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Április végétől meghirdeti pályázatait a Bethlen Gábor Alap 

2011. április 8. - MR1-Kossuth Rádió, Kárpátalja Ma 

Április végétől kezdődően meghirdeti pályázatait a határon túli magyarság támogatását 

ellátó Bethlen Gábor Alap - mondta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában. A korábbiakban 

átláthatatlan volt a határon túli magyarok támogatását szolgáló rendszer, a kormány pedig 

rendet kívánt teremteni a káoszban - mondta a Bethlen Gábor Alapról szólva Répás 

Zsuzsanna, hozzátéve, egységes támogatáspolitikai rendszert kívántak létrehozni, amely 

egy helyen kezeli a támogatáspolitikai elképzeléseket, és rendelkezik az ezt szolgáló 

eszközökkel is. 

 

Csákyt négy helyi MKP-szervezet jelöli elnöknek, Berényit a járások fele 

2011. április 9. - SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, Magyar Nemzet 

Berényi József és Csáky Pál kapott jelölést a Magyar Koalíció Pártja (MKP) elnöki 

tisztségére - közölték a párt Országos Tanácsának ülése után Pozsonyban. Berényit, a párt 

jelenlegi elnökét 11 járási szervezet szeretné a jövőben is a magyar párt élén látni, míg 

elődjét, Csáky Pált csupán négy helyi szervezet. „Bárki lesz is az MKP elnöke, nyugodt a 

lelkiismeretem, mert a pártot jobb állapotban adom át, mint amilyenben kaptam” - 

mondta Berényi. Az Országos Tanács élére annak jelenlegi vezetőjét, Bárdos Gyulát 

jelölték. Bárdos elmondta, a tavalyi választási kudarc után a párt konszolidált állapotban 

van, az önkormányzati választási eredmények pedig bizakodásra adnak okot. 

 

Olosz hazugságnak minősíti a Krónika állításait, de elismeri, hogy korrupciós 
eljárás zajlik ellene 

2011. április 10. - Krónika, Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Hazugságnak és rágalmazásnak minősíti Olosz Gergely közleményében a Krónika azon 

beszámolóját, mely szerint csúszópénz elfogadásával gyanúsítja az Országos 

Korrupcióellenes Ügyészség. Az RMDSZ-es képviselő azonban a Háromszék napilapnak 

elismerte: befolyással való üzérkedés gyanúja miatt már februárban eljárást indított ellene 

a korrupcióellenes hatóság. 

 

Takács-replika Tőkésnek 

2011. április 11. - Új Magyar Szó 

„Ezek az olcsó támadások nemcsak a helyhatósági, de a parlamenti választásokon is 

ellehetetleníthetik az együttműködést. Természetes, hogy a sajtó beszámoltasson 

bennünket azzal kapcsolatban, hogy a közpénzekből hogyan sáfárkodtunk. Ez magától 

értetődő téma kellene hogy legyen, nem lejáratási kampány része” – nyilatkozta a 

Transindexnek Takács Csaba, a Communitas Alapítvány elnöke azokról a vádakról, 
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http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/itthon/aprilis-vegetol-meghirdeti-palyazatait-a-bethlen-gabor-alap.html
http://www.bumm.sk/54040/csakyt-negy-helyi-mkp-szervezet-jeloli-elnoknek-berenyit-a-jarasok-fele.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49853
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49853
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amelyeket Tőkés László EMNT-elnök fogalmazott meg az RMDSZ pénzügyeivel 

kapcsolatban. 

 

Ponta a határon túli választójog ellen 

2011. április 11. - Krónika 

Victor Ponta, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke nem hajlandó elfogadni, hogy a 

magyarországi pártok a magyar állampolgárrá vált romániai magyarokat is bevonják a 

választási kampányokba. A legnagyobb ellenzéki párt elnöke ezt maga jelentette ki. „Nem 

fogadom el. Ez két, európai uniós tagállam kapcsolatának teljes félreértelmezése. Orbán 

Viktort a Magyarországon élő polgárok válasszák meg. A romániai magyarok Romániában 

szavaznak, parlamenti képviselőik és minisztereik vannak” – mutatott rá Victor Ponta. 

Mint ismeretes, Románia szavazati jogot biztosít az újonnan honosított állampolgárainak. 

 

Prőhle: Az uniós elnökség nem magamutogatásról szól 

2011. április 8. - InfoRádió 

Ahhoz, hogy Magyarország eredményes nemzetpolitikát folytasson, nem nélkülözheti az 

azzal kapcsolatos külügyi eszközrendszer alkalmazását, hiszen a határon túli magyarokról 

csak azokkal az országokkal együtt lehet dönteni, ahol élnek - mondta az európai uniós 

kétoldalú kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Ez nagyon aktuális ügy, hiszen az új 

kormány első intézkedései között megváltozatta az állampolgárság törvényt, és néhány 

kérdést még most sem sikerült lezárni. Szlovákiában például számos furcsa, olykor 

provokációnak is tűnő jelenséggel találkoznak - tette hozzá Prőhle Gergely. 

 

„Kicsit agresszív” a határon túli magyarokért a felelősségvállalás 

2011. április 11. - Népszabadság 

„Az új alaptörvényről – elfogadás előtt” címmel tartottak konferenciát az alkotmányozási 

folyamatról, melyen Zlinszky János volt alkotmánybíró úgy vélte, a preambulumban nincs 

precízen tisztázva az ország, a nemzet, a nép vagy a polgár. Így nem egyértelmű, mit is ért 

az alaptörvény javaslata a más országokban élő magyarokért vállalt állami felelősségen. 

Koen Lemmens belga alkotmányjogász úgy értékelte, „tónusában kicsit agresszív” a 

magyar állam határon túli magyarokért való felelősségvállalásának rögzítése. A jelenlegi 

megfogalmazás más államok belügyébe való beavatkozáshoz vezethet, ezért a rendelkezést 

módosítani kellene. 
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Borbély: meghatározó lehet a koalíció számára a hátralévő időszak 

2011. április 8. - Erdély Ma 

A parlamenti vakációig hátralévő időszak meghatározó lehet a koalíció számára – véli 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. A politikus abban reménykedik, hogy a 

kormány június 30-ig véglegesíti a kisebbségek jogállásáról szóló törvényt és elfogadja azt. 

Amennyiben ez nem történik meg, az RMDSZ kénytelen újratárgyalni a koalíciós 

partnerséget. 

 

Tőkés továbbra is tagadja, hogy 800 ezer eurót kapott pártalapításra 
Magyarországról 

2011. április 9. - transindex.ro, Reggeli Újság, Krónika 

Tőkés László közleményben fogalmazta meg azzal kapcsolatos elégedetlenségét, hogy az 

RMDSZ nem adott választ azokra a hét folyamán több ízben is feltett kérdéseire, amelyek 

az RMDSZ által kezelt, támogatásokra szánt közpénzek elköltésének módját firtatták. „Ha 

minden olyannyira rendben van, ahogy azt egybehangzóan állítják, akkor nem értjük, hogy 

ez miért annyira nehéz számukra. Másfelől Borbély László ismételten „meglebegtet” egy 

800 ezer eurónyi összeget, amit – állítása szerint – a még nem is létező Erdélyi Magyar 

Néppárt kapott Magyarországról. Nem tudjuk, hogy honnan vette ezt a summát, 

lehetséges, hogy ez éppen annyi, amennyit az RMDSZ – a korábbi évek gyakorlatával 

ellentétben – az új magyar kormánytól már nem kap meg alanyi jogon” - így Tőkés. 

 

Tavasztól magyar választ is kapnak a Kovászna megyei tanácsnál magyarul 
kérvényezők 

2011. április 9. - transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Tavasztól kezdve a hivatalos román mellett magyar választ is kapnak azok, akik 

anyanyelvükön fordulnak írásban a megyei tanácshoz – a hatékony többnyelvűségről 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a Magyar Nyelvhasználat 

Háromszéken címet viselő konferencián beszélt.  

 

Borbély intelmei Tőkés Lászlónak 

2011. április 9. - Erdély Ma, Háromszék, Nyugati Jelen, Szabadság 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke felhívást intézett Tőkés László EP-képviselő 

felé, hogy „foglalkozzék a magyar összefogással, ha a magyar összefogás listáján nyert EP-

képviselői mandátumot", mert a romániai magyar közösség nem akarja egy újabb párt 

létrehozását. Az RMDSZ-es politikus egy februári felmérésre hivatkozva mondta, hogy a 

magyarság 80 százaléka nem akar újabb pártot, mivel nem értenek egyet a magyar 

közösség megosztásával.  
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Az RMDSZ sem működne együtt az USL-vel bármilyen feltételek mellett 

2011. április 9. - Erdély Ma, Paprika Rádió, Nyugati Jelen 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke pénteki sajtótájékoztatóján bejelentette, 

kölcsönösen is érvényes Victor Pontának, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökének a 

kijelentése, miszerint a Szociál-Liberális Szövetség nem működne együtt az RMDSZ-szel 

bármilyen feltételek mellett. Ugyanakkor válaszolt Pontának a fejlesztési régiók 

újraosztásával kapcsolatos kijelentésére, hangsúlyozva, hogy egy Maros, Kovászna és 

Hargita megyékből álló régió „nem lenne etnikai alapú”. 

 

Tanácskozás egy új csángó cselekvési terv kidolgozása érdekében 

2011. április 10. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Húsz éves a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, tízéves a Csángó Oktatási Program és 

ugyancsak tízéves az első átfogó cselekvési terv. Egy újabb program alapjait rakják le 

moldvai, erdélyi és magyarországi szakértők a pusztinai tanácskozáson. Szesztai Ádám, a 

külügyminisztérium stratégiai főosztályának vezetője azt mondta: ma a kérdés nem a 

magyar állam felelősségvállalása – hiszen ezt a nemzetpolitika bizonyítja – hanem az, hogy 

a történelmi lehetőséget hogyan sikerül kihasználni. Az új csángó cselekvési terv az 

anyanyelvi oktatás, hitélet és kultúra mellett kiemelt jelentőségűnek tartja a politikai, a 

gazdasági és a szociális területre való odafigyelést is. 

 

Szabadlábra helyezték Rácz Károlyt 

2011. április 10. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro, Új 

Magyar Szó 

Szabadlábra helyezte a Brassó megyei Ítélőtábla Rácz Károlyt, a csúszópénz elfogadása 

miatt letartóztatott kézdivásárhelyi polgármestert. A döntés szerint a tisztségéből 

időközben felfüggesztett városvezető nem hagyhatja el a helységet. A vádirat szerint a 

Magyar Polgári Párt (MPP) polgármestere tavaly februárban kenőpénzt kért egy 

vállalkozótól annak érdekében, hogy városvezetőként egyengesse a vállalkozó és a 

városháza között kötött szerződés zökkenőmentes lebonyolítását. 

 

Már a konkrétumokat tervezik a Tusványos-szervezők 

2011. április 10. - Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Április 8–10. között Kalibáskőn gyűlt össze a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor központi szervezőcsapata. A találkozó célja az volt, hogy a 25 fős csapat 

részletesen átbeszélje az idei Tusványos főbb szervezési kérdésköreit. A hétvége során 

körvonalazódott a tábor fő üzenete, a fellépő együttesek névsora és a főbb programpontok. 
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Autonómia igen, választójog nem! 

2011. április 11. - Gazda Árpád - Krónika 

„A fő cél a határon túli magyar közösségek szülőföldön való megmaradása, a fogyásuk 

megállítása, megfordítása. Ennek a legfontosabb eszköze az lenne, hogy a magyarországi 

politikai pártok fogadjanak el egy nemzeti minimumot és támogassák az 

autonómiatörekvéseket” - fogalmazott Dorosz Dávid LMP-s országgyűlési képviselő a 

Krónikának adott interjúban. A képviselő elmondta: „Fontosnak tartjuk, hogy a 

választójog továbbra is a magyarországi lakóhelyhez kötött maradjon. Amiként az itteni 

vitákat sem Magyarországról kell eldönteni, úgy a Magyarországon élők vitáiba sem 

kellene innen beleszólni. Attól is tartunk, hogy a szavazati jog középtávon olyan ellenállást 

vált ki a romániai politikai közösségből, amely ellehetetleníti az autonómiáért folytatott 

politikai küzdelmet. A kormányzatnak el kell döntenie, mit tart fontosabbnak: a szavazati 

jogot vagy az autonómiát.” 

 

Bírálja Borbély László a szegregációt vizionáló Maros megyei prefektust 

2011. április 11. - Szucher Ervin - Krónika 

Az új oktatási törvény és a közös kormányprogram áttanulmányozására szólította fel 

Maros megye prefektusát Borbély László. Az RMDSZ politikai alelnöke Marius Pascan egy 

héttel ezelőtti nyilatkozatára kívánt reagálni. Pașcan szegregációs törekedésnek nevezte a 

szórványban élő segesvári és dicsőszentmártoni magyarság óhaját, miszerint városukban 

önálló magyar iskolát szeretnének létrehozni. „Ha a prefektus szegregációról beszél, 

mondja meg világosan, hogy nem tetszik az önálló magyar iskola, ez esetben a 

marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium sem. Ha ellene van, nem gond, tárgyalunk 

majd Bukarestben a koalíciós partnerrel” – szögezte le a hétvégén Borbély. 

 

Elrejtené jelöltjeit az RMDSZ 

2011. április 11. - Jánossy Alíz - Krónika 

Minden megyei szervezetnek már a nyáron tudnia kell, kiket indít a jövő évi parlamenti és 

helyi választásokon” – jelentette ki a hétvégén Gyergyószentmiklóson Kovács Péter. Az 

RMDSZ újonnan megválasztott főtitkára ugyanakkor leszögezte, hogy a jelöltek személyét 

nem kell nyilvánosságra hozni, hogy más pártok ne járathassák le ezeket az embereket. 

Kovács az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által alakítandó Erdélyi Magyar Néppártban 

rejlő veszélyekre is felhívta a figyelmet. Szerinte „Tőkés új játékszerének” egyetlen célja 

van: minél mélyebbre döngölni az RMDSZ-t. 

 

EMKE-ünnep Kolozsváron 

2011. április 11. - Új Magyar Szó, Krónika 

A kulturális autonómia lesz a garancia a közművelődési egyesületek működésének 

fenntartására – jelentette ki Kelemen Hunor kulturális miniszter Kolozsváron, az Erdélyi 
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Magyar Közművelődési Egyesület újjáalakulásának 20. évfordulója alkalmából tartott 

ünnepi közgyűlésén. A politikus elsősorban az EMKE 20 éves tevékenységének a 

fontosságát méltatta, kiemelve, hogy az egyesület már a ’90-es évek elejétől elkezdte a 

romániai magyar társadalom megszervezését. 

 

Csáky visszatérne 

2011. április 9. - Kocur László - Magyar Hírlap 

Április 16-án tartja tisztújító kongresszusát az MKP. Csáky Pállal, a párt tavaly leköszönt 

vezetőjével készített interjút a Magyar Hírlap. Csáky elmondta: „Ma Szlovákiában a 

nemzeti politizálás jövője a tét. Sajnálattal látjuk, hogy a magyar–szlovák vegyes párt 

alternatívája, a Most-Híd, amelyet volt kollégáink alapítottak, nem működik. Bugár Béla 

magyarul beszélő szlovák politikus lett, néha durvább kritikákat fogalmaz meg a regnáló 

magyar miniszterelnök személyével kapcsolatban, mint Robert Fico vagy Ján Slota.” A 

tavalyi szlovákiai választások eredménye kapcsán kifejtette: „Kollégáimmal együtt azt 

gondoltuk, hogy a szlovákiai magyarság sokkal jobb mentális állapotban van. Sajnos 

lelkileg megosztottabbak vagyunk. Azt látom, hogy míg Erdélyben vagy a Délvidéken 

egyfajta lelki megerősödés és szellemi reneszánsz tapasztalható, addig nálunk a 

megosztottság és a félelem az úr. Az én filozófiám az volt, hogy ne hagyjuk magunkat 

megfélemlíteni a szlovák nacionalisták hőzöngésétől, hanem merjük büszkén vállalni a 

magyarságunkat. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ezzel a következetes 

hozzáállással nem jutunk be a parlamentbe.” 

 

Bugár: a Fideszben nincs meg a hajlandóság 

2011. április 9. - Duna TV, Népszava 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában kijelentette, 

pártja szívesen együttműködne a Fidesszel, de ezt csakis partneri, nem pedig alárendelti 

viszonyban tudja elképzelni. Szerinte a Fidesz részéről erre nincs hajlandóság. Hozzátette: 

nem tettek le a magyar kormánnyal való normális kapcsolattartásról, de „mindig kettőn áll 

a vásár”. „Amennyiben a Fidesz úgy gondolja, hogy együtt kellene működni egy olyan 

párttal, amely a szlovák kormányban egyedül képviseli a szlovákiai magyarok érdekét is, 

akkor mi ennek állunk elébe” – mondta Bugár, aki szerint nem szabadna büntetni azokat a 

szlovák állampolgárokat, akik kérik a magyar állampolgárságot, mivel ez elsősorban 

érzelmi kérdés. 

 

Megvetéséhez törvényt igazít 

2011. április 9. - Szigeti László - Népszabadság 

„Magyarország konzervatív kormányfője kizárólag azoknak juttat tekintélyének kegyeiből, 

akik az ő dogmáit hirdetik. Nemzetpolitikáját nem az oszthatatlan magyar szellem 
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sokszínűségének fenntartása és megújítási törekvése hatja át, hanem az államhatárokon 

átnyúló magyar politikai nemzetegyesítés utópiája. Akik a kulturális nemzet és a politikai 

nemzet kritériumaihoz az övétől eltérő fundamentumot rendelnek, azokat kívül tartja saját 

eszmei kezdeményein.” 

 

Krajcer és Szőcs az állampolgárságról és a választójogról 

2011. április 9. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma 

A V4-ek kulturális minisztereinek vöröskői tanácskozását követő sajtótájékoztatón Szőcs 

Géza kulturális államtitkár elismerően nyilatkozott Daniel Krajcer szlovák kulturális 

miniszterről, akit széles látókörű, európai gondolkodású politikusnak nevezett. Krajcer 

figyelmeztette Szőcs Gézát, Magyarország aktív választójogot ad a határon túli magyar 

kisebbségeknek, arra a szlovák kormánynak ellenlépésekkel kell reagálnia. A kulturális 

államtitkár elmondta: „világosan látja, milyen negatív következményei lehetnek az ostoba 

módon kikényszerített kettős állampolgárságról szóló törvénynek”. 

 

Szakértők: alkotmányellenes Slotáék kezdeményezése 

2011. április 10. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó Online, Népszava 

Egyértelműen alkotmányellenes az SNS népszavazási kezdeményezése, állítja több 

elismert szlovák jogász. A Ján Slota vezette párt azért kezdett aláírásgyűjtésben, hogy 

népszavazás mondja ki, a hivatalokban kizárólag a szlovák nyelvet lehet használni. 

„Botrányos, szinten aluli beszélni egy ilyen népszavazás alkotmányosságáról. Ha 

egyáltalán sikerül elég aláírást szerezni, azokat azonnal a kukába kell dobni“ - mondta 

Grigorij Mesežnikov, a Közéleti Kérdések Intézetének (IVO) elnöke. Mojmír Mamojka 

(Smer), a parlamenti alkotmányjogi bizottság alelnöke szerint jogi szempontból védhető a 

kezdeményezés, „több érv szól mellette, mint ellene”. Szerinte üdvös lenne támadóbb 

módon is megmutatni Orbán Viktornak, hogy Szlovákia képes megvédeni magát a magyar 

befolyás növelésének szalámitaktikája ellen. 

 

Madej: a koalíció nyelvi gettót akar 

2011. április 10. - TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Nyelvi gettót alakít ki a koalíció a kisebbségi nyelvhasználati törvény módosításával - véli 

Róbert Madej, az ellenzéki Smer-SD képviselője, aki szerint „lesznek olyan szlovák 

állampolgáraink, akiknek sohasem kell, soha nem lesz szükséges használniuk a szlovák 

nyelvet”. A képviselő szerint a koalíció a jogszabály módosításával nemcsak Bugár 

Bélának, hanem Orbán Viktornak is kedvezni akar. Pavol Abrhan, kereszténydemokrata 

(KDH) honatya elmondta, a kormánypártok a kisebbségekhez tartozóknak akarnak 

kedvezni a jogszabállyal. Hozzátette: a KDH frakciója egyelőre nem döntötte el, támogatja-

e a nyelvhasználati küszöb 15 százalékra való csökkentését. 
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Önálló népszámlálási kampánya is lesz az MKP-nak 

2011. április 10. - Oriskó Norbert - Felvidék Ma 

Berényi József, az MKP elnöke bejelentette, pártja úgy döntött, a népszámlálás előtt önálló 

kampányt fog folytatni, óriásplakátokkal és kulturális műsorokkal fogják megszólítani az 

embereket. „Eredetileg azt szerettük volna, ha csak a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

végzi magyar vonalon a népszámlálási tájékoztatással kapcsolatos munkát” - mondta a 

pártelnök, aki elmondta, „miután mások is különutas megoldásokba kezdtek, mi is úgy 

döntöttünk, hogy saját aktivitásokkal jelentkezünk”. 

 

Mindörökké másodrendű állampolgárok maradunk?  

2011. április 10. - Kraffa Attila - Felvidék Ma 

„Lojalitást, feledést és behódolást” vár a felvidéki magyaroktól a szlovák állam, amely 

„alkotmányában egyöntetűen fogalmaz, és az előjogokat a szlovák nemzet tagjainak 

kiváltságaként említi” – áll a Felvidék Ma hírportál kommentárjában. A szerző 

másodrendű állampolgárnak érzi magát, mert a szlovákiai magyaroktól megvonják „azokat 

a jogokat és lehetőségeket, amelyeket más demokratikus országokban szabadon 

gyakorolhatnak”. Hozzáteszi: „Nem mondhatjuk ki nyíltan az autonómia szót, nem 

említhetjük valamelyik formáját sem, (…) nem ünnepelhetünk vagy rendezhetünk 

megemlékezéseket anélkül, hogy a rendőrök ne figyelnének bennünket, nem vihetünk 

magunkkal magyar zászlót, de még sálat sem a stadionokba, nem építhetjük szabadon a 

jövőnket, mert azonnal államellenesnek, revizionistának, nacionalistának bélyegeznek.” 

 

Pontosítják a beiskolázási kampányt 

2011. április 8. - pannonrtv.com 

A beiskolázási kampány részleteiről tárgyaltak a Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási 

Bizottságának mai ülésén. A helyi aktivisták Vajdaság-szerte felkeresik majd azokat a 

családokat, akiknek gyermekei potenciálisan magyar iskolai előkészítőbe vagy osztályba 

indulhatnak. 

 

A kisebbségi jogok érvényesítéséért 

2011. április 9. - Vajdaság Ma 

Maja Sedlarević, a Vajdasági Képviselőház alelnöke kijelentette, Szerbiában még nem 

értették meg, hogy mekkora erő rejlik a nemzeti kisebbségekben. Szerinte ugyanis a 

törvényes előírásoknak még nem szereztek érvényt a kisebbségek életében. Ana Tomanova 

Makanova, a vajdasági kormány alelnöke azt mondta, fennáll az intézmények és a nemzeti 

kisebbségek közötti kommunikáció, de még mindig gyakran kell emlékeztetni a közösséget 

a vajdasági nemzetiségi összetétel sokszínűségére.  
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A 25 pont 

2011. április 10. - Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) közleményben fogalmazta meg kifogásait az 

MNT által előterjesztett és elfogadott felsőoktatási ösztöndíjprogram pályázati felhívásával 

kapcsolatban. A VMDP választmánya szerint „nem célszerű, illetve elfogadhatatlan, hogy 

az ösztöndíjat, származzon az akár budapesti, akár belgrádi forrásból, a Vajdasági Magyar 

Szövetséghez (VMSZ) köthető, ideológiai állásfoglalást igénylő cselekedet alapozzon meg”.  

 

A létszámfeleslegről hatvan nap múlva döntenek 

2011. április 9. - Varjú Márta - Magyar Szó 

A Tartományi Képviselőház kedden jóváhagyta a vajdasági kormány karcsúsítását, ennek 

eredményeként 17 titkárságból 12 lett. Két korábbi titkárság összevonásával jött létre az 

oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság, amelynek Deli Andor a vezetője. 

„Miután a nemzeti tanácsok szerepe egyre inkább megnövekedett az oktatási intézmények 

irányításában, szerintem ez a fajta összevonás a mi régi titkárságunkkal és az oktatási 

tárcával kimondottan a vajdasági magyarság előnyére válik” – fogalmazott Deli a Magyar 

Szónak. 

 

A nemzetiségieket felháborítja a Szvoboda 

2011. április 9. - Kárpáti Igaz Szó 

Jurij Huzinec, a megyei közigazgatás nemzetiségi osztályának vezetője a Kárpátalján 

működő kisebbségi szervezetek vezetőinek tanácskozásán elmondta: hivatalos levélben 

fordultak a kijevi illetékesek felé, melyben azt kérték, hogy a magyar filológiára felvételizők 

ne idegen, hanem magyar nyelvből és irodalomból tehessenek vizsgát, illetve javasolták, 

hogy az ukránt az eddig használatostól eltérő módszerrel oktassák a nemzetiségi 

iskolákban. A fórum részvevői felháborítónak nyilvánították és egyhangúlag elítélték a 

szélsőjobboldali Szvoboda kárpátjai ténykedését, mely szerintük a különböző 

nemzetiségekhez tartozók több évszázados békés együttélése ellen irányul. Szóvá tették, 

hogy Ukrajnában nincs megoldva az őshonos nemzetiségi közösségek parlamenti 

képviselete. A magyar vezetők javaslatára a tanácskozás részvevői úgy döntöttek, közös 

nyilatkozatban ítélik el a Szvoboda cselekedeteit. 
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