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Mégis magyarul tanulhatják a diákok a történelmet és földrajzot 

2011. április 13. - transindex.ro, Háromszék 

Tévesek azok a sajtóban napvilágot látott információk, melyek szerint az új tanévben nem 

tanulhatják magyar nyelven Románia történelmét és a földrajzát a diákok – tudta meg a 

Transindex Király Andrástól, az oktatási tárca államtitkárától. Király hangsúlyozta, a 

földrajz és a történelem tankönyvek fordítása jelenleg zajlik, így ősszel a magyar 

nyolcadikos és tizenkettedikes diákok anyanyelvükön megírt tankönyveket kapnak a 

kezükbe. A román nyelv és irodalom tanítása kapcsán elmondta, leghamarabb a 

2012/2013-as tanévben tanulhatják azt idegen nyelvként a kisebbségi diákok. 

 

„Házhoz viszik” az esküt 

2011. április 13. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Dán Károly nagykövet, New York-i főkonzul arról tájékoztatta az MTI-t, hogy New 

Yorkban csoportos állampolgársági eskütétel lesz. A főkonzul szerint a New York-i 

külképviseleten kiemelkedően magas a benyújtott állampolgársági igények száma. Ez 

részben annak köszönhető, hogy a misszió munkatársai folyamatosan felkeresik a konzuli 

kerületükhöz tartozó, magyarok lakta nagyobb településeket, és mintegy házhoz viszik a 

szolgáltatást. Az eskütevők számáról a diplomata nem adhatott felvilágosítást. 

 

Berényi József az MKP-n belüli tisztújításról 

2011. április 13. - Felvidék Ma 

Berényi József, az MKP elnöke a hétvégén sorra kerülő tisztújító közgyűlés kapcsán 

nyilatkozott a Szabad Újság című hetilapnak. Elmondta, nem tartja jónak az alapszabály 

által meghatározott elnökválasztási rendszert, azt, hogy még a kongresszuson is lehet élni 

a jelölés lehetőségével. Szerinte a küldötteknek legalább két héttel a kongresszus előtt 

tudniuk kellene, hogy kik a jelöltek. Berényi szerint a párt megújulásának folytatódnia kell, 

ami nem azt jelenti, hogy „a régi politikusaikat le kell fejezni”, hanem úgy kell alakítaniuk 

az elnökséget, hogy a régiek mellett új arcok is helyet kapjanak. Olyanok, akik helyi vagy 

regionális szinten már bizonyítottak, van támogatottságuk és rátermettségük országos 

szinten is politizálni. 

 

PSD-s hadjárat az autonómia ellen 

2011. április 14. - Balogh Levente - Krónika 

Folytatta a magyarországi politikusok és az autonómia elleni hadjáratot Titus Corlăţean, a 

román szenátus külügyi bizottságának szociáldemokrata párti (PSD) elnöke. Az ellenzéki 

politikus tegnapi közleménye szerint levélben érdeklődött az Európa Tanács miniszteri 

bizottságának elnökénél, a török Ahmet Davutoglunál egyes budapesti politikusok március 

15-i, az autonómiát támogató nyilatkozatai kapcsán, hogy változott-e a szervezet 

álláspontja a területi önrendelkezés kérdésében. Davutoglu válaszában kifejtette: a 
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kisebbségvédelem csakis egyéni, nem pedig kollektív jogokon alapulhat, az autonómia 

pedig nem lehet etnikai alapú, csak közigazgatási. 

 

Közös képviseleti irodát nyit Brüsszelben Kovászna, Hargita és Maros megye 

2011. április 13. - Erdély Ma, Paprika Rádió, Krónika, Háromszék 

Közös képviseleti irodát nyit június elején Brüsszelben Kovászna, Hargita és Maros megye, 

ez a Magyar Régiók Házaként is ismert épületben működik majd. Demeter János, a 

Kovászna megyei tanács alelnöke szerdán a Mediafax tudósítójának elmondta, hogy az 

iroda hivatalos megnyitójára május 31-június 1 között kerül sor, megjegyezte, ez nemcsak 

Kovászna és Hargita megyét, hanem Maros megyét is képviseli majd. A kezdeményezők 

szerint a brüsszeli iroda feladata lesz összegyűjteni, feldolgozni és továbbítani az EU 

intézményeivel, ezek politikájával kapcsolatos információkat, tájékoztatni az 

önkormányzatokat az EP, EB, a Régiók Tanácsa és más EU-s intézmények döntéseiről, 

hozzáférni a közösségi pályázatokhoz és támogatni a helyi érdekeltségű projekteket. 

 

SZNT: Románia tartsa be vállalt kötelezettségeit! 

2011. április 13. - Erdély Ma, Háromszék 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (ETPK) szerdai ülésén a képviselők a 

Grúziáról szóló jelentést vitatták meg. Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a magyar delegáció tagja, a 

jelentés kapcsán hangsúlyozta: „meg kellene vizsgálnunk a Tanács összes tagállamát, 

elsősorban a korábbi szovjet blokkból származókat, melyekben a nemzeti közösségek 

hasonló gondokkal küszködnek. A magyar képviselő emlékeztetett arra, hogy Grúziához 

hasonlóan Romániában is számos nemzeti közösség él, köztük több mint másfél millió 

magyar Erdélyben, közöttük több mint 600.000 sajátos kulturális és történelmi 

hagyományokkal rendelkező székely többségben a Székelyföldön, akik választott 

képviseltük, a Székely Nemzeti Tanács révén a területi autonómiát kívánják megvalósítani. 

 

Tőkés: nem segít az EU a Székely Mikó Kollégium ügyében 

2011. április 13. - Krónika, Reggeli Újság, Új Magyar Szó, Magyar Hírlap 

A visszaszolgáltatási ügyek nem tartoznak az Európai Bizottság hatáskörébe – szögezte le 

Viviane Reding jogérvényesülésért felelős uniós biztos Tőkés Lászlónak küldött 

válaszlevelében annak kapcsán, hogy az EP-alelnök a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 

Kollégium restitúciója ügyében fordult hozzá februárban. Valamivel biztatóbb hangot üt 

meg az európai biztos válasza Tőkés Lászlónak a romániai jogállamisággal kapcsolatosan 

kifejezett aggodalmaira vonatkozóan. Viviane Reding kiemeli, hogy „az EB számára 

ismeretes az a tény, miszerint Romániának folytatnia kell az igazságügyi reformot, hiszen 

2006-ban vállalt kötelezettségei értelmében záros határidőn belül eredményeket kell 

felmutatnia a korrupció visszaszorításában, valamint az igazságügyi reform területén”. 
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„Magyarnak lenni jó!” mozgalmat indított Tőkés László 

2011. április 13. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Tőkés László, az EMNT elnöke kezdeményezett egy, az egész Kárpát-medencére 

kiterjeszthető mozgalmat „Magyarnak lenni jó!” címmel. A cél az, hogy minden magyar 

ember vállalja bátran nemzeti hovatartozását. A téma felvetődött Tőkés László és Schmitt 

Pál közelmúltbeli találkozóján is. Tőkés emellett a magyar örökség programot is az államfő 

figyelmébe ajánlotta, ami azt támogatná, hogy a mai Magyarország lakosai 

ellátogathassanak a határokon kívül eső magyarlakta területekre, amelyek szintén részei a 

magyar örökségnek. Tőkés szerit elfogadhatatlan, hogy Magyarország lakosságának 

legalább fele nem járt még ezeken a területeken. 

 

Román politikusok elutasítják az önálló székelyföldi fejlesztési régiót 

2011. április 13. - Erdély Ma, MTI 

A román és a romániai magyar politikusok egyetértenek abban, hogy az ország fejlesztési 

régióit nem etnikai, hanem gazdasági szempontok alapján kell átrajzolni, a román közéleti 

szereplők körében viszont egyelőre elutasításba ütközik az önálló székelyföldi fejlesztési 

régió ügye. A romániai magyar szervezet politikusai az utóbbi években igyekeztek kevésbé 

az „etnikai szempontot" hangsúlyozni. Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke kifejtette: a mai 

román politikában az autonómia-törekvésektől való félelem miatt politikai okokból sokan 

szembehelyezkednek a decentralizációs szándékokkal. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 

polgármester szerint a székelyföldi megyéket magába foglaló fejlesztési régió érdekében 

EU-konform érveket kell használni, és nem az etnikai jelleget hangsúlyozni, amire 

hivatkozva többen rossz fényt igyekeznek vetni a kezdeményezésre. 

 

Smaranda Enache: Váltsák le az iskolaigazgatót! 

2011. április 13. - Hajnal Csilla - szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Népújság 

Smaranda Enache, a Pro Európa Liga (PEL) társelnöke levélben fordult a Maros Megyei 

Tanfelügyelőséghez és az oktatási minisztériumhoz azzal a kéréssel, hogy váltsák le a 

marosvásárhelyi Al. Papiu Ilarian Főgimnázium igazgatóját, ugyanis március végén 

megengedte, hogy két szélsőséges román szervezet az iskolában tartsa meg pártalapító 

gyűlését, noha törvénybe ütköző bármiféle politikai jellegű tevékenységet szervezni 

tanintézetekben.  

 

Nacionalista kampány hátráltatja a levéltári anyagok visszaszolgáltatását 

2011. április 13. - Erdély Ma, hirado.hu, Szabadság, Krónika 

Elhalasztotta a szavazást a román képviselőház kulturális szakbizottsága a kommunizmus 

idején jogtalanul elkobzott egyházi levéltári anyagok visszaszolgáltatásáról rendelkező 

törvénytervezet ügyében, amelyet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) két 
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törvényhozója terjesztett be. Márton Árpád, a kulturális bizottság RMDSZ-es tagja 

elmondta, hogy a szerdai bizottsági vitán is „előkerültek a nacionalista szlogenek”. A 

román ellenzéki pártok képviselői egyebek között amiatt aggódnak, hogy a 

visszaszolgáltatás nyomán az egyházak tulajdonába kerülő levéltári anyagok esetleg 

eljutnak a Vatikánba vagy éppen Budapestre. 

 

Közel kétezer aláírás az anyanyelvhasználatért 

2011. április 13. - Létai Tibor - szekelyhon.ro 

A csíkszeredai Édes Anyanyelvünkért Szövetség múlt év végén aláírásgyűjtést 

kezdeményezett annak érdekében, hogy a Hargita Megyei Törvényszéken biztosítsák a 

magyar nyelv korlátlan használatát, a hatályban lévő törvényeknek megfelelően. 

Mindeddig 1880 szignó gyűlt össze. Az összegyűlt aláírásokat átadják a Hargita Megyei 

Törvényszék elnökének, valamint az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnak is, mivel 

van egy kis ellentmondás abban, hogy aláírásokat kell gyűjteni. Hiszen az 

anyanyelvhasználatot a törvény biztosítja, viszont az illetékesek nem tartják azt be – 

fogalmazott Veress. Megjegyezte: „szükséges, hogy a civilek nyomást gyakoroljanak az 

illetékesekre, hisz olyan jogállamban élünk, ahol a jogállamiságot ki kell kényszeríteni”. 

 

Az RMDSZ értetlenkedik és mellette áll 

2011. április 14. - Reggeli Újság, Krónika, Új Magyar Szó 

Továbbra is kiáll az RMDSZ Cseke Attila egészségügyi miniszter mellett, annak ellenére, 

hogy nemcsak az ellenzék, hanem egyes koalíciós partnerek is elfordultak tőle. Ezt 

közlemény formájában tudatta a közvéleménnyel. Kelemen Hunor az állásfoglalásban 

hangsúlyozza, hogy „a kórházak átalakítását a rendszer funkcionalitása és a páciensnek 

nyújtott egészségügyi szolgáltatás minőség teszi szükségessé.” A szövetség szerint 

szükséges a romániai egészségügyi rendszer megreformálása, ezért továbbra is kiáll Cseke 

Attila mellett. 

 

Megrongálták Wass Albert síremlékét Marosvécsen 

2011. április 14. - Erdély Ma, MTI 

Megrongálták Wass Albert író síremlékét az erdélyi Marosvécsen, az ottani Kemény-

kastély kertjében – közölte Nagy Kemény Géza, a kastély egyik tulajdonosa. Elmondása 

szerint a síremlékről ismeretlenek lecsavarozták és elvitték az író portréját ábrázoló, 

Hunyadi László szobrász által öntött bronz emlékplakettet. 

 

Szász befogadná az EMNT-seket 

2011. április 14. - Bíró Blanka - Krónika, Új Magyar Szó, Háromszék 

Ha az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) egy lépéssel eltávolodik az RMDSZ-től, egy 

lépéssel közelebb kerül a Magyar Polgári Párthoz (MPP) – állapította meg Szász Jenő, a 
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polgári párt elnöke Sepsiszentgyörgyön. A politikus ezzel arra utalt, hogy elmarad az 

áprilisra tervezett RMDSZ–EMNT-találkozó. Szász elmondta, saját tapasztalataiból 

kiindulva kételyei vannak azzal kapcsolatban, hogy az EMNT mind a 18 megyében és 

Bukarestben is összegyűjtötte a pártbejegyzéshez szükséges aláírásokat. 

 

Hiteltelen 

2011. április 14. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szóban Sike Lajos Tőkés László elszámoltatásra vonatkozó 

felhívása kapcsán hiteltelennek nevezi annak politikai tevékenységét: „a legújabb trükkös 

játéka is hiteltelen. Mármint az, hogy elszámoltatja az RMDSZ-t a magyarországi pénzek 

felhasználásáról. Nem azért hiteltelen, mert nem lehetnek kétesen elköltött pénzek. 

Hanem azért, mert az ő anyagi ügyeiben is legalább ennyire lehetne turkálni. Például a 

szatmárnémeti Rákóczi Kollégium építésére küldött húszezer dolláros amerikai támogatás 

kapcsán. A tíz éve még létező kuratórium tagjai szerint egyszerűen lekapcsolta, mondván: 

„Majd megkapjátok kamatostól”. Azóta mind kapják, s a még félig sem kész épület hosszú 

évek óta ott áll, mint egy romhalmaz, az egyház messzire látszó tehetetlenségének 

jelképeként”. 

 

Megalakult a kormány kisebbségi tanácsa 

2011. április 13. - Új Szó 

Megalakult a kormányhivatal kisebbségi és emberjogi tanácsa, mely ajánlásokat tehet a 

kormánynak olyan döntésekkel kapcsolatban, amelyek a nemzeti kisebbségeket, az emberi 

jogokat, a gyerekek vagy a melegek jogait érintik. A testület vétójoggal nem rendelkezik. A 

tanács kisebbségi bizottságában a magyar kisebbséget öten, a romákat négyen, a 

ruszinokat hárman, a cseheket és az ukránokat ketten-ketten, a többi nemzetiséget pedig 

egy-egy küldött képviseli majd. 

 

Csáky vagy Berényi? Kivel nyerne többet az MKP 

2011. április 13. - Új Szó 

A pozsonyi magyar napilapnak nyilatkozó politikai elemzők szerint nem egyértelmű, hogy 

kivel nyerne többet az MKP, illetve hogy ki lesz a párharc győztese, ha Csáky Pál a 

várakozásoknak megfelelően jelölteti magát. Öllös László politológus szerint a párt járási 

szervezeteinek döntése egyértelmű, hiszen Berényi Józsefet 11 járási szervezet jelölte a 

pártelnöki posztra, míg Csákyt egy sem. Grigorij Mesežnikov politológus úgy véli, ha a 

magyar kisebbség érdekképviselete a kormány részéről nem lesz kielégítő, akkor egy 

konfrontatívabb vezetőt talán szívesebben fogadnak majd a választók. „Viszont jelenleg az 

az uralkodó nézet, hogy az itteni magyarok helyzetére itthon kell megoldást keresni, a 

szlovák pártokkal közösen” – nyilatkozta az IVO társadalomkutató intézet elnöke. 
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Hajrá, magyarok! 

2011. április 13. - Veres István - Új Szó 

„Buzdítanak, győzködnek, közben talán maguk is tudják, hogy ennek semmi értelme” - írja 

az Új Szó kommentárja a Híd és az MKP népszámlálási kampányával kapcsolatban. A 

szerző így folytatja: „Hogyne lenne, szól a válasz – fogynak a magyarok. Viszont a 

magyarok nem azért fogynak, mert nincs, aki megaszondja nekik tízévente, hogy mit 

ikszeljenek a népszámlálási kérdőíveken. Hanem azért fogynak, mert fogynak. Kevesebb 

gyerek születik. A fiatalok közül sokan Magyarországra teszik állandó lakhelyüket, mivel 

ott kapnak munkát (hála egyebek között a Selye Egyetem áldásos tevékenységének). Van 

még két csoport, amelynél nem lesz egyértelmű, hová is kerül az a bizonyos iksz. A romák 

és a vegyes házasságokban születettek.” 

 

Matica Slovenská: Oda a szlovák hazafiasság, jönnek a nyelvi gettók 

2011. április 13. - TASR, parameter.sk, Új Szó Online 

Marián Tkáč, a Matica Slovenská elnöke szerint a kisebbségi nyelvhasználati törvény 

feleslegessé teszi a szlovák állampolgárok egyesítését a hazafiasság nevében. „Hogyan 

egyesítsük a szlovák állampolgárokat, ha nem fognak érteni szlovákul?” - kérdi Tkáč. Úgy 

véli, ha a tervezett törvényt elfogadják a büntetésekkel együtt, akkor nem tudják 

rákényszeríteni a romákat sem, hogy legalább a szlovák nyelv alapjait megtanulják. „Attól 

félünk, hogy gettók keletkeznek, ahol ugyan szlovák állampolgárok fognak lakni, de 

akikkel nem fogunk tudni szót érteni” – mondta a szervezet elnöke. 

 

Hogyan látja Orbán Pozsonyt 

2011. április 13. - Jaroslav Daniška - Felvidék Ma 

A Felvidék Ma a mérvadó .týždeň szlovák közéleti hetilap egyik publicisztikáját ismerteti, 

melyben a szerző azt vizsgálja, hogyan értékeli Orbán Viktor miniszterelnök Iveta 

Radičová szlovák kormányfő és Mikuláš Dzurinda külügyminiszter politikáját. A cikkíró 

szerint Orbán Szlovákia iránti tiszteletét bizonyítja Farkas Géza konzul hazarendelése, 

miután „a konzul megengedte magának, hogy Szlovákiáról és a mi történelmünkről olyan 

dolgokat mondjon, amilyeneket semmilyen más ország diplomatája ki nem mondana”. 

Daniška úgy véli, a magyar kormányfő másképpen is tud viselkedni Szlovákiával szemben. 

Ez a „viselkedés” abban nyilvánul meg, hogy „megnyitotta a kettős állampolgárság 

kérdését, az itteni magyarok szavazati jogának témáját és olyan alkotmányt javasol, 

amelynek szövege a magyarok határok feletti egyesítéséről szól”. Szerinte „Orbán be akarja 

vonni az itteni magyarokat a szomszéd ország politikai folyamataiba, fel akarja éleszteni 

nemzeti identitásukat és főként lojalitásukat erősítené Budapest iránt”. 
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MPSZ: A népek közötti megbékélésre építve 

2011. április 13. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

A Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) nem tartja elképzelhetőnek a szélsőséges pártokkal, 

szervezetekkel való együttműködést, hangsúlyozta Rácz Szabó László, a párt elnöke a 

szerda délelőtt Zentán megtartott sajtótájékoztatón. „A működésünket úgy tudjuk 

elképzelni, hogy az a népek közötti megbékélésre épüljön. Ez nem azt jelenti, hogy 

elfeledjük, mi az, amiért létrejött a Magyar Polgári Szövetség, vagyis a magyar 

érdekvédelmet, hanem sokkal inkább azt, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen 

nekünk csak az igazságot kell felkutatnunk, csak az igazságot kell néznünk” – fogalmazott 

a pártelnök. Az MPSZ szerint a Magyar Nemzeti Tanács helytelen eljárással választja ki a 

kiemelt jelentőségű oktatási és kulturális intézményeket, mert a szórványban lévő 

iskolákat kellene megmenteni. 

 

Intézményesített ösztöndíjrendszer 

2011. április 13. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A magyar fiatalok intézményes ösztöndíjazására még nem volt példa a Délvidéken. A 

Magyar Nemzeti Tanács április 5-én fogadta el a felsőoktatási ösztöndíjprogramjának 

pályázati felhívásáról szóló határozatát. Az ösztöndíjprogram célja: jelentősen növelni az 

államilag finanszírozott egyetemi és főiskolai karokon tanuló magyar fiatalok számát és 

arányát a 2011/2012-es tanévtől kezdve. 

 

Megalakult a Nemzetiségi Tanács Nagybecsekereken 

2011. április 14. - Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Tegnap a nagybecskereki városházán megtartotta alakuló ülését az önkormányzat új 

összetételű Nemzetiségi Tanácsa, amelynek három tagja az itt élő nemzeti kisebbségeket 

(román, szlovák és magyar) képviseli, három pedig a többségi szerb nemzet soraiból való. 

Tagjai: Dinicu Vojin , Vjerka Hrubik , Kercsov Arnold , Veselin Lakatuš , Milan Zirojević és 

Gordana Boškov. Lehetőség van a roma kisebbség számára is, hogy egy képviselőt 

delegáljon a tanácsba, de ezt egyelőre még nem tették meg. 

 

Kettős állampolgárság: alaptalanok az ukrán aggodalmak 

2011. április 13. - MTI, hirszerzo.hu, hvg.hu 

Mindazon kárpátaljaiak számára, akik Európán belüli szabad utazást, vízummentességet, 

magyarországi szociális és egészségügyi kedvezményeket reméltek az egyszerűsített 

eljárással történő honosítástól, csupán egy címeres papírban testet öltő illúzió marad a 

magyar állampolgárság – írta az ungvári Zakarpatszka Pravda című hetilap. A cikket 

jegyző Natalija Petervarinak nyilatkozó Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 
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helyettes államtitkár hangsúlyozta, a magyar törvény nem ismer különböző kategóriájú 

állampolgárt, ám több olyan jogosítvány létezik, köztük a szociális és egészségügyi 

juttatások, amelyek nem az állampolgársághoz, hanem a lakóhelyhez kötődnek. 

 

KMKSZ: tisztújítás újítás nélkül 

2011. április 13. - Kárpáti Igaz Szó 

„A técsői rendezvényen hiába mondta Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

elnöke, hogy a szervezetnek csak akkor van jövője, ha képes a belső megújulásra, erre esély 

sem volt. Kovács Miklós úgy szerzett újabb három évre mandátumot, hogy vetélytársa sem 

akadt, s Brenzovics László és Milován Sándor is megtarthatta alelnöki posztját” – írja a 

Kárpáti Igaz Szó a KMKSZ tisztújító közgyűlésével kapcsolatban. 

 

KMKSZ-levél Janukovicshoz 

2011. április 14. - Kárpátalja 

A magyar iskolák tankönyvellátásának hiányosságaira hívta fel Viktor Janukovics államfõ 

figyelmét levelében Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke. Levélében arról tájékoztatta az 

elnököt, hogy az ukrajnai magyar iskolák elemi osztályai számára az elmúlt öt év során 

egyetlen tankönyvet sem adtak ki, vagy adtak ki újra. Hozzátette: a késedelmes és hiányos 

finanszírozás miatt a magyar iskolák felsőbb osztályaiban évről évre nagy késéssel jutnak 

hozzá a tankönyvekhez. Kovács Miklós levelében kéri Janukovicsot, hogy „tegye meg a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy idén a magyar tannyelvű iskolák 

tankönyveinek fordítását és kiadását időben finanszírozzák.” A KMKSZ elnökének levelét 

megküldték Mikola Azarov kormányfőnek és Dmitro Tabacsnik oktatási miniszternek is. 

 

Nem mindegy? – Nem mindegy! 

2011. április 14. - Tomka Tibor - Népújság 

A Hodoson megszervezésre került képviselői fórumon az ifjúság és az ifjúságpolitika 

szerepe került terítékre a magyar nemzeti közösség megmaradása szempontjából. Göncz 

László nemzetiségi képviselő hangsúlyozta, a muravidéki magyar közösség 

megmaradásának ügye nagymértékben azon múlik, hogy mennyiben sikerül a fiatalok 

figyelmét felkelteni a közösségépítés iránt. A fórum résztvevői szerint a formálódó 

közösségekre semmit sem szabad ráerőltetni, a fiatalok magyarságtudatának spontán 

módon kell kifejlődnie. A jelenlévő fiatalok kifejtették azt is, a magyar nyelv, a magyar 

közösség, az egyetemes magyarság értékeit kell hangsúlyozni, a programokba pedig be kell 

kapcsolni a többségi nemzet képviselőit, ezzel is növelve a magyar nyelv, a magyarság 

presztízsét. 
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Valójában nincs sok idő 

2011. április 14. - Király M. Jutka - Népújság 

„Az utolsó iskolai beiratkozási adatok lesújtóak: a kétnyelvű általános iskolákban az 

elsősök csak valamivel több mint húsz százaléka kezd magyar nyelven tanulni, a 

legnagyobb kétnyelvű iskolában a magyar anyanyelvi csoportba indulók aránya nem éri el 

a tizenöt százalékot. Valójában viszont tudjuk, hogy a magyar nyelvhez kötődők, a vegyes 

házasságokban a magyar nyelvet anyanyelvi szinten beszélő gyerekek száma jóval 

magasabb. Ha ez a beiratkozási trend folytatódik, a (közel?)jövőben nem lesznek magyar 

anyanyelvi csoportok, a magyar nyelvet mindenki környezetnyelvként tanulja.” 
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www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu  www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   
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