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Markó az RMDSZ-Fidesz viszonyról: „egy-két dologról nyersen és keményen 
el kell mondanunk a véleményünket” 

2011. május 17. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság, Új Magyar Szó, 

Háromszék 

A magyar kormány és az RMDSZ viszonyáról beszélt hétfőn este Markó Béla az Erdélyi 

Magyar Televízió (ETV) Többszemközt című műsorában. A politikus úgy látja: az RMDSZ-

nek az elmúlt időszakban szembe kellett néznie azzal, hogy Magyarország és a magyar 

kormány részéről barátságtalan üzenetek, „rossz, szubjektív szimpátiák, valamint 

ellenszenvek alapján” meghozott döntések születnek. Mint mondta, rossz és szubjektív 

döntésnek tartja azt, hogy az ösztöndíjak odaítélésének rendszerét próbálják 

megváltoztatni, mások kezébe adni. Szerinte sok probléma lesz még abból, hogy „valakik 

bele akarnak nyúlni az erdélyi magyar politikai életbe, és nevetséges, rossz, veszedelmes 

megfontolásból át akarnak rendezni, el akarnak rontani valamit”. Az új erdélyi magyar 

párt létrehozásával kapcsolatban kifejtette: „Itt, Erdélyben sok mindent el lehet mondani a 

politikáról, lehet bírálni, meg lehet próbálni átgyúrni, módosítani, megváltoztatni az 

RMDSZ-t, de aki ilyen többpárti demagógiát szegez velünk szembe, az óriási bűnt követ 

el”. 

 

RMDSZ: nincs szükség új kormányfőre, a kisebbségi törvényt kell elfogadni 

2011. május 17. - Krónika, Erdély Ma, Szabadság, Új Magyar Szó 

Továbbra is az RMDSZ kormányból való kilépését szorgalmazza Frunda György szenátor, 

aki szerint a szövetségnek azért kell felrúgnia a koalíciót, mert a kabinet képtelen a 

gazdasági növekedést serkentő intézkedéseket elfogadni. Eközben Kelemen Hunor azt 

mondja: nincs szükség új kormányfőre, Borbély László pedig a kisebbségi törvény 

elfogadását sürgeti. 

 

Kisebbségellenes törvényjavaslatot fogadtak el a képviselőházban 

2011. május 17. - Krónika, Új Magyar Szó 

Hallgatólagosan elfogadta a képviselőház Mircia Giurgiu független képviselő 

törvénymódosító javaslatát, amelynek értelmében a tavaly elfogadott oktatási törvényből 

kiiktatnák azon paragrafusokat, amelyek a földrajz és a történelem anyanyelven való 

oktatását rögzítik a kisebbségi diákok számára. Az alsóház oktatási bizottsága a javaslat 

elvetését indítványozta, ám mivel arról a május elsejei határidőig nem szavazott a ház, 

hallgatólagosan elfogadottnak tekintendő. A döntéshozó kamara ugyanakkor ebben az 

esetben a szenátus. 
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Bevándorlók lassítják a népességfogyást 

2011. május 18. - Farkas Melinda - Magyar Nemzet 

A Központi Statisztikai Hivatal elemzése szerint Magyarországon az uniós átlagnál jóval 

kisebb mértékű a bevándorlók aránya. A tartózkodási engedéllyel rendelkező 198 ezer 

külföldi legnagyobb része (37 százalék) román állampolgárságú, kilenc százalékot tesz ki a 

szerb, illetve az ukrán állampolgárságú bevándorlók aránya, mindhárom országból jórészt 

a határon túli magyarok jönnek Magyarországra. A magyar állampolgárságot kérők adatait 

vizsgálva kiderül, hogy elsöprő többségben csak a határon túli magyarok akarnak a magyar 

nemzethez tartozni, a többi itt élő és dolgozó náció képviselői nem. Az elmúlt tíz évben 61 

ezren kaptak magyar állampolgárságot, akiknek 90 százaléka eredetileg is magyar 

anyanyelvű volt. Közülük 41 ezren Romániából, hat-hatezren pedig Szerbiából és 

Ukrajnából jöttek. 

(A cikk teljes terjedelemben a Magyar Nemzet 2011. május 18-i számában olvasható.) 

 

Borbély: nem ül tárgyalóasztalhoz az USL és az RMDSZ 

2011. május 17. - transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság 

Crin Antonescu PNL-elnök Emil Boc leváltására alapozva ismét felszólította az RMDSZ-t, 

hogy döntsön a kormányzati szerepvállalása kapcsán. Borbély László, az RMDSZ politikai 

alelnöke a Transindex megkeresésére elmondta, az RMDSZ nem ül tárgyalóasztalhoz a 

Szociál-liberális Szövetséggel, annál is inkább, mert a miniszterelnök visszahívása merő 

spekuláció, emellett a kormány teljes kapacitással való működéséhez most adott minden 

feltétel. Így a szerdai kormányülésen az RMDSZ és a PDL megbeszéli, melyek a következő 

időszak prioritásai. „Az elkövetkező másfél hónapban, a parlamenti ülésszak végéig a 

kormánykoalíciónak be kell bizonyítania, hogy működőképes” - hangsúlyozta a politikai 

alelnök. 

 

Néhány kérdés Toró T. Tiborhoz 

2011. május 17. - Kelemen Attila Ármin - transindex.ro 

A Transindex hírportál alapítója, az Erdély FM jelenlegi igazgatója, Kelemen Attila Ármin 

számos kérdést tett fel Toró T. Tibor számára az új erdélyi magyar párt megalapításával 

kapcsolatban: „Létrejön tehát egy új párt nagyon kevés új arccal. Talán Gergely Balázs 

nélkül nem is lenne értelme új pártról beszélni, minthogy az RMDSZ-ből és az MPP-ből 

kiszorultak csoportja vagytok. […] Miért, miben vagytok ti újak? Nem egyszerűen arról van 

szó, hogy egy kiszorult politikai érdekcsoport tagjai vagytok, amiből az RMDSZ-ben, bent 

van még 4-6, attól függ, hogy számoljuk? […] Mi az ára annak, hogy a Fidesz titeket 

szponzorál? Irodáitok, infrastruktúrátok, alkalmazottjaitok részt vesznek-e majd a Fidesz 

erdélyi kampányaiban? Ha igen, van-e módotok arra, hogy a Fideszhez képest markánsan 

fogalmazzatok meg saját, eltérő politikai álláspontokat? Szerinted a Fidesszel szembeni 
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politikai kiszolgáltatottság nem ütközik logikailag a romániai magyarok politikai 

önrendelkezésének logikájával?” 

 

Támogatás a kulturális kiadványoknak 

2011. május 17. - Krónika, Erdély Ma 

A Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium, a Maros Megyei Tanács és a Román 

Akadémia költségvetés-kiegészítéséről döntött a kormány. A határozat értelmében a 

kormány tartalékalapjából 2,5 millió lejt különítettek el a kulturális kiadványok 

publikálására és támogatására. A magyar kulturális kiadványok közül jelentős támogatást 

kapott hat romániai magyar folyóirat is. A Helikon, a Látó és a Korunk egyenként százezer 

lejt, a Székelyföld 90 ezret, a Várad 80 ezret, a Cimbora pedig 30 ezret kapott a kormány 

tartalékalapjából. 

 

Konferencia a Kárpát medencei szórványról 

2011. május 17. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A szórványközösségek megtartása és védelme kiemelten nemzetpolitikai feladat kell 

legyen, hangzott el a hétvégén szórvány és nemzetépítés céllal Temesváron megtartott 

konferencián, amit a magyar kormány és a civilszervezetek képviselői tartottak. A 

konferencia célja a készülő Kárpát-medencei szórványstratégia elméleti megalapozása 

volt. A konferenciát vendégül látó temesvári Szórvány Alapítvány elnöke, Bodó Barna 

kiemelte, hogy a magyar nemzetpolitika a térségben egyedülálló módon a határon túli 

részeinek a közösségként való megtartását fogalmazta meg célként. 

 

Erdmagyar konzultáció = rizsa 

2011. május 17. - Parászka Boróka - manna.ro 

„Mielőtt bárki azt gondolná, hogy az erdélyi magyar választópolgár kiábrándulása a 

politikából megfelel az általános trendeknek, szögezzük le: a hazai magyar szervezetek 

nagyon sokat dolgoztak azon, hogy rendkívüli módon eltaszítsák maguktól saját 

szavazóikat” – véli Parászka Boróka. Az erdélyi magyar politikai vitákról szólva 

megállapítja, hogy az utóbbi évek politikai kommunikációjában „az autonómiáról való 

beszéd nem vált gazdagabbá, részletesebbé, konkrétabbá, sőt. Beigazolódni látszik, hogy az 

autonómia téma jelentős része nem több egyszerű, szavatosságát vesztett szlogennél”. Az 

új párt kapcsán hangsúlyozza: „A (most még nem látható) Tőkés-párt, illetve a Tőkés körül 

szerveződő politikai csoportosulások passzivitása a kevésbé érthető, hiszen számukra 

tálcán kínálta a magyarországi jobboldal a témákat: a kettős állampolgárságtól az új típusú 

„kárpát-medencei” politikai érdekképviseleten át a támogatási rendszer átalakításáig. Ha 

életképes lenne ez a szervezet, akkor ezeket az ügyeket az elmúlt hónapokban energikusan 

és találékonyan tartaná fenn az erdélyi köztudatban. 
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Harc a szórványban élők magyarságtudatának megőrzéséért 

2011. május 17. - Hajnal Csilla - szekelyhon.ro 

Egyre több magyar ajkú szülő dönt úgy, hogy román osztályba íratja gyerekét, ugyanis 

kényelmesebb és hasznosabb a többség nyelvén tanulni – vélik. A szórványban élők 

magyarságtudata pedig még „illékonyabb”. A Magyar iskolát minden magyar gyermeknek! 

elnevezésű előadássorozat erre az égető problémára kívánja ráirányítani a szórványban 

élők figyelmét. A Bod Péter Alapítvány által kezdeményezett konferencia-sorozathoz ebben 

az évben az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) Szórványért szakcsoportja is csatlakozott. Az 

előadások legközelebbi állomása a Maros és Fehér megye határán fekvő Küküllővár, ahol 

az általános iskola elvégzése után a magyar diákoknak nincs lehetőségük anyanyelvükön 

folytatni tanulmányaikat. 

 

Izsák Balázs: nem elég tisztának lenni, annak is kell látszani 

2011. május 17. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Négy határozattervezetet készítenek elő az SZNT június 3-i országos küldöttgyűlésére, 

amelynek a marosvásárhelyi Kultúrpalota ad otthont. Kettő az Európai Unió polgári 

kezdeményezésére vonatkozik, egy elvi nyilatkozat az autonómiatörekvésről, egy pedig 

összeférhetetlenségi határozat, amelyben kérik a CNSAS-t, hogy világítsa át a szervezet 

vezetőit. „Nem elég tisztának lenni, annak is kell látszani. Ezzel bizonyítjuk, hogy az SZNT 

vezetői nem zsarolhatók. Az Állandó Bizottság 15 tagját, valamint az elnököket és 

alelnököket világítjuk át. A lakosságnak bíznia kell bennünk, hogy elérjük célunkat, 

Székelyföld autonómiáját, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy világossá váljon: közöttünk 

nincsenek besúgók” – ismertette az SZNT elnöke, Izsák Balázs. 

 

„A székelyek magyarok” 

2011. május 17. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács vezetősége csatlakozott az RMDSZ, az EMNT és az MPP 

képviselőihez, akik múlt héten felháborodásuknak adtak hangot, amiért a 

próbanépszámlálás során a nemzetiségek között a magyar mellett a székely és a csángó is 

szerepelt. „Mi is arra buzdítjuk az erdélyi magyarságot, hogy magyarnak vallja magát, mert 

a székely is magyar. A megosztást diszkriminatívnak tartjuk, mert a román nemzetiség 

mellett is szerepelnie kellene például az oltyánnak, a muntyánnak stb.” – mondta az SZNT 

elnöke, Izsák Balázs. 

 

Marosszéki Székely Tanács: Fodor Imre helyett Bíró Zsolt 

2011. május 17. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Teljeskörű tisztújítást tartottak Marosszék Székely Tanácsában. A szervezet élén a nyolc 

évig elnöklő Fodor Imrét Bíró Zsolt váltotta. „Örvendek, hogy pártsemleges személy lett az 

E
rd

é
ly

 

http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/magyarsagtudat-a-akihalas-szelena
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/izsak-balazs-nem-eleg-tisztanak-lenni-annak-is-kell-latszani
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/aa-szekelyek-magyaroka
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/marosszeki-szekely-tanacs-fodor-imre-helyett-biro-zsolt


 

 

 

 

 

 
6 

új elnök, mert az SZNT célkitűzése pártok feletti, arra törekszünk, hogy megegyezésre 

bírjuk a politikai alakulatokat” – fogalmazott Izsák Balázs. 

 

SZNT: egy polgármester-jelöltet támogassanak a magyar szervezetek 
Marosvásárhelyen 

2011. május 17. - Krónika 

Egyeztetések folynak a magyar szervezetek között arról, hogy a 2012-es helyhatósági 

választásokon ugyanazt a polgármester-jelöltet támogassák Marosvásárhelyen – jelentette 

ki a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) marosszéki szervezetének elnöke, Biró Zsolt. Benedek 

István, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke szerint a szövetség egyetért a közös 

jelöltállítással, a polgármester-jelöltet azonban az RMDSZ-nek kell adnia. László György, a 

Maros megyei MPP elnöke is támogatja az elképzelést, szerinte azonban a jelöltnek 

függetlennek kell lennie. „Lehet szó egy párttagról is, de függetlenként kell jelöltetnie 

magát. Egyeztetünk az RMDSZ-szel, és ha nem jutunk megállapodásra, más pártokkal – 

akár román alakulatokkal is – tárgyalhatunk ez ügyben” – tette hozzá. 

 

Nem kell magyar kadét 

2011. május 18. - Bíró Blanka - Krónika, Új Magyar Szó 

Bár az iratkozási időszak elkezdődött, nincsenek a magyar nemzetiségű fiatalok számára 

fenntartott helyek a romániai rendőrképző iskolákban, noha Kovács Péter, az RMDSZ 

főtitkára korábban bejelentette: a magyar anyanyelvűeknek lehetőségük lesz, hogy 

számukra elkülönített helyekre felvételizzenek. Borbély László, a szövetség politikai 

alelnöke szerint erre a belügyminiszter is ígéretet tett. 

 

Megmentenék Wass Albert hamvait 

2011. május 18. - Szucher Ervin - Krónika 

A holtmarosi református templomba menekítené a marosvécsi kastélykertből Wass Albert 

hamvait Bartha József református lelkész. A lelkész azok után vette fontolóra a lépést, 

hogy a múlt hónapban ismeretlenek meggyalázták az író kősírját. A Wass fiúk és a 

lelkipásztor döntése még nem végleges, de Bartha attól tart, hogy a feléledt magyarellenes 

hangulatban a sírgyalázók bátrabban fognak garázdálkodni, és ellopják a román hatalom 

által háborús bűnösnek kikiáltott író hamvait. 

 

Etnokrácia? 

2011. május 18. - Gazda Árpád - Krónika 

Gazda Árpád a Krónika vezércikkében a Tőkés László megölésére buzdító újságcikk 

kapcsán megjegyzi, hogy: „Az Európai Parlament alelnöke korábban azt nyilatkozta, 

fontolóra veszi, hogy tegyen-e feljelentést a kiadvány ellen. Nem kellene tennie. Ha 

ugyanis az állami tulajdonban levő vasúttársaság járatain terjesztett újság vezércikkében 
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nyilvánosan a kilövésére uszítanak, az nem az ő ügye. Ez az egész ország ügye, a 

demokrácia, a jogállamiság kérdése. Tőkésnek csak annyit kell tennie, hogy a cikket 

lefordíttatja néhány világnyelvre, és tájékoztatja brüsszeli tárgyalópartnereit arról, hogy ez 

az ügy nem érte el a román hatóságok ingerküszöbét. Az eset jól körvonalazza a román 

etnokráciát”. 

 

Élesedő küzdelem 

2011. május 18. - Székedi Ferenc - Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc úgy véli, hogy „azt az érdekvédelmi erőt hátba támadni, méghozzá 

budapesti segédlettel, aki a romániai magyarság oly nehezen megszerzett jogainak a 

megtartásáért küzd, valóban történelmi tévedés. Hogy más megnevezését ne használjuk 

annak az előre kitervelt stratégiának, amely a „csoportérdekeinkért semmi sem drága” 

jelszóval bármiféle nemzetiségi jogrombolást az RMDSZ kudarcának és egyben saját 

önigazolásának tekint. Ideje lenne feleszmélni és rájönni arra, hogy Bukarestben most 

nem babra megy a játék”. 

 

„Amíg ott voltam, a szervezetért haragudtam” 

2011. május 18. - Irházi János - Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Nagy Istvánnal az Arad megyei EMNT-elnökkel készített interjút a Nyugati Jelen a június 

4-re tervezett RMDSZ elnökválasztással kapcsolatban. Az, hogy csak egy jelölt van szerinte 

azt jelzi, hogy „pánikba estek a reményvesztettek”. Több jelölt neve is felmerült, mint 

Bölöni György, Pénzes Gyula, Tóth Csaba, Faragó Péter azonban egyik sem vállalta a 

megmérettetést. Ráadásul Bognár Levente „azt mondta, hogy hivatali teendői mellett nem 

lenne ideje és energiája a megyei elnökségre.” Kitér az RMDSZ és Fidesz viszonyára is, 

szerinte az RMDSZ arra játszik, „hogy a bukás után előjöjjenek az ördögi vigyorral.” A 

Szülőföldön magyarul támogatással kapcsolatban elmondta, hogy minden bizonnyal meg 

fogja oldani a feladatát, azonban az RMPSZ már nem tölt be akkora szerepet a 

pedagógusközösségekben, mint korábban, „két-három, tisztséggel rendelkező személy 

akciózik csupán.”  

 

Hallgatólagos érdektelenség az anyanyelvi oktatás iránt 

2011. május 18. - fia - Reggeli Újság 

Május elsején járt le az a határidő, ameddig a bukaresti parlament alsóházának napirendre 

kellett volna tűznie azt a jogszabály-módosítási indítványt, amelyben egy demokrata–

liberális párti képviselő kezdeményezte, hogy az új tanügyi törvényből kerüljön ki a 

földrajz és a történelem anyanyelvi oktatása a kisebbségi tannyelvű iskolákban. A 

képviselőház szakbizottsága megtárgyalta a javaslatot, és elutasítóan véleményezte azt. A 

kormány viszont, amelynek tagja a demokrata–liberálisok mellett az RMDSZ is, a határidő 

lejártáig nem foglalt állást, holott a magyar érdekvédelmi szervezet hosszú évek óta a 

legnagyobb sikerének tartotta annak idején a két tantárgy anyanyelvi oktatásának 
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elfogadtatását az egyébként rengeteget bírált tanügyi törvényben. Mivel az indítvány 

plénumbeli megvitatására adott határidő az érdemi vita lefolytatása nélkül lejárt, a 

módosítás a hallgatólagosság elve szerint elfogadottnak minősül. A kisebbségek anyanyelvi 

jogait csorbító változtatás még nem végleges, ugyanis a kérdésben a felsőház mondja ki a 

döntő szót. 

 

Nem bukott meg a kormány 

2011. május 17. - MTI, TASR, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A parlament 150 képviselője közül csak 70-en szavaztak Dobroslav Trnka ellenzéki jelöltre 

a főügyészválasztáson. Így a volt főügyész nem kerül vissza az intézmény élére, Iveta 

Radičová kormányfő pedig nem mond le. 

 

Szlovákiai Református Egyház: a csatlakozástól való félelem alaptalan 

2011. május 17. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyilatkozatot adott ki a Magyar Református 

Egyházhoz való csatlakozással kapcsolatban. A nyilatkozat szerint „2009-ben egy 

határokon átívelő, hitvallási és teológiai alapokon működő, jogalanyisággal nem 

rendelkező tömörülés keletkezett Magyar Református Egyház név alatt, mivel a Kárpát-

medencében működő református egyházak túlnyomó többségben magyar ajkúak”. A 

közlemény leszögezi, hogy az elfogadott „ratifikációs csatolmány kifejezi fenntartásunkat a 

két szlovák ajkú egyházmegye vonatkozásában, ami a csatlakozásban semlegességet, a 

Szlovákiai Református Keresztyén Egyházon belül viszont jogaik teljes körű 

sérthetetlenségét biztosítja számukra”. A nyilatkozat ezek fényében alaptalannak nevezi a 

csatlakozástól való félelmet, és leszögezi: „A csatlakozó egyházak nem veszítik el 

önállóságukat, nem kerülnek más egyház fennhatósága alá, és nem kell senkinek sem 

nevet, sem nyelvet változtatnia. Szavatolva van a teljes függetlenség.” 

 

Pravda: deformált egyház 

2011. május 17. - bumm.sk 

Deformált egyház címmel közölt jegyzetet a Pravda arról, hogy a Szlovákiai Református 

Keresztyén Egyház kifejezte csatlakozási szándékát az egységes Magyar Református 

Egyházhoz. A szerző szerint Magyarországon a református egyház „évek óta a nagymagyar 

nacionalizmus egyik eszköze”. Rámutat: Tőkés László, az egyház egyik radikális romániai 

képviselője a Fidesznek köszönhetően az Európai Parlamentbe is bejutott. Kálvinista 

magyar autonómiát szorgalmaz nemcsak Romániában, hanem Szlovákiában is. Úgy látja, a 

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lépése egybeesik a budapesti politikai vezetés 

azon igyekezetével, hogy a határok felett egyesítse a magyar nemzetet. A Pravda egy másik 
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cikkében azt írta, hogy „Orbán politikája már a szlovákiai hívőket is megosztja”. Marián 

Hamari, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspök-helyettese a lapnak 

elmondta: a szlovák reformátusok nem szeretnének elszakadni egyházuktól, és 

megpróbálják elérni, hogy a zsinati döntést a csatlakozásról felülvizsgálják. 

 

Rendeződhetnek az anyakönyvi viták 

2011. május 17. - Gyurkovits Róza - Felvidék Ma 

Törvénymódosítást kezdeményez a kisebbségi nyelvhasználati törvényjavaslat keretében 

az anyakönyvekről szóló törvényben a parlament emberi jogi és kisebbségügyi bizottsága. 

A javaslat kimondja, hogy amennyiben a nem szlovák nyelven anyakönyvezett személy 

közvetlen hozzátartozójának kérésére korábban szlovák nyelven állítottak ki hivatalos 

anyakönyvi kivonatot, az anyakönyvi hivatal köteles eredeti formában kiállított kivonatot 

kiadni az elhunyt gyermekeinek vagy szüleinek. Az anyakönyvi hivatal köteles az eredeti 

formában kiállítani a hiteles anyakönyvi kivonatot akkor is, ha az érintett személy vagy 

annak családtagja bizonyítja, hogy a szlovák nyelvű változat bejegyzésére utólag, az 

érintett személy tudta és hozzájárulása nélkül került sor. A kisebbségi nyelvhasználati 

törvényről még a héten dönthet a parlament. 

 

A szórványban is bemutatkozik az MTTK 

2011. május 17. - pannonrtv.com 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar a szórványvidéken ismerteti munkáját, a 

képzési lehetőségeket és a terveit. A múlt héten Torontálvásárhelyen, most pedig 

Zomborban mutatkozott be az MTTK. 

 

Az intézmények előnyösnek tartják, hogy az MNT társalapító 

2011. május 17. - pannonrtv.com 

A Szabadkai Múzeum és a Palicsi Általános Iskola is előnyösnek tartja azt, hogy a MNT 

társalapítóként lép fel. Mint ismeretes, a Magyar Nemzeti Tanács 13 kulturális és 18 

oktatási intézmény esetében kezdeményezi az alapítói jogok részbeni átvételét. 

 

Az ukrán nyelv idegen nyelvként oktatásáról tanácskoztak Lembergben 

2011. május 17. - Kárpátalja Ma 

Az ukrán idegen nyelvként való oktatásának kérdéseiről szerveztek nemzetközi nyelvészeti 

konferenciát május 12-13-án Lembergben. A konferencián a beregszászi II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói is képviseltették magukat előadóként. Csernicskó 
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István előbb vázolta az ukrán nyelvnek a magyar tannyelvű iskolákban való oktatásával 

kapcsolatos legfőbb problémákat, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy időnként 

felvetődik: az ukrajnai magyarok számára az idegen nyelvek oktatásának módszertana 

alapján kellene tanítani az államnyelvet. Hozzátette, a maga részéről el tudja fogadni azt a 

kompromisszumot, hogy az ukrán nyelvet ne nevezzük idegen nyelvnek Ukrajnában, ha az 

oktatási hatóságok hajlandóak végre belátni, hogy a magyar gyerekek számára az ukrán 

nem anyanyelv, hanem államnyelv, és ebből fakadóan nem lehet olyan szemléletben és 

módszerekkel oktatni, mint az anyanyelvet. 

 

Rossz idők szele: megfélemlítik a kárpátaljai magyarokat 

2011. május 18. - Dunda György - Népszava 

„Kárpátalján a kettős állampolgárság-ügy jócskán túlhaladta a megye határait. Annak 

ellenére, hogy Ukrajna nem ismeri el a kettős állampolgárság intézményét, a határ menti 

térségben hatalmas az érdeklődés az uniós tagállam Magyarország állampolgársága iránt, 

beleértve az ukránokat is” – írja Dunda György a Népszavában. A terjedelmes cikk szerint 

„több ukrán politikus, közíró az alig húsz éve független ország területi épségét látja 

veszélyben, a radikálisabb vonulat egyenesen az abház példával riogat”. Az SZBU 

tevékenysége nyomán viszont „az érintettek közül sokan annyira megijedtek, hogy 

visszamondták korábban beadott kérelmüket, vagy legalábbis inkább Magyarországon 

intézik azt”. 

 

Magyarország Bécsben 

2011. május 18. - volksgruppen.orf.at 

"Magyar Köztéri Galéria Bécs Belvárosában" cím alatt nyílik meg a Magyar Turizmus Zrt 

osztrák irodája által létrehozott szabadtéri kiállítás a bécsi Michaeler Platz-on a magyar 

EU-elnökség alkalmából június 6-án. A magyar turizmus iroda cityligths azaz kivilágított 

reklámokon mutatja be Magyarország attrakcióit és nevezetességeit. A kiállításon 18 darab 

kép lesz látható kivilágított reklámhordozókon, ezek által szeretnék bemutatni 

Magyarország turisztikai és kulturális kincseit. A rendezvényt, amely a bécsi Collegium 

Hungaricummal közösen lett megszervezve, június 6-án, 16.00-kor nyitják meg Bécs első 

kerületében található Michaelerplatz-on. A kiállítás négy hétig látható. 
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