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Újabb 1,2 milliárdra pályázhatnak a határon túli szervezetek  

2011. május 20. - MTI, MR1-Kossuth Rádió, hirado.hu  

Megjelent a magyar kultúráért és oktatásért nyílt pályázat; a határon túli magyar 

szervezetek 1,2 milliárd forintos keretre adhatnak be kérelmet a Bethlen Gábor Alaphoz. 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár elmondta: a nagyobb 

szervezetek a jövőben normatív támogatást kapnak majd. Azt szeretnék, hogy ezek a 

szervezetek ne erre a programra pályázzanak, és ne vonják el a forrásokat a kisebb 

tömörülésektől. Répás Zsuzsanna az RMDSZ kritikájára, miszerint a kormány megsértette 

a magyar-román kormányközi szerződést azzal, hogy az ottani magyar 

pedagógusszervezetnek adta át az oktatási-nevelési támogatások koordinálását, elmondta: 

értelmezésük szerint Magyarország a szerződést nem sérti meg, mert nem történik más, 

mint alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez: nagyon hosszú idő telt az oktatási-

nevelési támogatások folyósításának kezdetétől, és azóta mind a két ország uniós tag lett. 

 

Megalakult az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanácsa 

2011. május 20. - Szucher Ervin, Kiss Előd-Gergely - MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély 

Ma, Új Magyar Szó 

Marosvásárhelyen megalakult az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanácsa. A testület 

Hargita, Kovászna és Maros megye küldötteinek és az RMDSZ csúcsvezetésének 

részvételével jött létre. A Székelyföldi Önkormányzati Tanács elnökévé Péter Ferencet, 

Szováta polgármesterét választották meg, az elnökség tagjai: Lokodi Edit, Tamás Sándor, 

Antal Árpád, Petres Sándor, Sófalvi László és Borboly Csaba. 

 

Tőkés: a nemzetegyesítés és az önrendelkezés volt a KMAT ülésének két 
központi témája 

2011. május 22. - Krónika, Erdély Ma, Magyar Hírlap, Új Magyar Szó 

A határok feletti nemzetegyesítés és a közösségi önrendelkezés volt a két központi témája a 

Kárpát-Medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) soros ülésének a Csongrád megyei 

Mártélyon. A résztvevők megállapodtak abban, hogy mozgalom indul a Kárpát-

medencében a nemzeti hovatartozás szabad és öntudatos vállalásáért – közölte Tőkés 

László, a szervezet két évre újraválasztott elnöke. 

 

Répás: Bukarest nem emelt kifogást 

2011. május 23. - Krónika, Új Magyar Szó 

Bukarest részéről nem érkezett kifogás azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány 

visszatért a korábbi helyzethez, s a Romániai Magyar Demokrata Szövetséghez (RMDSZ) 

köthető Iskola Alapítvány helyett újra az erdélyi pedagógusszervezetnek adta át az 

oktatási-nevelési támogatásokról szóló Szülőföldön magyarul program koordinálását – 

jelentette ki a hétvégén Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár. Répás 
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tudomása szerint az ügyről nem is volt szó Teodor Baconschi román külügyminiszter 

csütörtöki, budapesti tárgyalásain. 

 

Năstase: románellenes az EMNP 

2011. május 23. - Új Magyar Szó 

Adrian Nãstase volt szociáldemokrata miniszterelnök szerint nem volna szabad 

engedélyezni az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzését, és Traian Bãsescu államfő nagy hibát 

követ el, ha Tőkés László EMNT-elnököt támogatja a mérsékelt RMDSZ ellenében. „Az 

erdélyi jelleg hangsúlyos szerepeltetésével Tőkésék egyértelművé tették, hogy el akarnak 

különülni Romániától” – érvel Nãstase. Hozzátette: nem érti meg azokat a 

„gyengeelméjűeket”, akik nem ismerik fel, hogy az 1,7 milliós magyar közösség sokkal 

veszélyesebb tömeget képez, ha magyarországi és nyugati radikálisok vonzáskörzetébe 

kerül. 

 

Kárpát-medencei ifjúsági szervezetek találkozója Debrecenben 

2011. május 22. - MTI, Felvidék Ma, Magyar Nemzet 

Háromnapos nemzetpolitikai találkozót tart két erdélyi és egy-egy vajdasági, valamint 

felvidéki szervezet a KDNP ifjúsági tagozatának szervezésében Debrecenben. Az Ifjúsági 

Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke, Stágel Bence reményét fejezte ki, hogy a 

felvidéki Via Nova, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete, az erdélyi 

MIÉRT és a Magyar Ifjúsági Tanács, illetve az IKSZ és a Fidelitas részvételével rendezett 

találkozón a Kárpát-medence leendő közéleti vezetői vesznek részt. A 

rendezvénysorozattal a későbbi közös nemzetpolitikai szakmai munkát kívánják 

megalapozni – mondta az IKSZ elnöke. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár előadásában szólt arról, hogy a magyar nemzetpolitikának a 

rendszerváltást követően rengeteg tabut le kellett döntenie. A határon túli magyar 

közösségek autonómiatörekvéseiről szólva úgy fogalmazott: míg a Vajdaságban már 

kulturális autonómiát élvezhetnek a helyi magyarok, addig „Szlovákia mind a mai napig az 

előző nacionalista kormány csapdájában vergődik”. 

 

Kevés támogatás a határon túliaknak 

2011. május 23. - Népszava 

Kiírta első, szervezeteknek szóló pályázatát a határon túli támogatásokat kezelő Bethlen 

Gábor Alap. A Népszava szerint nem tudható, hogy melyek lesznek azok a nagyobb, 

nemzeti jelentőségű szervezetek, amelyek részére majd normatív, hosszútávú 

finanszírozást biztosít a kormány. A lap szerint a nemzeti jelentőségű szervezetek nem 

kaptak hivatalos tájékoztatást a budapesti illetékesektől, nem tudják, megmarad-e a 

státusuk és a vele járó működési támogatás. „Amennyiben most nem pályáznak a kiírt 1,2 
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milliárdra, könnyen megtörténhet, hogy egész évre finanszírozás nélkül maradnak. A 

sorsukról dönteni hivatott Magyar Állandó Értekezlet időpontját még ki sem tűzték, a 

tagszervezetek, vagyis a határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek, pártok sem 

értesítést nem kaptak erről, sem felkérést arra vonatkozóan, hogy mely szervezeteket 

kívánják jelölni ebbe a körbe.” 

 

Büntetnék a székely zászló kitűzését 

2011. május 20. - Erdély Ma, Paprika Rádió, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Marius Paşcan, Maros megye prefektusa azt kérte Traian Igaş, közigazgatási és 

belügyminisztertől, egészítsék ki a jelenlegi törvénykezést, hogy tilos legyen bizonyos 

jelképek kifüggesztése a helyi önkormányzati épületekre és büntethető legyen a székely 

zászló kirakása. „Feltétlenül szükség van arra, hogy a törvény megtiltsa bármilyen jelkép 

kifüggesztését a helyi hatóságok épületeire, hogy ne keletkezzék feszültség egy közösség 

tagjai között” - mondta Marius Paşcan. 

 

A kisebbségi törvénytervezet elfogadását szorgalmazza Basescu 

2011. május 20. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Paprika Rádió, transindex.ro, 

Krónika, Új Magyar Szó, Nyugati Jelen 

Az államelnök egy televíziós műsorban úgy nyilatkozott: tisztában van a jogszabályban 

foglaltakkal, és semmiféle kivetnivalót nem talál benne. A törvény nem tesz egyebet, mint 

a kisebbségek jogait összesíti – magyarázta Basescu, hozzátéve, ha rajta múlna, a 

jogszabály akár már ma hatályba léphetne. 

 

A szenátorok az anyanyelvű oktatás mellett szavaztak 

2011. május 21. - Krónika, Kolozsvári Rádió 

A szociáldemokrata szenátorok az anyanyelvű oktatás mellett szavaztak a 

szakbizottságban, így van rá esély, hogy egyesek a szenátusban is a Mircia Giurgiu 

javaslata ellen voksoljanak. A múlt héten robbant ki heves vita, amikor a független 

képviselő javaslata, miszerint mégsem lehetne magyarul tanulni a földrajzot és a 

történelmet, átcsúszott a parlamenten. Az RMDSZ a koalíció felbontásával fenyeget, 

amennyiben a döntő szót kimondó Szenátus helyt ad a módosító javaslatnak. 

 

A kisebbségi törvény és a tanügyi törvény módosításának leállítása, a koalíció 
sarokköve 

2011. május 21. - Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elmondta, a kisebbségi törvény június végéig történő 

elfogadása, akár felelősségvállalással és a tanügyi törvény módosításának leállítása a 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=91990&cim=buntetnek_a_szekely_zaszlo_kituzeset
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http://www.nyugatijelen.com/kronika/a_kisebbsegi_torveny_es_a_tanugyi_torveny_modositasanak_leallitasa_a_koalicio_sarokkove.php
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jelenlegi koalíció „sarokkövei”. „El kell fogadnunk június végéig a kisebbségi törvényt, vagy 

normális módon vagy felelősségvállalással. És ez a koalíció sarokköve, az adott szó 

sarokköve. A következő öt-hat hétben a szenátusban vigyáznunk kell, hogy nem menjen át 

a tanügyi törvény módosítása, és a képviselőházban, hogy átmenjen a kisebbségi törvény. 

Hogy az év második felében meghozhassuk a gazdaságélénkítő intézkedéseket és ezek 

hatása a lakosság zsebén is érződjék” – hangsúlyozta Kelemen. 

 

Közösen döntenek Marosvásárhely magyar polgármester-jelöltjéről 

2011. május 22. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro, Krónika 

Közös megállapodással indít jelöltet a marosvásárhelyi polgármester-választásra az 

RMDSZ, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Polgári Párt Maros megyei 

szervezete. A konszenzus révén megnevezett jelöltet mindhárom szervezet elfogadja, és 

saját jelöltjének tekinti – áll közleményükben. A marosvásárhelyi együttműködés 

érdekében a szervezetek városi konzultációsorozatot kezdeményeznek, amelynek célja, 

hogy a lehető legszélesebb társadalmi alapokra hagyatkozva nevezzék meg Marosvásárhely 

következő polgármesterét. 

 

Készül a tankönyvek fordítása 

2011. május 23. - Szucher Ervin - Krónika 

Elkészült a tizenkettedikes földrajz és történelemkönyv magyar nyelvű fordítása, és 

szeptemberig a nyolcadikosok tananyagát is átültethetik magyarra – jelentette be 

Marosvásárhelyen Markó Béla kormányfő-helyettes. „Biztosított a finanszírozás, ezeket a 

könyveket a magyar tanulók ingyen fogják kézhez kapni” – hangsúlyozta az oktatási 

kérdésekért felelős miniszterelnök-helyettes. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a tanügyi 

törvény körül kialakult helyzet kapcsán kifejtette: „Nem szabad farkast kiáltani, csak 

akkor, amikor ott a farkas.” Úgy vélte, szinte esélytelen, hogy a szenátus is elfogadja Mircia 

Giurgiu képviselő indítványát. 

 

Rosszul áll az őshonos kisebbségek ügye 

2011. május 23. - Babos Krisztina - Krónika, Új Magyar Szó 

Jakabffy Elemér politikus, író és lapszerkesztő születésének 130. évfordulója alkalmából 

Kisebbségvédelem a 20. és 21. században – Kisebbségi jogok a Népszövetségtől az Európai 

Unióig címmel tizedik alkalommal rendezték meg hétvégén Szatmárnémetiben a Jakabffy-

napokat. Az ünnepség keretében kisebbségi tanácskozást is tartottak. „Aki nem tudja, hogy 

merre hajózik, annak nincs jó szél” – szögezte le Szili Katalin, utalva arra, hogy a 

magyarságnak égető szüksége van egy olyan nemzetstratégiára, amely mögé kivétel nélkül 

felsorakozik minden politikai erő. 
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Versenyhelyzet 

2011. május 23. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente szerint „tény, hogy a kormány nemzetpolitikai elképzelései nem esnek 

egybe az RMDSZ önnön szerepéről szóló felfogásával – míg az eddigiek alapján úgy tűnik, 

a kormány egységes, Budapestről koordinált nemzetpolitikát kíván kialakítani, az RMDSZ 

továbbra is az eddigi gyakorlatot részesíti előnyben, miszerint minden, a romániai 

magyarokat érintő ügyben kizárólagos ügyintézési jogot követel magának mind Bukarest, 

mind Budapest felé. Csakhogy már rég nem képviseli a romániai magyarság egészét”. 

 

Nem aggódnak az EMNP vezetői 

2011. május 23. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

Nem aggódnak a bejegyzésre váró Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetői amiatt, hogy a 

Demokratikus Szolidaritás az Esélyegyenlőségért Párt megfellebbezte az új politikai 

alakulat bejegyzését. „Nincs gond addig, amíg csak Ioan Antonescu óv ennek a hosszú és 

nehezen kimondható nevű pártnak a nevében. Ez az ember gyakorlatilag minden új párt 

bejegyzése ellen fellebbez, mindenkinek elege van már belőle, a bírókat is beleértve” – 

nyilatkozta a Krónikának Toró T. Tibor az EMNP ideiglenes elnökségi tagja. 

 

„Ellenzem a megosztó politikát” 

2011. május 23. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

Szili Katalin az ÚMSZ-nek adott interjúban kifejti: „Mindenféle megosztó politikát 

ellenzek, bárki is folytatja, különösen, ha kisebbségekről van szó, és azoknak a képviseletét 

érinti. Nagy felelősség beleszólni olyan dolgokba, amelyeknek a következményeit mások 

viselik. Az én véleményem szerint csakis az adott közösség illetékes eldönteni, hogy mi jó 

neki, azon egyszerű oknál fogva, hogy ő ismeri legjobban helyzetét és az adott 

körülményeket. Ha a döntés két ország és nemzet kapcsolatát is érinti, annál inkább igaz 

ez”. 

 

Magyarul is üdvözölnek 

2011. május 23. - Krónika 

Ötnyelvű – román, magyar, német, angol és francia – üdvözlő feliratokat helyeztek el a 

kolozsvári RMDSZ-frakció tagjai és László Attila alpolgármester pénteken délután a 

kincses város erdőfeleki, szászfenesi és kisbácsi bejáratánál.  Kifejtették, ezzel megtörtént 

az első lépés afelé, hogy a háromnyelvű – román, magyar és német – helységnévtáblákat is 

kihelyezzék, amit a helyi tanács 2002-es, még a Funar-korszakban hozott határozata tesz 

lehetővé. 
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Ellenszer: a munka 

2011. május 23. - Ágoston Hugó - Új Magyar Szó 

Ágoston Hugó a bukaresti napilap vezércikkében elemzi az oktatási törvény miatt kialakult 

újabb vitákat: „a kormánykoalíció veszélybe került, mert ha nem marad érvényben a 

jogszabály kiharcolt régi változata, az RMDSZ otthagyja. (Ráadásul a döntő házban, a 

szenátusban borulni látszik a többségi arány.) Ám az ellenzéknek is főhet a feje: nem 

szavazhat az RMDSZ ellen, hisz nélküle nem tud új többséget alakítani. Az RMDSZ pedig 

csak látszólag örülhet: a tét nagy, odalehet az egyik legékesebb vívmánya, ha pedig a 

törvénycikkely megmarad, akkor azért „tartozni” fog valakiknek”. 

 

Mennyi magyar él Szlovákiában? 

2011. május 21. - MTI, Index 

Hány ember vállalja a magyar nemzetiséget - magyar szempontból ez az idei szlovákiai 

népszámlálás legfontosabb tétje, és egyben kérdése is. A legutóbbi, 2001-ben megtartott 

szlovákiai népszámláláson 527 ezer személy vallotta magát magyarnak, 40 ezerrel 

kevesebb, mint 1991-ben. Szociológusok arra számítanak, hogy az idei népszámláláson 

félmillió alá eshet a szlovákiai magyarok száma. A várható csökkenés okait elsősorban a 

felgyorsult asszimilációban és a nemzetiség iránti közönyben látják a szakemberek. 

 

Visszasírják a Pázmányt 

2011. május 21. - Veres István - Új Szó 

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Komáromi Területi Tanácsa és oktatási 

intézményeinek igazgatói nyílt levélben fejezik ki aggodalmukat amiatt, hogy a magyar 

kormány módosította az oktatási-nevelési támogatás megítélésének lebonyolítását. 

Szerintük a megváltozott pályázati rendszer negatívan befolyásolja a támogatás 

megpályáztatását, illetve felhasználását. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az új 

rendszerrel megszűnik a támogatás célirányossága. Mézes Rudolf, a szülői szövetség 

vezetője szerint vissza kellene térni az eddigi gyakorlathoz. Véleménye szerint Budapesten 

„jó szándékkal, de felelőtlen döntéseket hoztak”. 

 

Lampl Zsuzsanna: Az asszimiláció logikája 

2011. május 22. - bumm.sk 

Lampl Zsuzsanna szociológus a SME című liberális napilapban az asszimiláció logikáját 

elemezte. Az asszimilációt szerinte sokan olyan folyamatnak tartják, melynek előbb vagy 

utóbb logikusan be kell teljesednie. Írásában kitér arra, hogy az asszimilációban nagy 

szerepe van a szlovák nyelv egyre erősödő dominanciájának. „Szlovákul azonban nem csak 

a szlovákok beszélnek, hanem a magyarok is, és nem csak akkor, amikor a magyarul nem 
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beszélő szlovákokkal kommunikálnak, hanem egymás közt is” – írja Lampl, aki ezt 

számokkal is alátámasztja. A somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet adatai szerint az 

elmúlt tíz évben a nyilvános kommunikáció minden területén csökkent a magyarul beszélő 

magyarok száma: a boltokban 45-ről 30 százalékra, a hivatali érintkezésben 20-ról 14 

százalékra, a szomszédok között pedig 64-ről 56 százalékra. „Ugyanez érvényes a családon 

belüli kommunikációban. Egyes teljesen magyar családokban otthon, négy fal között 

szlovákul beszélnek – minden ötödik magyar nemzetiségű válaszadó szlovákul beszél 

magyar partnerével, 23 százalékuk gyerekeivel, és a gyermekek negyede ezekből a 

családokból egymás között szintén szlovákul beszél“ – írja. 

 

Lovász Attila: a magyar adás csak bővülhet 

2011. május 21. - Veres István - Új Szó 

Bővítés lesz a tévé magyar szerkesztőségében – ígéri Lovász Attila, a közszolgálati médiák 

(RTVS) nemzetiségi adásai és a Pátria rádió új vezérigazgatója. „Ez az RTVS egyetlen 

szerkezeti egysége, amelyben a vezetőség szerint szó sem lehet leépítésről, mivel az 

alkalmazottak száma csupán kettő” – mondta az Új Szónak Lovász, aki fontos feladatnak 

tartja a magyar nyelvű tévé- és rádióadások megerősítését. Szerinte még az idén meg kell 

teremteni a bővítés feltételeit, és hozzátette: bármekkora műsoridőt kapjanak is a magyar 

adások, azt igyekeznek majd az adott feltételeknek megfelelően kitölteni. 

 

Mégis a parlament elé kerülhet a Smer állampolgársági tervezete 

2011. május 22. - SITA, bumm.sk 

Mégis a parlament elé kerülhetnek a legnagyobb ellenzéki párt, a Smer, illetve Igor 

Matovič, az Egyszerű Emberek vezetőjének javaslatai, így többek közt a szlovák 

állampolgársági törvény módosításának kérdése. Richard Sulík házelnök a szlovák 

közszolgálati televízió vitaműsorában kijelentette, erre akkor kerülhet sor, amennyiben a 

törvényhozás módosítja a házszabályt. A hatályos szabályozás értelmében legfeljebb hat 

hónappal az eredeti javaslat kudarca után lehet ismét szavazni az érintett törvényekről. 

Sulík szerint ezt a rendelkezést el kellene törölni, elképzelését a koalíciós partnerek is 

támogatják. 

 

Hétfőn tárgyal a kisebbségi nyelvtörvényről a koalíció 

2011. május 22. - SITA, bumm.sk 

Hétfőn, május 23-án ülésezik a szlovák koalíciós tanács; a négy koalíciós párt elnöke és 

Iveta Radičová miniszterelnök a soros feladatokról, így többek között a kisebbségi 

nyelvhasználati törvényről tárgyal majd. A törvényjavaslatot a kormánypártok korábban 

már támogatásukról biztosították, ám az utóbbi napokban az Egyszerű Emberek csoport és 

a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) is fellépett a tervezet ellen, mely húszról tizenöt 

százalékra csökkentené a nyelvhasználati küszöböt. 
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Magyar nagyhét következik 

2011. május 22. - Gyurkovits Róza - Felvidék Ma 

A Felvidék Ma publicisztikája számol be arról, hogy ezen a héten is „magyar hét” lesz a 

szlovák parlamentben. A kisebbségi nyelvhasználati törvény mellett, elképzelhető, hogy 

mégis napirendre tűzik az Igor Matovič által megálmodott módosított állampolgársági 

törvényt is. A héten várható az is, hogy elfogadják az elfogadott magyar alkotmánnyal 

kapcsolatot szlovák nyilatkozatot. 

 

Nem biztosak a dolgukban a népszámlálási biztosok 

2011. május 23. - hirek.sk 

Az anonimitást megkérdőjelező vita elbizonytalanított az embereket olyannyira, hogy a 

népszámlálási biztosoknak sokan nem adnak választ. A Sme számolt be arról, hogy sok a 

hiányosan, vagy számkód nélküli kérdőív, amikkel a számláló biztosok nem tudnak mit 

kezdeni. Még pénteken jelentette be az adatvédelmi hivatal, hogy a népszámlálás nem 

anonim, ennek ellenkezőjét igyekezett bizonyítani a statisztikai hivatal, de továbbra sem 

sikerült a kételyt eloszlatni. Szlovákiában nem kötelező kitölteni az íveket, így ha valaki 

úgy dönt, hogy nem adja vissza a kérdőívet nem követ el törvénysértést. Felmerül a kérdés, 

hogy miért nem korábban közölte a problémát a statisztikai hivatal . 

 

Ember embernek farkasa 

2011. május 21. - Beretka Katinka - Vajdaság Ma 

„Az MNT jelenlegi formájában, törvényes kereteiben a szerbiai magyarság országos 

önkormányzati szerve, nem az állam határain belül földrajzilag pontosan meghatározott 

területen mindenki felett, hanem az országon belül bárhol a magyarokra nézve – mindegy, 

hogy fehértemplomi vagy magyarkanizsai magyarról legyen szó - gyakorolja a hatásköreit, 

elsősorban az oktatás, kultúra, tájékoztatás és hivatalos nyelvhasználat területén (innen a 

kulturális jelző az autonómia előtt). Amikor az MNT intézményekben való hatékony 

jelenlétéről van szó, valójában ennek a kulturális autonómia egyik eszközének gyakorlati 

megvalósulásáról beszélünk” – fogalmaz az MNT hivatalos nyelvhasználattal megbízott 

tanácsosa a Vajdaság Ma hírportálon olvasható jegyzetében. 

 

Kostreš bírálja Pásztort és a VMSZ-t 

2011. május 21. - Vajdaság Ma 

Bojan Kostreš, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnökének helyettese a belgrádi Pravda 

című napilapnak adott interjújában bírálta a Vajdasági Magyar Szövetséget és annak 

elnökét Pásztor Istvánt, amiért az utóbbi időben „semmi olyasmit nem támogatnak, ami jó 

Vajdaságnak”. „Nem értem a VMSZ destruktív magatartását. Az utóbbi időben szinte 
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semmit sem támogat, ami jó Vajdaságnak. Még csak tárgyalni sem kíván ezekről a 

dolgokról” – fogalmaz a politikus. 

 

A magyarság érdekeiért 

2011. május 23. - Magyar Szó 

A Magyar Remény Mozgalom számára kitörési pont lehet a következő választások – 

nyilatkozta László Bálint, az MRM elnöke a politikai szervezet zentai bemutatóján. A párt 

elnöke elmondta: az MRM célja, hogy kimondottan önállóan mérettesse meg magát 

ezeken a választásokon. László Bálint ennek kapcsán megjegyezte azt is, hogy a szerb 

pártokkal nem indulnának közös listán, a Magyar Koalíció pártjai pedig, a legutóbbi 

óbecsei találkozójuk alkalmával, amelyre az MRM képviselőit egyáltalán nem hívták meg, 

megbélyegezték a pártot, s kizárták azt a lehetőséget, hogy ennek a koalíciónak tagja 

lehessen. 

 

Tájékozódás a magyar oktatás helyzetéről 

2011. május 20. - Kárpáti Igaz Szó 

Az ukrán kormány 2011 nyarán nyújtja be az Európa Tanácshoz második jelentését a 

Kisebbségi és regionális nyelvek európai Chartája végrehajtásának helyzetéről. A nemzeti 

kisebbségek oktatási körülményeiről tájékozódott Beregszászon Szvitlana Harcsenko, az 

oktatási minisztérium munkatársa, akit az UMDSZ-nél tett látogatása során Zubánics 

László, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke röviden tájékoztatott azokról a 

beadványokról, amelyeket a szövetség a minisztériumhoz, más illetékes hatóságokhoz, 

illetve az Európa Tanácshoz az elmúlt időszakban a magyar nyelvű oktatás kérdéseiben 

benyújtott.  

 

Vita a kettős állampolgárságról 

2011. május 21. - MTI, volksgruppen.at 

Az osztrák külügyminisztérium szerint lehetséges a kettős állampolgárság a dél-tiroliak 

számára. A Szabadság párt szerint ehhez az osztrák állampolgársági törvény módosítására 

van szükség. A Dél-tiroli Szabadság párt népi kezdeményezést indított, hogy Ausztria adja 

meg az osztrák állampolgárságot az olaszországi német ajkúaknak, ennek érdekében 

három hónapon keresztül gyűjtöttek aláírásokat. A 20 ezer aláírást februárban átadták az 

osztrák parlamentnek, amelynek petíciós bizottsága kikérte több tárca állásfoglalását. Az 

osztrák belügyminisztérium kiszivárgott véleménye szerint a jelenlegi jogállás nem teszi 

lehetővé a dél-tiroliak számára, hogy felvegyék az osztrák állampolgárságot is az olasz 

megtartása mellett.  
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