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Háromezer állampolgársági eskü, 81 ezer honosítási kérelem 

2011. május 24. - MTI, hirado.hu, Blikk, Magyar Hírlap 

Eddig csaknem 81 ezer honosítási kérelem érkezett, a beadványok közül mintegy 

ötvenezret már elbíráltak. Az állampolgársági esküt eddig közel háromezren tették le. 

Wetzel Tamás miniszteri biztos az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának 

ülésén arról tájékoztatott, hogy a 80850 kérelem 40 százalékát külképviseleteken, 40 

százalékát a hazai anyakönyvvezetőknél adták be, és csaknem 20 százaléka érkezett a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz, illetve a kormányablakokhoz. Elmondta, 

hogy 35825 névmódosítási kérelmet is beadtak, amelyeknél a magyar név visszaállítását 

kérik. Kitért arra, hogy tovább bővítik a külképviseleti állományt, amelynek létszáma 

Kolozsvárott, Szabadkán és Csíkszeredában további 33 fővel nő. Rövidesen az 

útlevéleljárás is elindul majd a külképviseleteken. A biztos elmondta, június 4-én, a 

nemzeti összetartozás napján több helyen, így például Hódmezővásárhelyen, Egerben, 

Zebegényben lesznek nagyszámban állampolgársági eskütételek. 

 

Čaplovič: a szlovák nyelv ellen irányul a kisebbségi nyelvtörvény 

2011. május 24. - MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet 

Az ellenzék szerint a kisebbségi nyelvhasználati törvényt módosító javaslat az államnyelv 

ellen irányul, alapvető célja, hogy a szlovákiai magyaroknak ne kelljen ismerniük és 

használniuk az államnyelvet. Dušan Čaplovič (Smer), aki a Fico-kormányban 

kisebbségügyi és emberi jogi miniszterelnök-helyettes volt, leszögezte: a 

törvénymódosítást „tisztán magyar ügynek” tekinti, amely a szlovákok és az országban élő 

más nemzetiségek ellen irányul”. Szerinte „mindez teljes összhangban van a magyar 

revizionizmus és irredentizmus céljaival”. Rafael Rafaj, az SNS frakcióvezetője szerint a 

törvény megmutatja, miként kell „szétbomlasztani egy kis államot”. A nemzetiek szerint a 

jogszabály nincs összhangban az alkotmánnyal, így várhatóan az Alkotmánybírósághoz 

fordulnak, ha a parlament elfogadja a törvényt. 

 

Honlap indult a szórványmagyarság bemutatására  

2011. május 25. - MTI, bumm.sk, Erdély Ma 

Szorvany.hu címmel új honlap indult, melynek célja, hogy egy helyen mutassák be a 

szórványban, valamint a diaszpórában élő magyarságot. Nem titkolt cél továbbá az, hogy 

kedvet ébresszen a magyarság és a szórványok, diaszpórák felfedezéséhez. „A portálra a 

szórványra vonatkozó statisztikák, intézményi elérhetőségek mellett a róla szóló 

szakirodalmat is folyamatosan feltöltik.” Emellett szórványmintautakat is bemutatnak, 

valamint térképeken helyezik el a különböző szórvány, vagy diaszpóra szervezetek 

elérhetőségét. 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k
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Orbán Viktor segítségét kérik a litvániai lengyelek 

2011. május 24. - MTI, Kitekintő, Magyar Hírlap 

Levélben fordultak Orbán Viktor kormányfőhöz, az Európai Unió Tanácsának jelenlegi 

elnökéhez a Litvániában élő lengyelek, hogy vesse fel problémáikat uniós fórumon. A 

litvánia lengyelek évek óta panaszkodnak a litván hatóságok diszkriminációja miatt, 

felpanaszolják egyebek között, hogy nem írhatják le nevüket a lengyel írásmód szerint. A 

levélről beszámoló Gazeta Wyborcza lengyel napilap megjegyzi, hogy a magyar kormányfő 

arról ismert, hogy keményen védelmezi a Magyarország határain kívül élő kétmilliós 

magyar kisebbség érdekeit, és a Fidesz-KDNP kormánykoalíció elfogadott egy törvényt, 

amely könnyített állampolgárságot ad a határon túli magyaroknak. 

 

Korodi Attila a tanügyi törvényről 

2011. május 24. - Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Politikai nyilatkozatot olvasott fel kedden Korodi Attila parlamenti képviselő, a 

képviselőház külügyi bizottságának elnöke Bukarestben. Korodi reflektált az egyik 

decemberi politikai nyilatkozatára, amelyben az 1918-ban Gyulafehérváron elfogadott 

Kiáltványról beszélt. Kitért továbbá arra, hogy év elején a tanügyi törvény elfogadásával a 

román nép bebizonyította, képes igazi európai törvényeket elfogadni. A képviselő a 

politikai nyilatkozatban kifejtette, úgy véli, minden kollégája tudatában van annak, 

mekkora hiba volt, hogy múlt héten hallgatólagosan átment a képviselőházon az a 

módosító javaslat, amelynek értelmében az új tanügyi törvényből máris kivennék azt, hogy 

a kisebbségek az anyanyelvükön tanulhassák a földrajzot és a történelmet. Elmondta, úgy 

véli, ha létrejön egy széleskörű összefogás, meg lehet akadályozni, hogy a módosító 

javaslat átmenjen a Szenátuson is. 

 

RMDSZ-politikát szolgál a kisebbségi törvény? 

2011. május 24. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro, Krónika 

Bírálta a hat éve a parlament asztalán heverő kisebbségi törvény tervezetét az MPP elnöke, 

Szász Jenő, aki szerint az elképzelés gyakorlatba ültetése azért lett fontos az RMDSZ 

számára, mert a szövetség ezen a jogszabályon keresztül akarja átmenteni politikai 

monopóliumát. „Azért lett fontos a törvény, hogy a jövő évi választás előtt megalakuljon a 

KAT, és az RMDSZ nevezze ki tagjait, így a 2012-es választás eredményeitől függetlenül az 

ő kezükben lenne a törvénytervezet értelmében a kisebbségeknek leosztott pénz”– vélte 

Szász Jenő. Hozzátette, reméli, hogy a jogszabályt nem fogadják el, de amennyiben mégis, 

akkor az MPP az Európai Unió intézményeihez fordul, azaz: megtámadják a törvényt. 
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http://kitekinto.hu/europa/2011/05/24/orban_viktor_segitseget_kerik_a_litvaniai_lengyelek/
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=92208&cim=korodi_attila_a_tanugyi_torvenyrol
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Az EMNT a Iorga-idézetet tartalmazó tábla eltávolítását követeli 

2011. május 24. - transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, Szabadság 

Nyílt levelet intézett Kolozsvár polgármesteri hivatalához és a város rendőrségéhez és 

csendőrségéhez a Mátyás-szoborcsoport elé elhelyezett Iorga-idézet ügyében az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács nevében Gergely Balázs közép-erdélyi régióelnök és Csigi Levente, 

a Kolozs megyei szervezet elnöke. Az aláírók állásfoglalásukban azt írják, a törvénysértések 

egyben nyilvánvaló provokációk, amelyek az 1990 márciusában Marosvásárhelyen 

kirobbant súlyos nemzetiségi zavargások kiváltó okaira emlékeztetnek.  

 

Törvényesnek tartja a kolozsvári városháza a Iorga-idézetet tartalmazó tábla 
kihelyezését 

2011. május 24. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság 

A Iorga-idézet azonnali eltávolítására szólítja fel Kelemen Hunor a kolozsvári városházát. 

A Kulturális Minisztérium kedd délelőtti közleménye szerint az újabb táblát a szaktárca 

engedélye hiányában helyezték el a Mátyás-szoborcsoport elé. Ezzel szemben a kolozsvári 

polgármesteri hivatal azt állítja: a Iorga-idézetet tartalmazó tábla elhelyezését már a 

szoborcsoport restaurálási terve is tartalmazza. Oana Buzatu szóvivő szerint az építkezési 

engedély is előírja egy „feliratos bronzból készült lap” elhelyezését. Mint mondta: a táblát a 

restaurálást végző vállalat helyezte el. 

 

Valótlanságot állít a kolozsvári városháza a Iorga-idézet ügyében 

2011. május 24. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság, Paprika 

Rádió, Nyugati Jelen 

Valótlanságot állít a kolozsvári városháza abban a közleményében, mely szerint a Nicolae 

Iorga történésztől származó idézetet tartalmazó táblának a Mátyás-szoborcsoport elé 

helyezése a restaurálási terv része. A Kelemen Hunor kulturális miniszter által a 

Krónikához eljuttatott dokumentumokból kiderül: csupán a műalkotás megnevezését 

tartalmazó négynyelvű táblára bólintott rá az Országos Műemlékvédelmi Bizottság és a 

polgármesteri hivatal, a Iorga-idézet nem szerepel a restaurálás dokumentációjában. 

„Félrevezeti a közvéleményt a kolozsvári önkormányzat” – reagált a polgármesteri hivatal 

közleményére Máté András, a Kolozs Megyei RMDSZ elnöke. „Amit tettek bűnténynek 

minősíthető” – kommentálta a tábla elhelyezését a politikus. 

 

Június 3-ig lehet jelentkezni a Rendőrakadémia magyar helyeire 

2011. május 24. - transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Erdély Ma 

15 helyet hirdetett meg az idén az Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémia rend és 

közbiztonság szakon magyar nemzetiségűek számára – jelentette be Kovács Péter. Az 

RMDSZ főtitkára elmondta: az érdeklődőknek június 3-ig kell jelentkezniük személyi 
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igazolványukkal a megyei rendőrfőfelügyelőségen, ahol megkapnak minden, a 

beiratkozáshoz szükséges információt. Kovács Péter hangsúlyozta, a magyar helyekre 

pályázók iratcsomójának tartalmaznia kell a középiskola által kibocsátott igazolást, amely 

tanúsítja, hogy magyar nyelven végezték tanulmányaikat. 

 

Máté nem lesz annyira nyitott az EMNP-vel szemben, mint az EMNT 
esetében 

2011. május 24. - transindex.ro 

Az RMDSZ mindenképpen a szövetség jelöltjét fogja támogatni a helyhatósági 

választásokon - szögezte le a frissen Kolozs megyei RMDSZ-elnökké választott Máté 

András Levente a Transindexnek adott interjúban. A bejegyzés alatt álló új magyar párt 

kapcsán a politikus hangsúlyozta: „Addig, ameddig EMNT-ről van szó, mindenféle 

együttműködésre nyitott vagyok. Abban a pillanatban, amikor az EMNT EMNP-ként, 

tehát pártként lép fel, teljesen másképp tevődik fel a kérdés, hiszen itt nem az RMDSZ-ről 

és egy másik pártról van szó, hanem az erdélyi magyarság képviseletéről”. Máté szerint „ha 

nem értik meg, hogy a szórványban bajt okoznak azzal, hogy a magyarság képviseletét 

veszélyeztetik, akkor nem tudom, ki fogja nekik megmagyarázni”. 

 

Szász Jenő: Bölöni László jó megoldás lenne 

2011. május 24. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Bölöni László 2012-ben (is) jó megoldás lenne a marosvásárhelyiek számára 

polgármesternek – mondta az MPP elnöke, Szász Jenő. Amennyiben a volt kiváló 

labdarúgót csak a polgáriak és az EMNT támogatná, és Bölöni is vállalná a 

megmérettetést, akkor jelölnék a tisztségre. Bölöni László nemcsak pártok feletti, hanem 

etnikumok feletti jelölt lenne, őt a románság is elfogadná, és jó követe lenne a városnak a 

nagyvilágban is – fogalmazott Szász Jenő. 

 

Klió tunikája mögött 

2011. május 24. - Ambrus Attila - Új Magyar Szó 

Ambrus Attila az utóbbi időszak magyarellenes jelenségeit sorakoztatja fel írásában: az 

oktatási törvény módosításának kezdeményezését, a kolozsvári Mátyás-szobor talapzatára 

helyezett Iorga-emléktáblát, illetve a Tőkés László megölésére buzdító kiadványt. Majd 

kiemelte, hogy Csibi Barna Avram Iancu-akasztásának egyetlen haszna volt, neves román 

értelmiségiek elkezdtek beszélni a történelmi igazságokról: Vladimir Tismăneanu ismert 

politológus, Marius Diaconescu történész és Ion Cristoiu lapszerkesztő is végre elmondták: 

a románok nem csupán áldozatok voltak az 1848-as forradalom idején, hanem hóhérok is. 

„Mi, románok is gyilkoltunk, gyújtogattunk, erőszakoltuk a nőket. Hogy többet vagy 

kevesebbet, mint a magyarok? Az ilyen esetekben mindenféle statisztika vagy számbeli 

becslés értelmetlen”. 
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Szőcs Géza: Egyfajta szellemi  és politikai rongálás történik 

2011. május 25. - Balázs Bence, Borbély Tamás, Papp Annamária - Szabadság 

A Iorga-idézet kapcsán a kolozsvári Szabadság napilapnak adott exkluzív nyilatkozatban 

Szőcs Géza kulturális államtitkár elmondta: a magyar kormány, mint a Mátyás-

szoborcsoport restaurálási munkálatainak társfinanszírozója elvárja, hogy ne kerüljön 

olyasmi a szoborra, amiről őt előzetesen nem tájékoztatták, és amivel aligha értene egyet, 

hiszen kontextusból kiragadott feliratról van szó. Leszögezte ugyanakkor, hogy az eset 

miatt a magyar kormány egészen biztosan nem kívánja visszafizettetni a restaurálásra 

adott összegeket, hiszen Fadrusz János munkájának a megmentéséről volt szó, amikor 

anyagilag támogatták a műalkotás felújítását. „Sajnálatos viszont az, hogy brutális 

beavatkozás történik a szobor esztétikai terébe, amely legalább olyan ártalmas, mint a 

rozsda száz év alatt elvégzett munkája, csak ez egyfajta szellemi és politikai rongálás” – 

hangsúlyozta a kulturális államtitkár. 

 

A felirat háttere 

2011. május 25. - Gazda Árpád - Krónika 

A Krónika vezércikkében Gazda Árpád a kolozsvári Mátyás-szobor körül kialakult 

feszültség kapcsán megjegyzi: „Érthetetlen, miért rángatják vissza egyesek a várost egy 

olyan korba, amelyet rég túlhaladottnak, letűntnek hittünk. És ha már a kor szellemét nem 

érzik, miért nincsenek tekintettel legalább a pillanatnyi politikai csillagállásra. 

Romániában is, Kolozsváron is jobboldali román–magyar csapat van hatalmon. Egy ilyen 

gesztus fölöslegesen terheli meg az együttműködést. Hosszú időre kikezdheti a nehezen 

épülő bizalmat. A kolozsvári polgármester a román nacionalisták igényeinek a 

kielégítésével a politikai szövetségeseit csapta be. Biztosan arra gondolt, ha Funart sikerült 

is leváltani, a szavazói még Kolozsváron vannak. Megtörténhet, az egy év múlva esedékes 

kolozsvári önkormányzati választások kampányának szerette volna megadni az 

alaphangot”. 

 

Băsescu magyarbarát füllentései tartják egyben a román kormányt 

2011. május 25. - Pap Szilárd István - Kitekintő 

A Kitekintő hosszabb írásban foglalkozik az romániai oktatási törvényt módosító 

javaslattal, illetve az emiatt kirobbant koalíciós vitákról. A javaslatot Mircia Giurgiu volt 

PDL-es képviselő terjesztette be, miszerint a kisebbségi diákoknak román nyelven kellene 

tanulniuk az ország történelmét és földrajzát. Bokor Tibor RMDSZ-es képviselő szerint 

nonszensz, amit a képviselő szeretne, „hiszen az oktatási törvény csak azon cikkelyét 

módosítaná, amely szerint a történelem és a földrajz oktatása anyanyelven történik. Nem 

változtat azonban az azt megelőző paragrafuson, amely kimondja: a román nyelv 

oktatásán kívül a diákok valamennyi tantárgyat anyanyelvükön tanulhatják.” Ráadásul az 

alsóház hallgatólagosan el is fogadta a módosítást. Ezt követően Markó Béla kijelentette, 
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hogy amennyiben elfogadásra kerül a törvény, úgy az RMDSZ kilép a koalícióból, erre 

természetesen megnyugtató választ kapott. Az már most előre vetíthető, hogy a kulturális 

autonómiát gyakorlatba ültető törvény az oktatásinál jóval nagyobb vitákat fog kiváltani. 

Talán ezt akart megelőzni Traian Băsescu a köztelevízióban, amikor kijelentette, a tervezet 

nem hoz lényeges újdonságot. Erre természetesen az ellenzék reagált is Adrian Năstase 

blogján jelentette ki, hogy Băsescu hazudik.  

 

Folytatni a csángó oktatási programot 

2011. május 25. - B. Kovács András - Háromszék 

A Hegyeli Attila a Moldvai Csángómagyar Szövetség ügyvezetője tartott beszámolót az 

oktatási programról. Véleménye szerint a magyar törekvések Moldvában csak akkor 

hozhatnak eredményt, ha az elkövetkező évtizedekben sem lankadnak. Az oktatási 

programban 25 településen 2200 gyerek vesz részt. Szerinte a tanítói létszám növelésével 

és a kimaradt települések bevonásával lehetne növelni a program sikerét.  

 

Megszámoltatunk 

2011. május 24. - Nagy András - Új Szó 

„Húsz évvel ezelőtt, 1991-ben mintegy 567 ezren vallották magukat magyarnak, 2001-ben 

520 ezren, 8,5 százalékkal kevesebben. Ha ez a tendencia folytatódik, idén félmillió alá 

csökken a magyarok száma Szlovákiában. Ez önmagában nem tragédia, de negatív 

tendencia” – áll a pozsonyi magyar napilap kommentárjában. A szerző szerint a felvidéki 

magyarság fogyásának hátterében „a félelem vagy az elnyomás helyett inkább a kényelem, 

a lustaság, esetleg a többséghez való tartozás biztonságérzete, esetleg vélt gazdasági 

előnyök lehetnek”. Úgy véli, „óriási örömöt” jelentene, ha kiderülne, „megállt a csökkenés 

vagy csoda folytán emelkedne is a szám”. A szerző reményét az táplálja, hogy korábban 

soha nem folyt olyan intenzív kampány azért, hogy a magyarok vállalják nemzetiségüket, 

mint az idén. 

 

Sme: a kisebbségi témáknál hamar elveszik a politikai ésszerűség 

2011. május 24. - MTI, bumm.sk 

„A százalékok a településeken a kisebbségi nyelvek számára a nyelvhasználati törvény 

legkevésbé fontos részét képezik. Teljes mértékben azonban meg fog felelni a szlovák 

politika logikájának, ha rajtuk bukik meg a törvény. Az idegengyűlölő politikusok ugyanis 

éppen az ilyen számokon tudják érthetően megmutatni választóiknak, milyen határozottan 

harcolnak a telhetetlen magyarok ellen” - írja a SME című liberális napilapban Peter 

Morvay. A jegyzet szerzője szerint a harc jogos lenne, ha valóban fennállna az a veszély, 

hogy Szlovákiában bárhol nem lehet majd szót érteni a hivatalokkal szlovákul. „Nálunk 
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azonban csak az a privilégium van veszélyben, hogy mindenkinek mindenütt mindenben 

igazodnia kell az egyetlen többségi nemzet tagjaihoz.” 

 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának nyilatkozata a Nemzeti Kisebbségek 
és Etnikai Csoportok Bizottságával kapcsolatban 

2011. május 24. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala (SZMK) megnyugvással vette tudomásul a Nemzeti 

Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságának létrejöttét. Az SZMK közleményében 

rámutat, hogy a Bizottság jogkörei a korábbiakhoz képest bővültek. Az egyes kisebbségeket 

az őket érintő kérdésekben a Bizottság többi tagja nem tudja többségi szavazással 

leszavazni. Előrelépés történt a Bizottság legitimitásával kapcsolatban is. Míg a megelőző 

időszakokban a miniszterelnök-helyettes alakította ki a kisebbségi tanács szerkezetét, 

hívta meg az egyes kisebbségek köréből a maga számára megfelelő képviselőt, a jelenlegi 

Bizottság tagjait az egyes kisebbségek szervezetei választás útján delegálják. Az SZMK ezt 

nagyon komoly előrelépésnek tekinti, annak ellenére, hogy a magyarok létszáma a mostani 

rendszerben is alulreprezentált. 

 

Irányvesztés a Felvidéken 

2011. május 25. - Pataky István - Magyar Nemzet 

„A Most-Híd eredménytelensége és a pártvezetés nyílt Orbán-ellenessége már önmagában 

elég lehet a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) a szavazók visszaszerzéséhez. Az MKP jól 

szerepelt a tavaly novemberi önkormányzati választáson, vagyis a magyar párt kiheverte a 

pozsonyi parlamentből való kibukás sokkját. Az áprilisi kongresszuson Berényi Józsefet 

megerősítették elnöki posztján, várhatóan ő próbálja majd visszavezetni az MKP-t a 

törvényhozásba. Elemzői vélemények szerint addig a pártnak sok mindenben erősíteni 

kell, a kisebbségi kérdések mellett például eredeti és érthető üzeneteket kell 

megfogalmaznia a szlovákiai lakosság egészét érintő szakpolitikai területeken, az 

egészségügytől egészen a mezőgazdaságig. Az mindenképpen jó hír, hogy a Most – Híd és 

az MKP egyaránt az identitás, anyanyelv felvállalására buzdítják a felvidéki magyarokat a 

most zajló népszámláláson.” 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. május 25-i számában olvasható.) 

 

Megszűnik az SNS parlamenti frakciója 

2011. május 24.  - Felvidék Ma  

Anna Belousovová és Rudolf Pučík kiléptek a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) frakciójából. 

Ezzel Slota pártjának már csak hét képviselője maradt a parlamentben, és mivel egy 

frakciót legalább nyolc képviselőnek kell alkotnia, az SNS frakciója megszűnik. Az SNS 

ugyan azzal érvelt, hogy nyolc képviselő egy frakció megalakítására kell, és nem annak 

fenntartására, a parlament alkotmányjogi bizottsága szerint szükség van a nyolc 
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képviselőre. A törvényhozásnak így már négy független képviselője van, a másik kettő 

korábban a kormánykoalíciót alkotó pártokhoz tartozott (Andrej Ďurkovský - KDH, Igor 

Matovič - SaS). Belousovová, akit kizártak az SNS-ből, új pártot alapít. A parlament 

emberi jogi bizottságának elnöki tisztségéről sem mond le. 

 

Önállóan indul a Magyar Remény Mozgalom 

2011. május 24. - Kitekintő 

László Bálint a Magyar Remény Mozgalom (MRM) elnöke nyilatkozta, hogy a következő 

válaszátokon önállóan fogják megméretni magukat. Elmondta, hogy szerb pártokkal nem 

indulnak közös listán. „Célunk az, hogy ott, ahol községi szervezeteink vannak vagy pedig 

lesznek, pártunknak legyenek önkormányzati képviselői, s legalább egy köztársasági 

képviselője legyen a Magyar Remény Mozgalomnak” - mondta az elnök. 

 

Szekeres László Alapítvány: két pályázati felhívás 

2011. május 24. - Vajdaság Ma 

A Szekeres László Alapítvány tájékoztatja a Szerbiában élő magyar közösségek 

önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, 

anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti, hitéleti és szakmai 

önszerveződési tevékenységgel foglalkozó szervezeteket, hogy két pályázati felhívást tett 

közzé kisösszegű projektek, programok és eszközbeszerzés költségeinek a Bethlen Gábor 

Alapból származó támogatására. 

 

Tizenegy elsős Nagybecskereken 

2011. május 24. - Kecskés István - Magyar Szó 

A nagybecskereki magyar szülők évről évre félve várják az őszt, mert egyre kevesebb a 

magyar elsős, és állandó veszélyben van a magyar oktatás fennmaradása a városban, 

ahonnan délebbre már nincs magyar tannyelvű középfokú oktatás sem. Muzslyán ötvenen, 

Szentmihályon tízen kezdik meg az iskolát, Lukácsfalván viszont nem lesz magyar kisdiák. 

 

Az SZRTV bocsánatot kért a kilencvenes évekért 

2011. május 24. - Magyar Szó 

A Szerbiai Rádió és Televízió (SZRTV) igazgatóbizottsága hétfői közleményében 

bocsánatot kért Szerbia és a szomszédos országok állampolgáraitól, akik a kilencvenes 

években a csatorna műsorain keresztül „rágalmazásoknak, sértegetéseknek, valamint 

olyan tartalmaknak voltak kitéve, amelyek a mai jogi értelmezés szerint gyűlöletbeszédnek 

minősíthetőek”. Az igazgatóbizottság értékelése szerint „a Belgrádi Televízió és az SZRTV 

adásaival többször megsértette a polgárok, a humanista értelmiségiek, az ellenzék 
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képviselőinek, a kritikus szemléletű újságírók, egyes kisebbségek, vallási közösségek és a 

szomszédos népek érzését, erkölcsi integritását és méltóságát”. 

 

Elkészült az új népcsoporttörvény terve 

2011. május 24. - volksgruppen.at 

Elkészült az új népcsoporttörvény tervezete, mellyel várhatóan végképp pont kerül a 

karintiai helységnévtáblák körül évek óta húzódó vita végére. Az új alkotmánytörvény 164 

községet sorol fel Karintiában, ahol két nyelven kell feliratozni a helységnévtáblákat. A 

hivatali nyelvhasználatra vonatkozó szabályzat a magyar, a horvát és a szlovén nyelvekre is 

érvényes. Ez a szabályzat azokra a járási bíróságokra, járási hivatalokra érvényes, 

melyekhez kétnyelvű községek tartoznak. 
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