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A PDL támogatja a kisebbségi törvény elfogadását 

2011. május 30. - Krónika 

Gheorghe Flutur PDL-alelnök szerint pártja támogatja, hogy a parlament a jelenlegi 

ülésszak végéig elfogadja a kisebbségi törvényt. A koalíció mozgósítja parlamenti 

képviselőit, ezzel biztosítható, hogy a jogszabályt elfogadja a parlament, mondta Flutur. 

Mint mondta, egyeztetni kell még arról, hogy a törvény vitáját elölről kezdik, vagy ott 

folytatják, ahol az több mint öt éve elakadt a képviselőházban. Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök szerint a kisebbségi törvény kapcsán minden érv és ellenérv elhangzott, nincs 

akadálya a tervezet gyors elfogadásának. 

 

Kisebbségi törvény: Kelemen a felelősségvállalás lehetőségét helyezte 
kilátásba 

2011. május 30. - transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Kelemen Hunor szövetségi elnök hétfői, bukaresti sajtótájékoztatóján elmondta, a reggeli 

elnökségi ülést követően megerősítheti: az RMDSZ számára a következő egy hónap 

legfontosabb célkitűzése a kisebbségi törvény elfogadása lesz. Az RMDSZ elnöke 

hozzátette, a parlamenti vitára már nem lát időt, viszont teljes mértékben alkotmányos 

módszer a felelősségvállalás a kisebbségi törvény esetében is. 

 

Csalódást keltő a szlovák kisebbségi nyelvtörvény módosítása 
Nemzetpolitikai államtitkárság 

2011. május 31. - MTI, bumm.sk, Új Szó, MTV- Híradó, hvg.hu, Hírszerző, Echo TV 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság közleményben reagált a szlovák kisebbségi 

nyelvhasználati törvény módosítására. Az államtitkárság szerint a jogszabály több olyan 

elemet is tartalmaz, ami egyértelmű visszalépés az eddigi gyakorlathoz képest, és számos 

olyan korábbi rendelkezést megőriz, ami a kisebbségi nyelveket használókat hátrányos 

helyzetbe hozza. Reményét fejezte ki, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárai 

anyanyelvhasználatát az érintettek megelégedésére rendezi és összhangban az „Európa 

Tanács vonatkozó egyezményeivel, illetve az EBESZ kisebbségügyi főbiztosa és a Velencei 

Bizottság ajánlásaival”, „helyreállítja az államnyelv és a kisebbségi nyelvek használata 

között - az előbbi javára - megbomlott egyensúlyt.” 

 

Semjén: legyen egységes és élő a Kárpát-medencei magyar oktatás 

2011. május 31. - MTI, Szabad Újság, Magyar Hírlap, Krónika 

A Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatás fontosságát hangsúlyozta Semjén Zsolt az 

Óbudai Egyetemen tartott pedagógusnapi ünnepségen. A miniszterelnök-helyettes szerint 

minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték; senki nem adhatja az egyetemes 

emberiségnek azt az értékgazdagságot, amit a magyar nyelv, a magyar kultúra és 
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történelem. Semjén Zsolt hangsúlyozta: nekünk, magyaroknak az egyetemes emberiséggel 

szembeni kötelességünk a saját magyarságunk megőrzése, ezért fontos, hogy a Kárpát-

medencei magyar oktatás ne elszigetelt, atomisztikus darabokból álljon, hanem egységes 

és élő legyen. Kitért arra is, hogy a történelem viharai szétszaggathatták a nemzetet, de 

ettől még nyelvileg, kulturálisan, szellemileg „egy valóság vagyunk”. A KDNP elnöke az 

egyszerűsített honosításról szóló jo0gszabály megalkotását felidézve bejelentette: jelenleg 

a 90 ezredik állampolgársági kérelemnél tartanak. 

 

Lengyel lap: az autonómiához vezető első lépés lehet Székelyföld brüsszeli 
irodájának megnyitása 

2011. május 31. - Kovács Péter - MTI 

A Rzeczpospolita lengyel napilap George-Vadim Tiugea román politológusra hivatkozva 

írta, hogy „Az autonómiához vezető első lépés lehet Székelyföld brüsszeli képviseleti 

irodájának megnyitása.” Az újság beszámolt „a "több mint 600 ezres" székelyföldi 

tömbmagyarságnak az autonómiáért évek óta folytatott hiábavaló küzdelméről. Idézte a 

brüsszeli iroda megnyitását kezdeményező Tőkés László szavait, melyek szerint a romániai 

magyarok nem akarnak függetlenséget, csak autonómiát.” 

 

 

Antonescu: az RMDSZ Tőkés László követőjévé vált 

2011. május 30. - Krónika, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ újabb lépést tesz a területi autonomista politika irányába, amelyet egyetlen 

felelős politikai erő sem fogad el – mondta Crin Antonescu liberális (PNL) pártelnök a 

Székelyföld brüsszeli képviseletére utalva. A PNL-elnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy 

a Székelyföldnek képviselete nyíljon Brüsszelben, és azzal vádolta Traian Băsescu államfőt, 

Emil Boc miniszterelnököt és Teodor Baconschi külügyminisztert, hogy hallgatólagosan 

támogatják Tőkés László ezzel kapcsolatos álláspontját. „Ha csupán a megyék 

képviseletéről, vagy Hargita, Kovászna és Maros megye tanácsának irodájáról lenne szó, 

nem lenne semmilyen probléma. Amikor azonban Tőkés László olyan entitásról beszél, 

amely nem létezik, ismét csak a területi autonómia gondolata merül fel, amely számunkra 

elfogadhatatlan” – jelentette ki hétfőn Antonescu. 

 

Rendőr utasította rendre Magyarország bukaresti nagykövetét 

2011. május 30. - Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Egy csokor virágot helyezett el Füzes Oszkár, Magyarország bukaresti nagykövete a 

kolozsvári Mátyás király szoborcsoport elé kitett vitatott táblára, a polgármesteri hivatal 

rendőre azonban felhívta a figyelmét arra, hogy csak a felirat mellé teheti le a virágokat. A 

nagykövet elmondta: maga is csatlakozott a kolozsvári magyarok interneten meghirdetett 
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akciójához, amelynek kezdeményezői arra kérték a lakosságot, hogy aki nem ért egyet a 

tábla elhelyezésével, látogassa meg a szobrot, és virággal takarja el a vitatott feliratot. A 

diplomata végül a néhány méterrel odébb lévő Márton Áron-szobornál helyezte el a 

virágot. A diplomata elmondta, hogy a rendőr udvarias volt. 

 

Crin Antonescu: a Székelyföld nem létezik Romániában 

2011. május 30. - transindex.ro, Új Magyar Szó 

Crin Antonescu hétfőn, egy sajtótájékoztató keretében kijelentette, az RMDSZ vezetői 

Brüsszelben egy olyan régiónak a képviseleti irodáját akarják megnyitni, ami semmiféle 

szempontból nem létezik Romániában. A liberális vezető továbbá emlékeztette a jelenlevő 

újságírókat Tőkés László azon kijelentésére, mely szerint a trianoni békét felül kellene 

vizsgálni, hiszen a jelenlegi Románia Magyarország feldarabolása következtében született. 

Antonescu továbbá arra is kitért, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök egy adminisztratív 

terület érdekeinek a képviseleteként értelmezte ennek az irodának a megnyitását. 

Hozzátette, később egy, Romániában törvényesen nem létező területi egységnek, a 

Székelyföldnek a képviseleti irodájaként lett beállítva a brüsszeli képviselet. 

 

A PSD hivatalos állásfoglalást sürget az EP-től és az EB-től a székelyföldi 
képviselet kapcsán 

2011. május 30. - Krónika, Új Magyar Szó 

Folytatta támadásait az USL másik tagja, a Szociáldemokrata Párt (PSD) is: az alakulat 

európai parlamenti képviselői José Manuel Barrosonak, az Európai Bizottság, valamint 

Jerzy Buzeknek, az Európai Parlament elnökének címzett levélben gerjesztették tovább a 

magyarellenes hecckampányt. A levélben hivatalos állásfoglalást kérnek a szerintük 

„Európa-és románellenes” kezdeményezés kapcsán. Szerintük a székelyföldi képviselet 

megnyitása a román állam egységének aláaknázását szolgálja. A PSD is felrója, hogy Tőkés 

László a PDL és a Fidesz támogatásával lett az EP alelnöke, és emlékeztet: a magyar 

elnökség kezdetén Magyarország olyan szőnyeget állított ki Brüsszelben, amelyen a 

Habsburg Birodalom 1848-as térképe is látható volt. 

 

Megvizsgálják a tábla-ügyet – ígérte a magyar nagykövetnek a 
külügyminisztérium 

2011. május 30. - Krónika, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

A román kormány arról biztosította a magyar nagykövetséget, hogy megvizsgálja a 

kolozsvári Mátyás-szoborcsoport elé kikerült, Iorga-idézetet tartalmazó tábla ügyét. Füzes 

Oszkár bukaresti magyar nagykövet tájékoztatása szerint baráti és konstruktív 

megbeszélést folytatott a bukaresti külügyminisztériummal, ugyanakkor bízik abban, hogy 

hamarosan pont kerül a vitatott ügy végére, a táblát pedig eltávolítják. 
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Borbély prioritásnak tekinti Magyarország és az RMDSZ közötti kapcsolatok 
ápolását 

2011. május 30. - transindex.ro, Erdély Ma 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke sajtótájékoztatón ismertette az új 

funkciójával járó feladatokat, elmondta, hogy ezek nem sokban különböznek attól, amit 

eddig is csinált kormányzati tevékenységért ügyvezető alelnökként. „Fontos a 

Magyarországgal való kapcsolatunk, a magyar-magyar kapcsolatok ápolása is, éppen ezért 

a múlt héten megalakult az RMDSZ Külügyi Tanácsa. A külügyi szakemberekből álló 

munkacsoport a párt külpolitikai jelenlétét hivatott erősíteni” - mondta Borbély. 

 

Kedden szavaznak az egyfordulós polgármester-választásról 

2011. május 30. - Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A polgármester-választás a jövőben egyfordulós lesz, az erre vonatkozó jogszabálytervezet 

mögött anyagi megfontolások állnak, nyilatkozta a Képviselőház Jogi Bizottságának 

elnöke, Daniel Buda. A helyhatósági választások törvényét módosító tervezet kedden kerül 

végszavazásra az Alsóházban, amely ebben a kérdésben döntő ház. A javaslattal a 

szociáldemokraták is egyetértenek, állítja Daniel Buda. 

 

Kelemen Hunor optimista a kormánykoalíció sorsát illetően 

2011. május 30. - transindex.ro 

Az RMDSZ elnöke egyelőre optimista és bizakodó a jelenlegi koalíció sorsát illetően. 

Kelemen Hunor Déván is megerősítette, a koalíciós partnerekkel aláírt egyezmény 

értelmében a parlamenti ülésszak végéig elfogadják a kisebbségi törvényt, amely 

elsősorban az interetnikus környezetben élő magyar közösségek számára jelent hatalmas 

áttörést, hiszen megteremti a kulturális autonómia törvényes kereteit. 

 

Nem (csak) a politikus a hibás 

2011. május 30. - Parászka Boróka - manna.ro 

Parászka Boróka az erdélyi Magyar szervezetek marosvásárhelyi közös jelöltállítása körül 

kialakult helyzet kapcsán a következőképpen ír: “csak azért senki sem fog magyar jelöltre 

szavazni, mert magyar. Az etnikai reflex itt már nem bír mozgósítóerővel, minden 

egymással szembeni kampány pedig a szavazókedvet rontja.”  A szerző szerint 

“Marosvásárhely az a hely, ahol a legtöbb magyar civil kapott állást, lehetőséget, 

intézményes védelmet a politikától távoli (vagy annak tűnő) szakmai munkára. Az erdélyi 

magyar politika hosszú éveken át (még a Markó érában) aránytalanul sok energiát 

összpontosított ide. Köz- és felsőoktatási intézmények sorát hozta létre, és tartotta fenn. 

Médiaközpontokat épített. Vállalkozói szférát segített. Marosvásárhely szinte az egyetlen 

lap, amire az erdélyi magyar politika mindent feltett”. 
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Felmérés: egyre nő az USL és a PDL támogatottsága közötti szakadék 

2011. május 30. - transindex.ro 

Az Avantgarde május 1. és május 20. között elvégzett közvélemény-kutatásának 

eredménye szerint egyre nő az ellenzéki Szociál-liberális Szövetség (USL) támogatottsága. 

A felmérés szerint, ha a következő vasárnap rendeznének választásokat, az USL a 

szavazatok 61%-ra számíthatna, a kormányzó PDL a voksok mindössze 17%-át tudhatná 

magáénak. A még be sem jegyzett populista Néppárt 8, a szélsőségesen magyarellenes 

PRM 5, az RMDSZ 4 százalékos támogatásra számíthatna. 

 

Mikrokölcsön magyar fiataloknak, önrészre, fejlesztésre 

2011. május 30. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Maros megyei szervezetének székhelyén is 

igényelhető május 30-tól a Bethlen Gábor Mikrohitelező Társaság (BGMT) által felkínált 

mikrohitel. A szolgáltatás érdekében márciusban megállapodást írtak alá az EMNT-vel, és 

Erdély hét megyéjének nyolc központjában tevékenykednek – egyelőre. „A szolgáltatás a 

legfeljebb 49 alkalmazottat foglalkoztató kis- és középvállalkozásoknak szól (KKV vagy 

IMM), mert úgy gondoljuk, hogy ez az a réteg, amelyre a bankok kevés figyelmet 

fordítanak, holott Romániában a bruttó hazai össztermék 75%-át teszi ki” - ismertette a 

BGMT vezérigazgatója, Mátis Jenő. 

 

Magyarok jelentkezését várják a rendőr-akadémiára 

2011. május 30. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

Idén is fenntartnak tizenöt helyet a román rendőrakadémián a magyar anyanyelvű 

jelentkezőknek. György Ervin, Kovászna megyei prefektus arra hívta fel a háromszéki 

fiatalok figyelmét, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. “Nagyon fontos lenne, hogy a magyar 

fiatalok éljenek ezzel a lehetőséggel, mert lehet arra panaszkodni, hogy milyen kevés 

magyar rendőr van, de ha nem is jelentkeznek a magyar fiatalok erre a pályára, akkor 

nincs, ahogy megváltozzék ez a helyzet” – mondta a kormánymegbízott. 

 

Rãdulescu oda, Toma ide 

2011. május 31. - Új Magyar Szó  

Csak néhány óráig örülhetett az ellenzék Şerban Rădulescu Kolozs megyei szenátor azon 

bejelentésének, hogy távozik a Demokrata Liberális Párt felsőházi frakciójából, ugyanis 

Ion Toma szociáldemokrata honatya átigazolása visszaállította az egy fős kormánypárti 

többséget. A PDL-s honatya kilépésével a kormánykoalíciós alakulatok elveszítették volna 

szenátusi többségüket, ezért Toma csatlakozása az Országos Szövetség Románia 

Haladásáért (UNPR) frakciójához létfontosságú volt a kormány számára. 
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Kampányuszítás 

2011. május 31. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente az utóbbi napok magyarellenes kirohanásainak hatásait elemzi: „Kérdéses 

azonban, hogyan magyarázza majd meg az ellenzék a válság és az életszínvonal-romlás 

miatt a szélsőséges retorikára amúgy is fogékonyabb tömegeknek, hogy a magyarellenes 

uszítás közepette miért ajánl továbbra is koalíciós együttműködést az RMDSZ-nek az 

esetleges kormányváltás utánra. A feléledt sovinizmust ugyanis jóval nehezebb 

lecsillapítani, mint mondvacsinált ürüggyel a rövid távú politikai haszon érdekében az 

ország egységének felbomlását vizionálva hisztériát kelteni”. 

 

Mádl: erdélyi részvétnyilvánítások 

2011. május 31. - Krónika 

Mádl Ferenc kimondva-kimondatlanul, jelenlétével és szavával „Trianon gyógyítását” 

hirdette – írta Tőkés László, az Európai Parlament (EP) alelnöke a volt államfő vasárnapi 

halálával kapcsolatban. Az EP alelnöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint 

a volt köztársasági elnök oly időben állott a nemzet élén, amikor „fokozott éberségre és 

bölcsességre volt szükség a nemzet szolgálatában”, amikor a Kárpát-medencei 

magyarságnak éppen olyan nagyszívű és széles látókörű emberre volt szüksége, mint Mádl 

Ferenc. Az RMDSZ szerint Mádl Ferenc a rendszerváltás utáni időszak egyik 

legnépszerűbb politikusa volt, aki a határon túli magyarság iránt kiemelt figyelmet 

tanúsított, Erdélybe többször is személyesen ellátogatott.  

 

Nyilvános levél Kolozsvár Polgármesterének 

2011. május 31. - Szabadság 

A kolozsvári napilapban Dr. Marácz László és Dr. Landman Gábor, az amszterdami 

European Committee Human Rights Hungarians Central Europe szervezet vezetői nyílt 

levélben fordultak Sorin Apostu kolozsvári polgármesterhez. A levélben a Iorga-tábla és a 

Kolozsvár határainál elhelyezett, majd ismeretlenek által eltávolított üdvözlő táblák 

ügyében leszögezik: „nyomatékosan kérjük Önt arra, hogy határolódjon el ezektől a 

diszkriminatív megnyilvánulásoktól, és gondoskodjon a magyar kisebbség jogainak a   

betartásáról, úgy ahogyan azt Románia az európai egyezmények aláírásával vállalta.   

Személyes meggyőződésünk, hogy a magyarokat ért nacionalista támadások nemcsak a 

magyar közösségnek ártanak, hanem egész Kolozsvárnak és annak összes lakosának”. 

 

Szakértő: a szlovák parlament nyilatkozata politikai ellenreakció 

2011. május 30. - MTI, bumm.sk 

Lattmann Tamás nemzetközi jogász szerint konkrét jogi következmény nélküli erős 

politikai állásfoglalást tett a szlovák parlament azzal, hogy nyilatkozatban utasította el az 
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új magyar alaptörvény államhatárokon átnyúló rendelkezéseit. Lattmann szerint „abszolút 

várható” egy ilyen állásfoglalás, hiszen a szlovák belpolitika az utóbbi években jelentős 

részben a magyar belpolitikai eseményekre épített, „egyes szlovák erők egész 

belpolitikájukat a magyar kérdés köré szervezik”. Azt mondta, "várható volt az új magyar 

alaptörvény kitétele elindítja a szlovák belpolitika kialakult reakcióit". Értelmezése szerint 

a parlamenti nyilatkozat „hisztérikus ellenreakció”, amely „nem biztos, hogy bármilyen 

szempontból racionálisan megalapozott”. Megjegyezte, olyan politikai állásfoglalásról van 

szó, amelyet hiba lenne figyelmen kívül hagyni. Lattmann Tamás szerint az ilyen 

állásfoglalásoknak az adhat erőt, ha több van belőlük. Ha viszont a szlovákok egyedül 

maradnak, akkor tényleges értéke ennek megfelelően gyenge lesz. 

 

Chmel: a magyar kisebbség nem élvez előnyöket 

2011. május 30. - bumm.sk 

A Pravda című pozsonyi napilap portálján Rudolf Chmel kisebbségekért és emberi 

jogokért felelős miniszterelnök-helyettes válaszolt a fórumozók kérdéseire. Chmel 

elmondása szerint az általa vezetett hivatala az adott körülményekhez képest optimális 

feltételeket teremtett nem csak a magyar, de minden kisebbség számára. „Lehet hogy úgy 

tűnhet, hogy a magyar kisebbség előnyöket élvez, de ez talán azért látszik így, mert a 

kisebbség tagjai politikusként és képviselőként is aktívak, s azért is, mert talán 

hangosabban fogalmazzák meg jogos követeléseiket.” A Most-Híd párt alelnöke leszögezte, 

„a Híd egyáltalán nem függ Budapesttől, Orbántól vagy bárkitől”. 

 

Kötelezővé tenné a szlováktudást 

2011. május 30. - Új Szó 

Dušan Čaplovič (Smer) korábbi kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes olyan 

törvénymódosítást kezdeményez, amely minden szlovák állampolgár számára előírná a 

kodifikált szlovák nyelv aktív ismeretét. Čaplovič ezzel szeretné „ellensúlyozni” a 

kisebbségi nyelvhasználati törvényt. A pozsonyi Új Szó rámutat, egy ilyen 

törvénymódosítás várhatóan nem a magyar, hanem a szlovák anyanyelvű lakosságot 

érintené negatívan. A szlovákok jelentős része ugyanis nyelvjárási változatot beszél, ami 

nem jelent egyet a kodifikált nyelvvel. Ellenben a magyarok az iskolában a kodifikált 

szlovák nyelvet tanulják. 

 

Az SNS frakciója tovább működhet 

2011. május 30. - SITA, bumm.sk, Új Szó Online 

Az SNS frakciója továbbra is működhet, Richard Sulík házelnök ugyanis jogászokkal való 

konzultációja után arra a véleményre jutott, hogy nem áll jogában feloszlatni a nemzetiek 

képviselői klubját. Az SNS képviselőcsoportjának sorsa a múlt héten vált kérdésessé, 

miután a párt két képviselője elhagyta a frakciót, melynek így csupán hét tagja maradt. A 

házszabály szerint egy frakció létrejöttéhez minimum nyolc tagra van szükség. 
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Törvény nyelvről és félelemről 

2011. május 30. - Felvidék Ma 

A kisebbségek nyelvéről szóló törvény biztosan előrelépés. De csak kicsi, mert az elfogadott 

változatot túlságosan is áthatják a többség félelmei – írta Peter Morvay a SME liberális 

napilap kommentárjában. A szerző szerint az új törvény alapbetegsége, hogy fenntartja a 

jogegyenlőtlenségi viszonyt a szlovákok és a kisebbségek között. Fenntartja továbbá a 

közpénzekből fizetett hivatalok és intézmények felesleges, észérvekkel és morálisan 

megvédhetetlen fölérendeltségét az állampolgárokkal szemben, holott őket kellene 

szolgálniuk. Úgy véli, hogy Bugár Béla gratulációja Szlovákiának a törvény elfogadása 

miatt csak arra irányult, hogy meggyőzze magyar választóit arról, hogy kormányban ülve 

mégiscsak elért valamit. Morvay szerint a törvény túlságosan is át van szőve a többségi 

nemzet fóbiáival ahhoz, hogy Szlovákiának gratulálni lehessen érte. 

 

A magyaroktól való félelem ismét győzött 

2011. május 30. - Neszméri Tünde - Szabad Újság 

A Szabad Újság az aktuality.sk hírportál egyik szerkesztőjének kommentárját közli, 

melyben a cikkíró a kisebbségi nyelvhasználati törvény kapcsán kiemeli, hogy a „szlovák 

nacionalisták, akik sorát a mai kormánypártok képviselői is szaporítják, ismét 

magyarellenes törvényt hoztak”. A szerző kiemeli a törvény azon abszurditását, hogy a 

községek két egymást követő népszámlálás után kaphatnak a kisebbség nyelvén 

helységnévtáblát, amennyiben az adott községben 15 százalék felett lesz a kisebbség 

számaránya. Nem tartja igaznak azt a szlovák nacionalisták által hangoztatott véleményt, 

hogy „a délen élő szlovákokat nyelvi gettóba zárnák a magyarok, hiszen minden normális 

magyar megtanul szlovákul, ha itt akar élni”. 

 

Szimbiózis 

2011. május 30. - Veres István - Új Szó 

„Egyáltalán nem számít újdonságnak, hogy vannak a világon olyan országok, amelyekben 

a politikai élet nagyrészt abban merül ki, hogy egy másik (leggyakrabban szomszédos) 

ország eseményeivel foglalkoznak a politikusok”. A pozsonyi magyar napilap kommentárja 

szerint Szlovákia is ilyen ország, hiszen „a múlt hét folyamán a parlamentben szinte végig 

a magyarokról, Magyarországról folyt a vita, vagyis arról, hogy mit csinál egy másik ország, 

és hogy erre Szlovákiának hogyan kellene reagálnia”. A szerző szerint Orbán Viktor „jól 

teszi, hogy nem válaszol ezekre a hangokra, ha lehet, ez még inkább zavarja az ökölrázó 

szlovákokat”. 
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Nyelvi jogaink Szerbiában 

2011. május 30. - Lukács Melinda - Magyar Szó 

A Nyelvi jogaink Szerbiában című kiadványt a Magyar Szó szerdai lapszámához ajándékba 

kapják az olvasók, segítségével pedig könnyedén eligazodhatnak a nyelvhasználati jogi 

kérdések rengetegjében. Az anyanyelv-használati útmutatót összeállító Beretka 

Katinkának, a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsosának 

elmondása szerint külön figyelmet fordítottak a praktikusságára is. 

 

Tanácskozás az eszéki Magyar Tanszéken 

2011. május 30. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A Magyar Tudományos Akadémia és az eszéki Magyar Tanszék szervezésében május 25-én 

egy tanácskozásra került sor, amelyen a drávaszögi magyar tudományosság 

együttműködésének szorosabbá tételéről, közös tudományos témák kijelöléséről beszéltek. 

A tanácskozás célja az is volt, hogy a maroknyi horvátországi magyarság tudományosságát 

valamilyen módon koordinálják, összefogják, és az elkövetkező időkre kitűzzék a 

legsürgősebb feladatokat. “A két tudományos központ, Zágráb és Eszék egyformán fontos, 

és így tulajdonképpen a mostani tanácskozáson is azt szeretnénk megvitatni, hogy hogyan 

tudná segíteni a pécsi bizottság az eszéki tudományos tevékenységet” – mondta dr. Fodor 

István, az MTA-PAB alelnöke. 
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