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Répás: visszalépés a szlovák kisebbségi nyelvtörvény módosítása 

2011. június 15. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Magyar Szó 

Több területen is visszalépésnek nevezte a szlovák kisebbségi nyelvtörvény közelmúltban 

elfogadott módosítását Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár az 

Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt szerdán. A helyettes államtitkár 

szerint nem felel meg a szabályozás egy uniós tagállamtól elvárt, garantált jogvédelemnek, 

a szabályozás nem teremt jogbiztonságot a kisebbségek számára, sőt fenntartja a 

bizonytalanságot és a félelem légkörét. Répás Zsuzsanna értékelése szerint a 

szabályozásban az államnyelv elsőbbsége jelenik meg a kisebbségi nyelvek használatával 

szemben. Szili Katalin, a testület alelnöke szerint a módosítás enyhített ugyan a 

szankciókon, de továbbra is fenntartja a jogbizonytalanságot. Arra volt kíváncsi, hogy a 

kormány milyen lépéseket tervez ennek megszüntetése, és az európai megoldás érdekében. 

Répás Zsuzsanna válaszában elmondta, hogy átfogó, nemzetközi jogi szempontból is 

megalapozott elemzést készítettek a jogszabályról, és álláspontjukat eljuttatják az EBESZ-

hez és az Európa Tanácshoz is. Hangsúlyozta: összehangolt fellépésre van szükség, aminek 

az alapja belpolitikai konszenzus. 

 

Répás Zsuzsanna: a kormány támogatja az RMDSZ és a magyarság erdélyi 
régiók felosztásáról szóló álláspontját 

2011. június 15. - MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, Szabadság 

A kormány támogatja a romániai magyarság egységes álláspontját az erdélyi régiók 

felosztásáról – mondta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár szerdán 

Budapesten. Kiemelte: az RMDSZ megfogalmazott egy javaslatot, ami 16 megyére 

vonatkozna, ezzel szemben a kormányzó Demokrata Liberális Párt (PDL) egy nyolc régiós 

felosztást hirdetett meg. Ezt az RMDSZ egyértelműen elutasítja, ahogy a többi magyar 

szereplő is, mert az eddig hagyományosan magyar többségű területek elvesztését, és 

politikai visszalépést jelentene. A magyar kormány odaáll az egységes fellépés mögé, a 

magyar szereplők számíthatnak támogatására – jelentette ki. 

 

Brassó PDL-s polgármestere: miért ne létezhetne a Székelyföld a régión belül? 

2011. június 15. - Krónika 

Gheorghe Scripcaru, Brassó demokrata liberális (PDL) polgármestere szerint megfelelő 

kompromisszumos megoldás lehetne, ha Kovászna, Hargita és Maros megye Székelyföld 

elnevezéssel egyesüljön a nyolc régióval számoló PDL-s tervezet Közép régiójában. „Nem 

hiszem, hogy vége lenne a világnak, ha a három megye közös struktúrát alkothatna. 

Tekintettel kell lennünk az egyes térségek kulturális sajátosságaira és hagyományaira is. 

Engem személyesen nem zavarna, ha a három jelenlegi megye a Székelyföld megnevezés 

alatt szerepelne. Párbeszéddel megoldhatjuk ezeket a kérdéseket, az a legfontosabb, hogy a 

közigazgatás közelebb kerüljön a emberekhez” – nyilatkozta a lapnak Gheorghe Scripcaru. 
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A Gândul szerint Emil Boc nem fogadta túl nagy lelkesedéssel a brassói polgármester 

javaslatát, és azt mondta: a PDL épp elég engedményt tett az RMDSZ-nek. 

 

Folyamatos párbeszédre van szükség 

2011. június 15. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Tartalmas és eredményes tárgyalásokról számolt be Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár a magyar–szlovén kisebbségi vegyes bizottság szerdai 

budapesti ülése után. Répás Zsuzsanna elmondta, hogy a Szlovéniában élő magyar és a 

Magyarországon élő szlovén kisebbség egyaránt kis közösségnek számítanak, ezért 

különösen fontos, hogy megtalálják megmaradásuk segítésének módját. Felidézte, hogy 

Szlovénia a kezdetektől elkötelezett a kisebbségek védelmére, és az első volt, amellyel 

kisebbségvédelmi szerződést kötött Magyarország. Boris Jesih államtitkár, a határon túli 

és a diaszpórában élő szlovének hivatalának vezetője elmondta, a két ország kisebbsége a 

közeljövőben együttműködési megállapodás aláírását tervezi. 

 

Harmincmillió forint határon túli magyar pedagógusszervezetek nyári 
akadémiáira 

2011. június 15. - MTI, Felvidék Ma, Kárpátalja Ma 

Harmincmillió forinttal támogatja a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma határon túli magyar 

pedagógusszervezetek nyári akadémiáinak rendezését, az összegből öt szervezet részesül. 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 14,95 millió forintot, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége 4,95 millió forintot kap. Szerbiából két szervezet részesül 

támogatásban: az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 3,3 millió, a Vajdasági 

Magyar Pedagógusok Egyesülete 1,8 millió forintot kap. A Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetségnek ötmillió forint jut. 

 

Pártpolitika lett a támogatáspolitika 

2011. június 16. - Népszava 

A Szerencsejáték Zrt. ügyet nyilvánosságra hozó LMP a parlamentben azonnali kérdésként  

tette fel, megvalósult-e a hűtlen kezelés esete akkor, amikor a Szerencsejáték Zrt. 250 

millió forint támogatást adományozott egy olyan alapítványnak, amelyik csak egy nappal 

később kezdte meg hivatalos működését. Az alapítvány az összeget nem a határon túli 

média megsegítésére, hanem székelyföldi lapok felvásárlására használta fel. „Önmagától 

adódik a kérdés: miért épp egy fantom alapítványt "kéretett" be a Zrt., amikor a 

kormányzat az egyetlen forrásból történő, átlátható támogatási rendszer kiépítése címszó 

alatt számolta fel a korábbi struktúrát, és hozta létre a Bethlen Gábor Alapot? Miért 

székelyföldi lapokat "segít meg" Szerencsejáték, amikor a szerbiai kisebbségi média sürgős 

beavatkozásra, mentőövre szorulna az új szerb média magánosítási tervezet miatt? Talán 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/2590-harmincmillio-forint-hataron-tuli-magyar-pedagogusszervezetek-nyari-akademiaira
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azért, mert az új erdélyi magyar néppárt (és a kiterjesztett szavazójog alapján a Fidesz is) a 

Székelyföldről remélheti a legtöbb voksot?” – írja a Népszava. 

 

Semjén: az etnikai arányok tudatos megváltoztatását jelentené a tervezett új 
romániai régióbeosztás 

2011. június 16. - MTV - Ma reggel, MTI, Echo TV 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az MTV, Ma reggel című műsorában nyilatkozott a 

tervezett romániai régiófelosztással kapcsolatban. Véleménye szerint az „a székely és az 

erdélyi magyar megmaradás nagyon súlyos veszélyeztetését jelentené az új beosztás, s azt 

semmilyen formában nem tudják elfogadni.” Elmondta, hogy a román többségű nagy 

megyék létrehozása az etnikai arányokat tudatosan változtatná meg és ez a Ceausescu-féle 

időket idézi. Kiemelte, hogy „ami álláspontunk, hogy vagy ne legyen átalakítás, vagy ha 

lesz, akkor vegyék figyelembe a Székelyföld „realitását”.  

 

Kovács Péter: miért nem „harcol” értünk a magyar kormány? 

2011. június 15. - Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára sérelmezi, hogy a magyar kormány nem emeli fel a 

hangját a székelyföldi és partiumi magyarok beolvadása ellen. „Miért nem mondja el 

egyetlen kétharmados magyar politikus sem, hogy a magyar közösségek számára a 

beolvadáshoz vezethet a székelyföldi és a partiumi »magyar« megyék egybeolvasztása 

olyan megyékkel, amelyekhez gazdasági, szociális, történelmi szempontból semmi közük?” 

– olvasható a politikus blogbejegyzésében. Kovács így folytatja: „Ha Budapest meg tudja 

oldani a gondjainkat, akkor most mire vár? Tapsra?”. 

 

Süketek perbeszéde - Válasz Kovács Péternek 

2011. június 15. - Demeter Szilárd – transindex.ro, Új Magyar Szó 

Demeter Szilárd, Tőkés László sajtófőnöke a transindex.ro portálon válaszolt Kovács Péter 

RMDSZ-főtitkár ugyanott megjelent olvasói levelére. Demeter az EMNP bejegyzése 

kapcsán benyújtott óvások esetében az RMDSZ mesterkedéseit látja a háttérben, továbbá 

leszögezi: „ha fáj neki a magyar kormány támogatása, akkor mit mondjunk mi, romániai 

adófizetők, akiknek az adójából évi 150 milliárd régi lejt kap az RMDSZ (ehhez jött csak 

2008–2010 között 763 428 832 forint az oktatási-nevelési támogatás „kezelési költségére”, 

illetve státusirodák működtetésére), és amely összegekről mai napig nem voltak 

hajlandóak az erdélyi magyar közösség előtt tételesen elszámolni”. A regionális átszervezés 

kapcsán a szerző az EMNT vezetőinek minapi sajtótájékoztatóját, valamint Répás 

Zsuzsanna szerdai nyilatkozatát ajánlotta Kovács Péter figyelmébe. 
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Tamás Sándor civil engedetlenségi akciót kezdeményez, ha nem jön létre a 
sajátos statútumú Székelyföld 

2011. június 15. - transindex.ro 

„Ha politikai úton ez a probléma nem oldódik meg, akkor kénytelenek leszünk polgári 

engedetlenségi akciókat szervezni. Az RMDSZ vezetőségével, a magyar egyházak 

vezetőivel, a helyi önkormányzatok vezetőivel, és a civil szervezetekkel már beszéltünk 

arról a lehetőségről, hogy békés felvonulást szervezzünk. Amennyiben ez úton nem érjük el 

célunkat, meglátjuk, mihez fogunk” - jelentette ki Tamás Sándor, Kovászna megye 

tanácselnöke a Gândul napilapnak a közigazgatási átszervezés kapcsán. 

 

Toró: a közigazgatási átszervezés alapos előkészítést kíván 

2011. június 15. - transindex.ro 

Az új közigazgatási felosztás kapcsán Toró T. Tibor elmondta: a területi átszervezést csak 

több lépésben lehet megtenni. Mindenekelőtt hatástanulmányokat kell készíteni, ezek 

nyomán nem csak a gazdasági, hanem a kulturális, történelmi, földrajzi és a nemzetiségi 

szempontokat is figyelembe véve kell megtervezni az új megyehatárokat, amelyeket 

minden érdekelt bevonásával közvitára kell bocsátani, majd népszavazással kell azokat 

megerősíteni. „A parlament csak ezeket a lépéseket követően készítheti el az új 

közigazgatási felosztásról szóló törvénytervezetet, amelyben a magyarlakta térségek 

sajátos jogállását is szeretnénk látni” – szögezte le Toró T. Tibor, aki a spanyolországi, 

olaszországi és franciaországi regionális sokszínűséget tartja figyelemre méltónak. 

 

Nemzetközi szintre emelné Gergely Balázs a Házsongárd ügyét 

2011. június 15. - transindex.ro, Erdélyi Ma, Paprika Rádió, Szabadság 

Házsongárd nem csak kolozsvári, hanem nemzeti ügy. Ezt Gergely Balázs fogalmazta meg 

annak kapcsán, hogy a kolozsvári hatóságok semmit sem tesznek a sorozatos sírgyalázások 

megállításáért, valamint a vétkesek felelősségre vonásáért. Elmondta: pünkösdkor az 

Iktári Bánffy család sírkertjében elhelyezett két, 19. századi tumbát, valamint Nagy Gyula 

néhai erdélyi református püspök sírkövét öntötték le fáradt olajjal ismeretlen tettesek. 

Gergely Balázs bejelentette: „a kolozsvári törvénysértéseket és magyarellenes bűntetteket” 

a nemzetközi sajtó és a nemzetközi politika szintjére kell emelni, éppen ezért nemzetközi 

sajtóértekezletet, valamint az Európai Parlament néhány képviselőjének meghívásával 

„városnézést” terveznek. 

 

„A kisebbségi törvény nem váltópénz a közigazgatási átszervezésre” 

2011. június 15. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor kedden elmondta: nem voltak és nem is lesznek olyan tárgyalások a PDL 

és az RMDSZ között, amelyek arról szólnának, hogy a Szövetség támogatja a PDL 

régióátszervezési tervezetét a kisebbségi törvény elfogadásáért cserében. Az RMDSZ 
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szövetségi elnöke elmondta: a koalíciós tárgyalások nyomán megállapodtak abban, hogy a 

kisebbségi törvényt kedden és szerdán vitatják meg az emberi jogi bizottságban. „Várjuk az 

emberi jogi bizottság jelentését, valószínűleg holnapra, holnaputánra elkészül a jelentés, 

ha mégsem, akkor megbeszéljük, mit teszünk, hogyan megyünk tovább” – magyarázta 

Kelemen. 

 

PDL: a Iorga-táblának nincs köze a KKK-plakátokhoz 

2011. június 15. - transindex.ro 

A PDL Kolozs megyei szervezetének sajtóirodája szerint a KKK - Kluj Kapitală Kulturală 

feliratú plakátok feszültséget keltenek, ezért kiragasztásuk elfogadhatatlan gesztus. 

Továbbá úgy vélik, a plakátok nem hozhatók összefüggésbe a Iorga-idézetet tartalmazó, a 

Mátyás-szoborcsoport elé elhelyezett tábla ügyével, mert két különböző témáról van szó. A 

megyei PDL sajtóirodájának álláspontja szerint a szervezetük nem szólhat bele a 

városvezetés tevékenységébe, és csak ennek a hatóságnak áll jogában a tábla ügyét 

rendezni. Arra az újságírói felvetésre, hogy Sorin Apostu mégiscsak a PDL színeiben vezeti 

a várost, az a válasz érkezett, hogy a PDL betartja a törvényeket, és ha a Iorga-idézetet 

tartalmazó tábla törvénytelenül lett kihelyezve, akkor azt el fogják tüntetni. 

 

Utcára Székelyföldért! 

2011. június 15. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács tiltakozó megmozdulásokat kezdeményez és állampolgári 

engedetlenségre buzdít, amennyiben a kormány – bármilyen módon – elfogadja a 

Demokrata-Liberális Párt Románia területi-közigazgatási felosztására vonatkozó 

javaslatát. „Székelyföld minden polgárának, a székely önkormányzatoknak a 

leghatározottabban kell tiltakozniuk, és fel kell készülnünk akár az állampolgári 

engedetlenségre, utcai tüntetésekre, ezáltal értetve meg Románia kormányával: a 

székelyekkel ezt nem lehet megtenni!” – mutat rá az SZNT a sajtónak, a román állami 

hatóságoknak, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és az EU-s 

tagországok nagykövetségeinek elküldött közleményében. 

 

Román-magyar külügyi bizottsági találkozóra került sor Bukarestben 

2011. június 15. - Erdély Ma, Új Magyar Szó 

A magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökével, Balla Mihállyal és a Bizottság 

több képviselőjével találkozott Korodi Attila parlamenti képviselő, a Képviselőház Külügyi 

Bizottságának elnöke, illetve az általa vezetett bizottság képviselői Bukarestben. Mindkét 

fél egyetértett abban, hogy a két ország közti együttműködés érdekében fel kell éleszteni a 

közös, román-magyar kormányüléseket, valamint szükséges az is, hogy az év második 

felében Traian Băsescu román államelnök látogatást tegyen Schmitt Pál magyar 

államelnöknél. 
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Örökség 

2011. június 16. - Benkő Levente - Krónika 

„Mindaz, ami ma Kolozsváron és általában Romániában történik, azt jelzi, hogy a jövőre 

esedékes helyhatósági, illetve parlamenti választásokra készülő román politikai alakulatok 

egyike sem képes előállni győztes választási programmal, egyedüli szavazatszerző adunak 

megint a várost, a megyét, a hazát a magyarokkal szemben védelmező gyűlöletkártya 

mutatkozik tehát. De ami ennél is súlyosabb, hogy mindaz, ami ma Kolozsváron történik, a 

Vasgárda és Funar, de még a nacionálkommunista Ceaucescu xenofóbiájának és 

magyarsággyűlöletének is egyértelmű felvállalása” – írja Benkő Levente a Krónika 

csütörtöki vezércikkében. 

 

Táblaügy: mélyülő ellentétek 

2011. június 16. - Krónika 

Feszültségkeltéssel és semmittevéssel vádolta a kolozsvári RMDSZ-frakciót Sorin Apostu 

polgármester. A demokrata-liberális párti (PDL) elöljáró szerint a szövetség kelti a 

feszültséget a városban az önkormányzati választások közelsége miatt. Az Apostu által 

mondottakra reagálva Csoma Botond frakcióvezető a Krónikának kijelentette, a Apostu 

vádja még jobban megerősítette abban a hitében, nincs értelme folytatni a PDL-lel való 

együttműködést. Eközben a PDL Kolozs megyei szervezete közleményben ítélte el a várost 

elárasztó, Sorin Apostut Gheorghe Funar exelöljáróval ábrázoló plakátokat, hangsúlyozva: 

az „európai, multikulturális városban nincs helye a szélsőséges gesztusoknak”.  

 

Szász Jenő mégsem alpolgármester  

2011. június 16. - Krónika  

Ismét üresen áll a székelyudvarhelyi alpolgármesteri szék, mivel a csíkszeredai 

törvényszék első fokon hozott döntése értelmében mégiscsak érvényes a Szász Jenő 

leváltására vonatkozó határozat, amelyet január végén hozott a helyi tanács. A Magyar 

Polgári Párt (MPP) elnöke a Krónikának elmondta, a bírói indoklásra vár, utána dönti el, 

hogy megfellebbezi-e a döntést. Mint mondta, bár nem ragaszkodik az alpolgármesteri 

székhez, szeretné lezárni az ügyet. Bunta Levente RMDSZ-es polgármester szerint amíg 

nem zárul le a per, nem kerül új ember az alpolgármesteri székbe. 

 

Nemzeti kerekasztal Székelyföldért 

2011. június 16. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Nemzeti, közjogi kerekasztal összehívását szorgalmazza a Magyar Polgári Párt (MPP) 

három székelyföldi elnöke. „Románia közigazgatási átszervezésének szándéka lehetővé 

teszi annak a nemzeti minimumnak a kialakítását, amely jó alap lehet a majdani 

összefogásra” – jelentette be Kulcsár-Terza József háromszéki elnök. Nemcsak a magyar 
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politikai alakulatokat, de a civil szféra képviselőit is várnák, minden olyan szervezetet, 

amely szerepet vállal a magyar közéletben. 

 

Érvekkel a megamegyék ellen 

2011. június 16. - Farkas Réka - Háromszék, Erdély Ma 

Felkészületlenül érte a Demokrata Liberális Pártot az RMDSZ határozott ellenállása – 

fejtette ki a Háromszék kérdésére Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, aki 

szakértőként jelen volt a keddi bukaresti tárgyalásokon. Úgy véli, nem valószínű, hogy az 

ügy lekerül a napirendről, a legnagyobb kormánypártot választási érdekek hajtják, de 

szerepelt számításaikban az is, hogy így talán sikerül sarokba szorítaniuk az RMDSZ-t. 

„Egyértelmű volt, a koalíciós partner nem készítette elő javaslatát, elsősorban választási 

szempontok vezették, taktikázás, melynek céltáblája lehetett akár az RMDSZ is, és csak a 

2012-es megmérettetést tartották szem előtt” – vélekedett Antal Árpád. 

 

Gašparovič megvétózta a kisebbségi nyelvtörvényt 

2011. június 15. - MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet 

Ivan Gašparovič államfő nem írta alá a május végén elfogadott kisebbségi nyelvhasználati 

törvényt. A jogszabályról már két hét múlva újra szavazhat a ház, a vétó megtöréséhez 76 

szavazat kell. Az elnök azt javasolja a parlamentnek, hogy az újratárgyalás során a törvény 

egészét utasítsa el. Gašparovič 19 pontban sorolta fel kifogásait vétója indoklásában. 

Legfőbb kifogása, hogy a kisebbségi nyelveket egyenjogúsítja a szlovák államnyelvvel, 

illetve hogy korlátozza az államalkotó szlovák nemzet jogait. Azzal sem ért egyet, hogy a 

kisebbségi nyelvhasználati küszöb 15 százalékra csökkenjen. Egyebek mellett utalt rá, 

nincs szükség ilyen törvényre, mivel szerinte az alkotmány biztosítja a kisebbségi jogokat, 

„beleértve anyanyelvük használatát is a hivatali érintkezés során“. 

 

Elismerés 

2011. június 15. - Veres István - Új Szó 

„Szerbiának kevés olyan megbízható szövetségese van, mint Szlovákia, mondta hétfői 

pozsonyi látogatásán Vuk Jeremics szerb külügyminiszter. Szlovákia ugyanis (legyen szó 

bármilyen kormányról) nem hajlandó elismerni a Szerbiából kiszakadt Koszovót, és ezzel 

jó szolgálatot tesz Belgrádnak. Azt is tudjuk, miért nem ismeri el. Mert Pozsony a II. 

világháború utáni államhatárok minden apró módosítására aggodalommal tekint. Ha 

ugyanis gyakorlattá válna Európában egy önnállósodási folyamat, abból Szlovákia 

nemigen tudna profitálni, csak vesztene rajta. Ezért olyan nagy szövetséges a két ország. A 

magyarok kettős állampolgársága viszont nem zavarja a szerb kormányt. Méghozzá azért 

nem, mert egyrészt Szerbia is oszt állampolgárságot a külhoni szerbeknek, másrészt 
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Magyarország szintén a szövetségese az Európai Unióba vezető úton, ezért nem engedheti 

meg magának a parlamenti határozatokat és ökölrázós sajtótájékoztatókat, amelyek a 

pozsonyi honatyák oly kedvelt időtöltései az utóbbi évben.” 

 

Megalapozatlanok Gašparovič kifogásai 

2011. június 15. - bumm.sk 

A kormányhivatal Nemzeti Kisebbségi Főosztálya megalapozatlannak tartja Ivan 

Gašparovič államfő kifogásait. Az állásfoglalást jegyző Juhász László főosztályvezető 

rámutat, az államfő az által emelt kifogásokkal kétségbe vont több olyan nemzetközi 

egyezményt, melyeket Szlovákia ratifikált, így többek közt a Kisebbségi vagy Regionális 

Nyelvek Európai Chartáját és a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló keretegyezményt. 

 

Szerbia megérti Szlovákiát 

2011. június 15. - Új Szó 

Megérti a szlovák politikai elitnek a határon túli magyar választójoggal kapcsolatos 

aggályait Vuk Jeremič szerb külügyminiszter. A politikus ezt hétfői, pozsonyi látogatása 

alkalmával jelentette ki. Mint mondta, a kettős állampolgárság intézménye önmagában 

nem zavarja a szerb kormányt, mivel ők is adnak kettős állampolgárságot a határon túli 

szerbeknek. Jeremič szerint azonban fontos, hogy mielőtt ilyen horderejű törvényt elfogad 

egy ország, egyeztessen azokkal, akiknek ezzel esetleg problémája lehet. 

 

Számháború 

2011. június 16. - G. Fehér Péter - Heti Válasz 

A szlovákiai és a romániai népszámlálással, illetve a szlovák kisebbségi nyelvhasználati 

törvénnyel foglalkozó cikkben a hetilap szerzője rámutat: Szlovákiában „a most húsz, tíz év 

múlva pedig 15 százalékos kisebbségi küszöb elérése sem garantál sok mindent. 

Hivatalosan az ilyen településeken mindenki anyanyelvén intézheti ügyeit, csakhogy a 

Felvidék településszerkezete az egy nagyobb várost körülvevő kisebb falvak hálózatából 

épül fel. A községekben, ahol a magyarok arányszáma magas, nincs okmányiroda, 

közjegyző, földhivatal, rendőrség, bíróság, ügyészség. Ezek a hivatalok a nagyobb 

városokban működnek, ahol gyakorta előfordul, hogy a szlovákok aránya eléri a nyolcvan, 

kilencven százalékot, így már szó sem lehet a kisebbségi nyelv használatáról.” 

 

Indokolatlan aránytalanság 

2011. június 15. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

16 millió dinárból még 4 milliót sem biztosítana a magyar tájékoztatásra Szabadka. A 

Város Köztájékoztatási Pályázati Bizottsága megvitatta a beérkezett pályázatokat. Olyan V
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javaslatot terjesztett a polgármester elé, amely a nemzeti tanácsok javaslatait és a 

nemzetiségi arányokat is figyelmen kívül hagyja. 

 

Kétséges új kezdetek 

2011. június 16. - Magyar Szó 

Közös megbeszélésre invitálta tegnap Rácz Szabó László , a Magyar Polgári Szövetség 

elnöke a többi vajdasági magyar pártot, azzal az indoklással, hogy a „vajdasági magyarság 

érdekében újabb kísérletet kellene tenni arra, hogy az immáron öt magyar párt 

párbeszédet folytasson a nemzeti érdekvédelem hatékonyabbá tételéről”. “A Vajdasági 

Magyar Szövetség a nagyon széles körű összefogás híve: eddig is az volt, s ezután is az lesz 

majd” – mondta el a Magyar Szónak hosszú távúnak nevezett álláspontját Pásztor István 

pártelnök. Hozzátette, ezt az együttműködést “nem tudják kiterjeszteni a szélsőséges 

jobboldali nézeteket valló pártokra, amilyenekből a vajdasági magyar pártok között kettő 

is van, köztük a Rácz Szabó László által vezetett Magyar Polgári Szövetség is”. A Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közösségénél nyitottak a párbeszédre. A Magyar Remény 

Mozgalom képviselői hivatalosan még nem döntöttek a javasolt összejövetelen való 

részvételről, mégis szinte biztosra vehető, hogy ott lesznek majd. 

 

Lendván járt az Emberi Méltóság Tanácsának küldöttsége 

2011. június 15. - Tomka Tibor - Népújság 

Lomnici Zoltán vezetésével Lendvára látogatott az Emberi Méltóság Tanácsának 

küldöttsége, és megbeszéléseket folytattak Anton Balažek lendvai polgármesterrel és 

Horváth Ferenccel, az MMÖNK Tanácsának elnökével. Lomnici elmondta, a szervezet a 

szlovéniai magyar kisebbség helyzetéről szeretett volna tájékozódni. Megállapították, hogy 

a szlovéniai magyarság helyzete minden tekintetben kiemelkedően jó, a törvények olyan 

jogokat biztosítanak a magyarságnak, amelyek példamutatók és Magyarország számára is 

példaértékűek.  

 

Fontos lépés az általános nemzetiségi törvény felé 

2011. június 15. - Tomka Tibor - Népújság 

Kedden ismét ülésezett a kormány által a nemzetiségi általános törvény előkészítésére 

kinevezett munkacsoport, amely Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő tájékoztatása 

szerint a különböző illetékes tárcák képviselőinek igen heterogén hozzászólásai ellenére egy 

újabb lépést tett az általános nemzetiségi törvény elkészítése felé. Az említett munkacsoporton 

belül egy újabb, szűkebb munkacsoport létrehozásáról döntöttek, amelynek feladata az eddig 

előterjesztett javaslatok szövegeinek egységesítése lesz. Az általános nemzetiségi törvény tehát 

a tervezett menetrend szerint készül, elfogadását csak az általános politikai bizonytalanság, a 

jelenlegi kormány bukása tudja meggátolni, illetve hátráltatni.  
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