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Benyújtották a százezredik honosítási kérelmet 

2011. június 27. - Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság, Népszava, ATV, HírTV, 

Krónika, MTI, Erdély Ma 

Beérkezett a százezredik magyar állampolgársági kérelem az egyszerűsített honosítás 

keretében - jelentette be Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes hétfőn a Parlamentben köszöntötte a százezredik kérelmezőt, a délvidéki Balog 

Virág Lászlót és családját. Semjén Zsolt újságírók előtt kiemelte: a kérelmek 65 százalékát 

már feldolgozták, az állampolgársági eskütételek folyamatosak. Állampolgársági esküt 

eddig mintegy 10 ezren tettek. Balog Virág László háláját fejezte ki a kormánynak, amiért 

lehetővé tette, hogy magyar állampolgárokká válhassanak. Felidézte, hogy korábban már 

voltak magyar állampolgárok, 1941-45-ig: őt 1942-ben, amikor Csúrogon megszületett, 

magyarnak anyakönyvezték. Tíz évvel ezelőtt kérte régi állampolgárságának honosítását, 

de a rendőrök csak „mosolyra húzták szájukat, nem tettek semmit ennek érdekében”. 

 

Őszre halasztották a közigazgatási átszervezést 

2011. június 27. – Balogh Levente – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi 

Rádió, Új Magyar Szó, Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Őszre halasztja a kormány az ország közigazgatási átszervezésének kérdését, miután az 

RMDSZ a hétfő délelőtti koalíciós ülésen a szervezet „miniparlamentje”, a Szövetségi 

Képviselők Tanácsa szombati döntése értelmében közölte a Demokrata-Liberális Párttal 

(PDL): nem támogatja a Traian Băsescu államfő és a párt által szorgalmazott átszervezést. 

Az államfő javaslata nyomán a jelenlegi 41 megyét nyolc megamegyévé alakítanák át, az 

RMDSZ azonban ezt még abban az esetben sem támogatja, ha emellett Hargita és 

Kovászna megye megmaradhatna önálló megyeként. 

 

Markó Béla bírálja a "pártcsináló" politikusokat 

2011. június 27. – transindex.ro, Új Magyar Szó, Erdély Ma 

Bírálja és szűk látókörűséggel vádolja Markó Béla korábbi RMDSZ-elnök az Élet és 

Irodalom lapban azokat a magyarországi politikusokat, akik a szövetség ellenében 

szorgalmazzák és támogatják az új erdélyi magyar párt létrejöttét. Ugyanakkor 

megkérdőjelezi a jövendőbeli pártban, korábban RMDSZ-es színekben tevékenykedő 

politikusok abbéli képességét, hogy képesek lesznek egy életképes koncepciót kidolgozni a 

párt számára. Továbbá abban látja a veszélyt, hogy a romániai magyarság elesik a 

parlamenti képviselettől és a számára fontos kérdésekben - mint például a 

régióátszervezés ügyében - nem lesz, aki megharcoljon jogaiért. 
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Kisebbségi törvény csak ősszel? 

2011. június 28. – Balogh Levente – Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Erdély Ma, 

Kolozsvári Rádió 

Nem folytatódott tegnap a kisebbségi törvény vitája a képviselőház emberi jogi 

bizottságában. Mint arról beszámoltunk, Varga Attila, a testület RMDSZ-es tagja még a 

múlt héten arról beszélt a Krónikának: a tegnapi napon kellett volna a délelőtti koalíciós 

ülésen egyeztetnie a kormánypártoknak a jogszabály vitatott cikkelyeiről, így többek között 

a kulturális autonómiatanácsok vétójogáról és a kisebbségek lakta régiók etnikai 

arányainak megváltoztatására vonatkozó tilalomról is. Varga Attila ugyanakkor tegnap 

lapunknak elmondta: tudomása szerint a koalíciós egyeztetésen a régióátszervezés ügye 

került napirendre, a kisebbségi törvényről nem tárgyaltak, ennek nyomán pedig össze sem 

hívták tegnap délutánra az emberi jogi bizottságot. A testület ma tartja rendes ülését, de 

kérdéses, hogy folytatja-e a kisebbségi törvény cikkelyenkénti vitáját. Sever Voinescu, a 

nagyobbik kormánypárt, a PDL szóvivője ugyanakkor tegnap úgy nyilatkozott: a 

kisebbségek jogállását szabályozó törvényt várhatóan az ősz első hetében fogadják el, 

mivel még vannak megoldásra váró kérdések, amelyek megvitatására a hétvégén lezáruló 

parlamenti ülésszak végéig már nem lesz idő. 

 

Megkezdődött a Házsongárdi temető műemléksírjainak felmérése 

2011. június 27. – Krónika, Erdély Ma, Paprika Rádió, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, 

Szabadság 

A Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium Kolozs megyei igazgatósága és az általa 

felkért szakértők hétfő délelőtt megkezdték a kolozsvári Házsongárdi temető 

műemléksírjainak a felmérését. A nagyméretű akció célja a lehető legmagasabb fokú 

védelem biztosítása a több mint 400 éves temető számára, amelyet 40 évvel ezelőtt 

nyilvánítottak műemlékké. „Nagyon reméljük, hogy ezt a felmérést sikerül két hónapon 

belül befejezni, és november közepéig az Országos Műemlékvédelmi Bizottság elé tudjuk 

tenni a kész dokumentációkat.” – hangsúlyozta az első felmérést irányító Hegedűs Csilla 

miniszteri tanácsos. 

 

Belépett a MIT-ernyő alá az EMI – „Összenő, ami összetartozik” 

2011. június 27. – Bálint Eszter – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Belépett az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) ernyőszervezetbe 

– jelentette be hétfői kolozsvári sajtótájékoztatóján Sándor Krisztina MIT- és Soós Sándor 

EMI-elnök. Erről a MIT hétvégi küldöttgyűlésén született döntés. A két ifjúsági vezető 

tegnap kiemelte, most csak hivatalosították kapcsolatukat, hiszen évek óta több projektben 

is partnerségben dolgoztak, több közéleti esemény kapcsán adtak ki közös közleményt. A 

Krónika kérdésére, hogy nem vet-e rossz fényt a MIT-re, hogy az EMI-re az évek során 
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rátapadt a szélsőséges jelző, Sándor Krisztina határozott nemmel válaszolt. “Még több 

színt kap ettől a szervezet” – jegyezte meg. 

 

Magyar és román politikusokat bírál a România liberă a feszültségkeltés 
miatt 

2011. június 27. – Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Magyar és román politikusokat egyaránt bírál hétfői számában a România liberă című 

bukaresti napilap, amelynek publicistája szerint az utóbbi hetekben ismét 

bebizonyosodott, mily törékenyek a román-magyar kapcsolatok. A szerző szerint Orbán 

Viktor államférfiként sokat veszíthet, ha bebizonyosodik, hogy a magyar kormánynak a 

határon túli magyarokkal kapcsolatos „nacionalista ízű" politikájának alapját választási 

megfontolások képezik. Tom Gallagher szerint a Fidesznek meg kellene értenie azt is, hogy 

a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) a bukaresti kormányban való 

állandó jelenléte csak hasznot hozott a romániai magyarok számára, és konszolidálta a 

romániai magyarság képviselőinek legitimitását a román politikában, ami húsz évvel 

ezelőtt elképzelhetetlen volt. Gallagher szerint Erdély kettős nyomása alatt van, egyrészt 

budapesti, másrészt bukaresti körök részéről. Eddig Erdély lakóinak nyugodt természete 

őrizte meg a régiót az etnikumok közötti feszültségektől, de ha a nyomás nőni fog, akkor 

nincs biztosíték arra, hogy ez a nyugalom örökké tartani fog – olvasható a România liberă-

ben. 

 

Indul az RMDSZ Erdélyi Önkormányzati Konzultációja 

2011. június 27. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Az RMDSZ Főtitkársága június 27-i ülésén véglegesítette az önkormányzatokért felelős 

főosztály által kezdeményezett Erdélyi Önkormányzati Konzultációval kapcsolatos 

teendőket. A Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa, illetve az Országos- és Regionális 

Önkormányzati Tanácsokkal történő egyeztetést követően beindított Konzultáció célja 

mérleget vonni, számba venni az RMDSZ önkormányzati szintű sikereit, megvalósításait, 

kudarcait. A közel 2500 RMDSZ színekben megválasztott megyei és helyi szintű 

önkormányzati képviselőt megszólító kérdőív kitöltésére, összegyűjtésére a 

területi/megyei RMDSZ szervezetek segítségével kerül sor. 

 

Borboly Csaba az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsának újraválasztott 
elnöke 

2011. június 27. – Nyugati Jelen 

A Székelyföldi, Belső-erdélyi és Partiumi Regionális Önkormányzati Tanácsok 

megalakulását követően, az RMDSZ új Alapszabályzata értelmében, megtartotta alakuló 

ülését az Országos Önkormányzati Tanács (OÖT). A tanácskozáson elhangzott Borboly 

Csaba leköszönő OÖT elnök tevékenységi beszámolója, ezt követően sor került a testület új 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=94262&cim=magyar_es_roman_politikusokat_biral_a_rom%C3%A2nia_liber%C4%83_a_feszultsegkeltes_miatt
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=94262&cim=magyar_es_roman_politikusokat_biral_a_rom%C3%A2nia_liber%C4%83_a_feszultsegkeltes_miatt
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/indul_az_rmdsz_erdelyi_onkormanyzati_konzultacioja.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/borboly_csaba_az_rmdsz_orszagos_onkormanyzati_tanacsanak_ujravalasztott_elnoke.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/borboly_csaba_az_rmdsz_orszagos_onkormanyzati_tanacsanak_ujravalasztott_elnoke.php


 

 

 

 

 

 
5 

működési szabályzatának elfogadására, illetve az új elnök megválasztására. Ezt a tisztséget 

Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke látja el az elkövetkezőkben is. Az 

újraválasztott elnök cselekvési tervének prioritásai az elkövetkező időszak jelentős 

kihívásaira összpontosítanak: felkészülés az őszi népszámlálásra, a közigazgatási reform és 

a decentralizáció szakmai előkészítése, illetve a folyamatos érdekegyeztetés és közös 

fellépés biztosítása, együttműködés és felkészülés az elkövetkező önkormányzati 

választásokra, melynek első lépése az Erdélyi Önkormányzati Konzultáció gyors és 

hatékony lebonyolítása. 

 

„Székelyföldön biztosan nem lenne parlagon föld” 

2011. június 27. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Gazdaságilag is erős régió lesz Székelyföld, amennyiben joga lesz saját agrár-, gazdasági és 

pénzügyi politikáját létrehozni és kivitelezni. „Ha lenne regionális gazdasági politikánk, 

akkor biztosan nem lenne parlagon föld Székelyföldön. Jelenleg az állam nem garantálja a 

gazda minimális jövedelmét, veszteséges a mezőgazdaság” – véli Izsák Balázs SZNT-elnök. 

Hozzátette, az SZNT 2003-ban elkészítette a székelyföldi települések jegyzékét, amelyet 

2004-ben benyújtottak a parlament elé, ezért ők „nem rajzolgatják a térképet”. Izsák 

Balázs elmondta, az internetes tartománynevek (domainnevek) 2010-re megígért 

liberalizációját 2012-re halasztották, ezért csak jövőre hozhatók létre a székelyföldi státust, 

.sic-et használó honlapok. 

 

Pedagógusokat várnak népszámlálási biztosnak 

2011. június 27. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Felhívással fordult a pedagógusok felé a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége annak 

érdekében, hogy minél többen jelentkezzenek számlálóbiztosnak az őszi népszámlálásra. 

Az RMPSZ szerint a romániai magyarság számát tükröző reális eredményeket csak a 

magyar számlálóbiztosok minél nagyobb számú, aktív részvételével lehet garantálni. 

„Meggyőződésünk, hogy ebben a nemzetstratégiailag igencsak fontos tevékenységben a 

magyarságunk, nemzeti hovatartozásunk, identitásunk büszke vállalásán túl a romániai 

magyar értelmiségre általában, a pedagógus társadalomra pedig különösképpen, 

sokszorozottan és hangsúlyosan több, felelősségteljesebb szerepvállalás vár” – áll az 

RMPSZ felhívásában. 

 

MOGYE: folytatódik az etnikai csörte  

2011. június 28. – Nagy Orsolya – Krónika, Új Magyar Szó 

AMarosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) román vezetése többszöri 

hitegetés után, törvényellenes eszközöktől sem visszariadva akadályozta meg a magyar 

intézetek létrehozását, ezért a szükséges jogi lépések haladéktalan érvénybe léptetését, 

szükség esetén akár a polgári engedetlenség alkalmazását tartja indokoltnak a Bolyai 
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Kezdeményező Bizottság. A szervezet felkéri a román törvényhozási, illetve az európai 

parlamenti képviselőket, segítsék a magyar részlegek létrehozását.  

 

Higgadtan! 

2011. június 28. – Benkő Levente – Krónika 

A közigazgatási átszervezés őszre halasztása kapcsán a Krónika vezércikke megjegyzi: „az 

RMDSZ-nek félre kell tennie az erdélyi magyarság tekintélyes részét képviselő másik két 

alakulat, az Magyar Polgári Párt, valamint a ténylegesen létező és egyelőre csak jogilag be 

nem jegyzett Erdélyi Magyar Néppárt iránti amolyan fölényeskedő, amolyan lekezelő 

hozzáállását. Éppen azért, mert akár tetszik, akár nem, utóbbi két alakulatnak is megvan a 

maga jól meghatározott, tehát egyáltalán nem mellőzendő és nem is mellőzhető 

álláspontja a régiófelosztással kapcsolatosan”. Benkő Levente szerint „le kell higgadni, és 

végig kell dolgozni a nyarat. Felmérések készítésével, gazdasági, történelmi, földrajzi és 

nyelvi szempontokat is figyelembe vevő magyar– magyar és román–magyar 

egyeztetésekkel, amelyek eredménye legyen a mindenki által elfogadható és működő 

megoldás”. 

 

Hurrá, vakáció! 

2011. június 28. – Cseke Péter Tamás – Új Magyar Szó 

Cseke Péter Tamás szerint „sokan csalódtak amiatt, hogy Kelemen Hunorék a kormányon 

maradás mellett döntöttek. Ha nem másért, azért, mert a szövetségi elnök korábban 

kijelentette: „az ülésszak végéig vagy lesz kisebbségi törvény, vagy nem lesz koalíció.” 

Törvény nem lett, a koalíció megmaradt. Ennek pedig akkor is ugyanaz az üzenete, mint a 

nevezetes „ha a parlament felfüggeszt, öt perc múlva lemondok” bãsescui ígéretnek, ha a 

döntés mellett racionális érvek szóltak – mint ahogy az elnöki szószegésre is volt mentség 

annak idején”. 

 

Nem kérnek új szobrot 

2011. június 28. – Nagy Orsolya – Krónika  

Elutasítja az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) nagyváradi szervezete a városi önkormányzat 

azon tervét, hogy a Bémer (Ferdinand) téren Mária román királynő szobrát állítsa föl. „Az 

1875 és 1938 között élő Mária királyné a román irredentizmus és nacionalizmus 

szimbolikus alakja, ugyanakkor hírhedt szereplője Magyarország első világháború utáni 

szétforgácsolásának” – áll a szervezet tegnapi közleményében. Az EMI az RMDSZ-t is 

felelőssé teszi a nekik nem tetsző tervért: „Tény, hogy a PNL–RMDSZ városvezetői tandem 

ennek a személynek akar bronzba öntött emléket állítani, és mindezt közvetlenül a város 

szívében, ez pedig tökéletesen illeszkedik az önkormányzat magyarellenes akcióiba, elég, 

ha csupán a magyar közigazgatási nyelvhasználat hiányára, történelmi utcaneveink 

leszereltetésére, vagy a magyar nemzetiségű alkalmazottak elképesztően alacsony (5 

százalék körüli) arányára gondolunk.” 
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„Gesztusjelölt” Vásárhelyen  

2011. június 28. – Antal Erika – Új Magyar Szó 

Új Magyar Szó Gesztusértékűnek tartja, és a jövendő tárgyalások kiindulópontja is lehet 

Borbély László szerint, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Magyar 

Polgári Párt (MPP) Maros megyei szervezetei egy RMDSZ-tagot javasolnak közös 

marosvásárhelyi polgármesterjelöltnek. A szövetség politikai alelnöke lapunknak 

elmondta, évek óta jól ismeri Vass Leventét, jó menedzsernek tartja, olyan jól képzett, 

energikus fiatalembernek, aki ellen nincs semmiféle kifogása. „De nem én döntök ebben az 

ügyben, hanem a Maros megyei RMDSZ, és hát ezt még lesz időnk megtárgyalni, bár nem 

sok” – fogalmazott Borbély. 

 

„Mogulosodik” Tőkés? 

2011. június 28. – Új Magyar Szó 

„Tőkés László EP-alelnök érdekeltségébe kerül a Krónika napilap, illetve tárgyalások 

folynak több Bihar és Szatmár megyei rádióval és lappal is” – írja a transindex.ro-ra 

hivatkozva az Új Magyar Szó, amely szerint a Krónikát és az Erdélyi Napló hetilapot 

hamarosan ugyanaz a csapat fogja szerkeszteni. „Nagyon szeretnénk, ha Tőkés László EP-

alelnöknek lenne annyi pénze, hogy médiavásárlásban gondolkodhatnánk, de annak is 

örülünk, ha a saját kiadványaink, például a Szigorúan ellenőrzött evangélium 

nyomdaszámláját ki tudjuk fizetni” – cáfolta a portál értesüléseit Demeter Szilárd, Tőkés 

sajtófelelőse. Deák Attila, a Krónika napilap vezérigazgatója sem megerősíteni, sem cáfolni 

nem akarta az információkat. Az Új Magyar Szó arról is ír, hogy „a Tőkés Lászlóhoz közel 

álló erdélyi magyar sajtó trösztösödéséről beszélt korábban lapunknak az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács egyik vezető beosztású tisztségviselője is. A neve elhallgatását kérő 

politikus az ÚMSZ-nek azt mondta: a Krónika napilap és az Erdélyi Napló „még 2011-ben” 

egyetlen kiadóhoz kerül. Forrásunk azonban a létrehozandó kiadó tulajdonosi köréről nem 

árult el részleteket. „Annyit tudok, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő már meghozta 

erről a politikai döntést. A megvalósítás azonban késhet, mert a magyar kormánynak most 

mások a prioritásai” – magyarázta annakidején a politikus. 

 

Iorga-tábla: megbeszélések nem sok eredménnyel 

2011. június 28. – Szabadság 

Hegedüs Csilla, Kelemen Hunor kulturális tárcavezető tanácsosa a Mátyás-szoborcsoport 

elé helyezett, Nicolae Iorgának tulajdonított idézetet feltüntető tábla kapcsán elmondta: 

Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter egy sor megbeszélést folytatott 

Sorin Apostu polgármesterrel. A szaktárca álláspontja értelmében a Nicolae Iorga 

történész iránti tisztelet mellett a tábla elhelyezése törvénytelen, ugyanis nem képezte 

részét az Országos Műemlékvédelemi Bizottság által elfogadott felújítási dokumentációnak 

– magyarázta a tanácsos. A törvénytisztelet tekintetében pedig mindenekelőtt a 
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városházának kellene elöl járnia, azaz kezdeményeznie a törvényes állapothoz való 

visszatérést – tette hozzá. 

 

Magyar feliratot követelő matricák Komáromban és Dunaszerdahelyen 

2011. június 27. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, Népszava 

Somorja után Dunaszerdahelyen és Komáromban is megjelentek a magyar feliratok 

hiányára utaló matricák. A kétnyelvű matricákat olyan üzletek kirakataira, útjelző 

táblákra, cég- és reklámtáblákra ragasztották ki ismeretlenek, melyeken csak szlovák 

feliratok voltak láthatóak. „Hol a magyar felirat? Tiszteld a város nyelvi többségét!” - áll a 

matricákon magyarul, majd alatta szlovákul a következő mondat: „Feliratokat magyarul 

is!”. 

 

Sima kisebbségi menetet várnak 

2011. június 27. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

Az államfő másfél héttel ezelőtti vétója miatt a parlament kedden ismét szavazni fog a 

kisebbségi nyelvtörvényről. A vétó áttöréséhez legalább 76 igen voks szükséges. A 

jogszabályt jegyző Híd nem számít problémákra. „A koalíciós partnerek irányából nem 

érkeztek az utóbbi napokban olyan impulzusok, amelyek azt mutatták volna, hogy baj 

lenne” – mondta Solymos László, a párt frakcióvezetője. „Aki korábban megszavazta, s 

most mégis ellene voksolna, az pszichiátriai intézetbe való” – nyilatkozta az Új Szónak Igor 

Matovič, az Egyszerű Emberek vezetője, akivel a legtöbbet kellett egyezkedni a törvény 

elfogadása előtt. „Ha egyszer azt ígértük, hogy megszavazzuk és meg is szavaztuk, nem 

látom okát annak, hogy most másképp döntsünk” – tette hozzá. Az elmúlt napokban a 

kereszténydemokraták sem jelezték, hogy visszatáncolnának. 

 

Hrušovský összefogna „Orbán irredenta politikája” ellen 

2011. június 27. - Új Szó 

Az Új Szó információi szerint nem jön létre a kormánypárti Kereszténydemokrata 

Mozgalom (KDH) és az ellenzéki Smer-SD között az az alku, melynek értelmében a Robert 

Fico vezette Smer támogatná a Vladimír Mečiar korábbi kormányfő nevéhez fűződő 

amnesztiák eltörlését, cserébe a KDH rábólintana a Smer magyar témájú javaslataira: az 

alkotmány módosítására és/vagy az állampolgársági törvény megváltoztatására. Pavol 

Hrušovský, a KDH frakcióvezetője a szlovák közszolgálati televízió vitaműsorában 

kijelentette: nem tartja jónak a Smer alkotmánymódosító javaslatát, mellyel az ellenzéki 

párt lehetetlenné tenné a kisebbségi jogok kollektív gyakorlását. A kereszténydemokrata 

politikus szerint a változtatás jogilag semmit sem oldana meg, ráadásul a hatályos 

alkotmány úgysem ismeri a nemzeti kisebbségek esetében ezt a jogot. Hrušovský 

összefogásra szólította fel a szlovák politikusokat „Orbán irredenta politikájával” szemben. 
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A frakcióvezető szerint elsősorban az állampolgársági törvényt kellene módosítani, illetve 

reagálni kell, ha Magyarország szavazati jogot ad a határain túl élő magyar 

állampolgároknak. 

 

Az elmulasztott lehetőségek éveként jellemzi az MKP a kormány első 
esztendejét 

2011. június 27. - Felvidék Ma 

Berényi József, az MKP elnöke a szlovák kormány első évét értékelve elmondta, „a 

kisebbségi nyelvhasználati törvény módosítását a ki nem használt lehetőségek közé kell 

sorolni”. Berényi szerint a kormányprogram alapján „a kisebbségek joggal vártak el ennél 

sokkal jobb, hatékonyabb kisebbségi nyelvvédelmi törvényt a szlovák kormánykoalíciótól”. 

A pártelnök elmondta, „a nyelvvédelem filozófiája Nyugat-Európában nem arra épül, hogy 

a kisebbség lehetőséget kap anyanyelve használatára, amiért aztán hivatalból hivatalba 

járva, nap-nap után külön meg kell küzdeni, hanem arra, hogy a törvény szigora 

kényszeríti az intézményeket a kisebbségi nyelvhasználatra”. Berényi szerint az elfogadott 

jogszabály „nem ezt a filozófiát követi, ezért aztán meglepő, hogy az államfő még ezt is 

sokallja”. 

 

A Nyelvi jogaink Szerbiában c. anyanyelv-használati útmutató szövege 

2011. június 27. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

Eleget téve az MNT Hivatala kérésének, a Vajdaság Ma közzétette a Nyelvi jogaink 

Szerbiában c. anyanyelv-használati útmutatót, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács 

Nyelvhasználati Bizottsága és hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsosa állított 

össze, s amely a szerbiai nemzeti közösségek, elsősorban a magyar nemzeti közösség nyelvi 

jogait mutatja be. Az okmány mostantól a Vajdaság Mán is - tehát intenetes változatban is 

- mindenki számára könnyedén és bármikor házzáférhetővé vált. A kiadvány nyolc 

tematikus fejezete törvénycikkek segítségével dolgozza fel a legtöbbször jelentkező 

problémákat, illetve válaszol a gyakori kérdésekre, prezentálja az MNT célkitűzéseit és az 

eddigi működése során jelentkező eseteket. A kiadvány a Pannon RTV honlapján is 

elérhető. 

 

Megszavazták a decentralizációról szóló törvényt 

2011. június 27. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

A köztársasági parlament képviselői hétfőn első olvasatban elfogadták a Szerbiai Egyesült 

Régióknak (URS) a helyi önkormányzatok finaszírozásával kapcsolatos javaslatát. A 

leglényegesebb változás a jövedelemadóból a községeket illető százalékarányt illeti, a 

javaslat szerint ez az eddigi 40 helyett 80 százalékos lesz, míg a szegényebb községek 

változatlanul a köztársasági költségvetésből kapnák a juttatásokat. Vajdaság és az itteni 
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önkormányzatok lehetnek a decentralizációról szóló törvény vesztesei – nyilatkozta a 

Pannon RTV-nek Pásztor Bálint. A VMSZ köztársasági parlamenti képviselője szerint 

megnövekszik majd a költségvetési hiány és veszélybe kerül az alkotmány szerint 

Vajdaságnak járó 7 százalék kifizetése. 

 

Jogmagyarázat többféleképpen 

2011. június 28. – Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

A tartományi ombudsman arra a megállapításra jutott, hogy a Magyar Nemzeti Tanács és 

az oktatásügyi titkárság két alkalommal is szabálytalanul jártak el a zentai Gimnázium 

igazgatóválasztása alkalmával. Az intézmény iskolaszéke tavaly ősz eleje óta két 

alkalommal is Máriás Ildikót, a Gimnázium kémiatanárnőjét szavazta meg igazgatónak. Az 

iskolaszéki döntést az MNT-hez küldték véleményezésre, de az egyik alkalommal sem 

támogatta Máriás kinevezését. Végül Deli Andor jogalkotási, közigazgatási, nemzeti 

közösségi és oktatási titkár idén áprilisban Újházi Évát, az intézmény némettanárnőjét 

nevezte ki megbízott igazgatóvá. 

 

Felavatták az elesett katonák és civilek emlékművét 

2011. június 27. – Molnár Mónika – Új Magyar Képes Újság 

Éltek, élni akartak és élni fognak emlékezetünkben örökké – ez a felirat olvasható a 

szentlászlói emlékmű két oldalán, egyik felén magyarul, a másikon pedig horvátul. 

Harminchét katona és 11 civil áldozat nevét vésték bele ezüst betűkkel a faluközpontban 

felállított szobor középső elemébe. A múlt csütörtöki avatóünnepségre a helybélieken kívül 

vendégek is érkeztek. Az ünnepségen többek között jelen volt Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Pirityiné Szabó Judit, a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Matija 

Grajf, az Ernestinovói járás elöljárója, Kocsis László, a szentlászlói honvédek parancsnoka, 

Jakab Sándor és Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, illetve ügyvezető elnöke is. Kelemen 

Dezső, a járási szintű Magyar Kisebbségi Önkormányzat elnöke megköszönte mindenkinek 

a támogatást, aminek eredményeképpen elkészülhetett az emlékmű. “Az áldozatok nevét 

elnézve sok magyart is találunk közöttük, így ez a magyar nemzet tragédiája is egyben. 

Azért jöttem el, hogy Magyarország nevében lerójam tiszteletemet az elesettek 

emlékszobra előtt” – hangzott el Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár szájából. 
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