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Pozsony tudomásul vette a magyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottság 
ajánlásait 

2011. június 29. - MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A szlovák kormány szerdai ülésén tudomásul vette azt a jelentést, amely a magyar-szlovák 

kisebbségi vegyes bizottság februári ülésén született ajánlásokról készült. Ezek szerint a 

szlovák kormánynak lehetővé kell tennie a magyar iskolák diákjai számára az alternatív 

tankönyvellátást. Az ajánlások közt szerepel még az is, hogy a szlovák félnek meg kell 

tennie mindent azért, hogy a fordítások helyett olyan eredeti tankönyvekből és 

segédanyagokból tanulhassanak a magyar tannyelvű iskolák diákjai, amelyeket szlovákiai 

magyar szakemberek írtak. Az ajánlások között szerepel az is, hogy a szlovák fél mérlegelje 

egy önálló módszertani központ létrehozását a magyar nyelvű pedagógusok 

továbbképzésére, valamint hogy a magyar tannyelvű iskolákban tegyék lehetővé a 

kétnyelvű pedagógiai dokumentációt. 

 

Tusványos: indul a visszaszámlálás 

2011. június 29. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, Krónika, Új Magyar Szó, 

Szabadság 

Összenő, ami összetartozik mottóval szervezi meg július 19–24. között a Magyar Ifjúsági 

Tanács (MIT) és a budapesti Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány Tusnádfürdőn az 

immár 22. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort. Az ez évi rendezvényen szó 

lesz egyebek között a közeljövőben esedékes romániai népszámlálásról, a jövő nyári 

önkormányzati, majd parlamenti választásokról, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

megalakulásáról, de nem maradnak el az elmúlt években „bejáratott” témák, mint a 

gazdasági válság, a térség energiapolitikája, a környezetvédelem, az oktatás helyzetének 

kérdésköre sem, az évről évre nagyobb számú sátorban ki-ki találhat kedvére való 

előadást, eseményt. 

 

Egyelőre nem lesz kisebbségi törvény. Jobb így? 

2011. június 29. – transindex.ro, Erdély FM 

Nem lesz kisebbségi törvény egyelőre, annak ellenére, hogy elfogadása kormányzati 

prioritás, és az RMDSZ június 30-ig szerette volna megszavaztatni a jogszabályt. A 

határidő csütörtökön lejár, így esély sincs arra, hogy a mostani parlamenti ülésszakban 

döntsenek róla. A csúszás viszont még jól is jöhet, mivel a jelenlegi politikai közhangulat 

nem kedvez a jogszabálynak. Az Erdély FM közéleti műsora, az Arcvonal az RMDSZ 

reakciójára volt kíváncsi. „Nekünk most, ebben a pillanatban, nem egy kétnyelvű táblát, 

nem is egy kétnyelvű feliratot, mégcsak nemis a nyelvhasználatot, hanem az elmúlt 21 

esztendőben elért eredményeinket kell mindenestül megvédenünk" - mondta el az 

Arcvonalnak az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor. 
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Kelemen szerint nem biztos, hogy megtörténik a régióátszervezes a 
választásokig 

2011. június 29. – transindex.ro, Erdély FM 

Az RMDSZ elnöke úgy gondolja, a közigazgatási átszervezésnek egyelőre nincs nagy 

támogatottsága, ezért történhet meg, hogy a törvénytervezetet nem vezetik be jövő nyárig. 

Kelemen Hunor kedden azt is mondta egy televíziós műsorban, hogy elsősorban a 

fejlesztési régiókat kellene átalakítani, és ha ez megtörtént, akkor kerüljön sor a 

közigazgatási átszervezésre. A szövetség elnöke szerint a PDL régiósításról szóló terve nem 

összefüggő, az RMDSZ azért nem támogatja azt. 

 

Vádemelés a rektor bántalmazói ellen 

2011. június 30. – Rostás Szabolcs – Krónika 

Többek között diszkriminációra való felbujtás miatt emelt vádat tegnap a Fehér megyei 

törvényszéki ügyészség Oláh Zoltán, a gyulafehérvári római katolikus teológiai intézet 

rektorának bántalmazói ellen. Ezzel a nyomozó hatóság gyakorlatilag elismerte, amit a 

másfél héttel ezelőtt történt incidens kapcsán bukaresti politikusok mindvégig cáfolni 

próbáltak, mégpedig hogy a teológia rektorát nemzetisége miatt verték meg. A négy román 

férfi ellen közrendháborítás és erőszakos bűncselekmény miatt is vádat emeltek.   

 

Horogkereszt a Nagyrománia Párt székházán 

2011. június 29. – Krónika, Új Magyar Szó 

Rendőrségi kivizsgálás indult Sepsiszentgyörgyön szerdán azt követően, hogy ismeretlenek 

horogkeresztet festettek a Nagyrománia Párt székházának falára, mellé pedig azt a magyar 

nyelvű feliratot festették fel, hogy „Székelyföld nem Románia”. A szervezet feljelentést tett 

a rendőrségen. Gică Agrigoroaie, a PRM Kovászna megyei vezetője szerint nem az első 

alkalom, hogy székházukat meggyalázzák. „Ezek románellenes cselekedetek, azért vagyunk 

mi a célpontjai, mivel többször is megfogalmaztuk, hogy nem értünk egyet a régió 

autonómiájával” – mondta. 

 

Nagy neked ez a kabát! 

2011. június 29. – transindex.ro 

Kovács Péter RMDSZ-főtitkár a Transindexen válaszolt Tőkés László sajtófőnöke, Demeter 

Szilárd előző napi írására. Kovács úgy fogalmaz, hogy „téves az a megállapítás, hogy az új 

magyar párt megújulást hoz. Mitől lenne ez így? 20-21 éve politizáló, az RMDSZ 

perifériájára szoruló, előbb a Reform Tömörülés, majd Magyar Polgári Párt politikai 

projektekben kudarcot valló szűk érdekcsoportról van szó, amely most éppen arra 

törekedik, amit hosszú éveken keresztül elítélt: hatalomra kerülni”. Kovács szerint az 
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RMDSZ-nek még sok a dolga az erdélyi magyarság érdekeinek védelme érdekében, ám ő 

aggódik, hogy „a nyilatkozásban, közlemények írásában, nagyot mondásban, 

melldöngetésben tökéletesen teljesítő új magyar párt nehogy ezt megakadályozza”. A 

szerző végül felteszi a kérdést: „Arról sem kellene megfeledkezni, hogy Semjén Zsolt 

nemrég arról beszélt, hogy az RMDSZ-nek nem szabad kilépnie a kormányból! Neki 

kétharmados támogatása van, biztos jól tudja! Akkor az RMDSZ mégis mit tegyen: 

hagyjon csapot-papot, menjen ellenzékbe, és a gazdasági nehézségek mellett tegye padlóra 

az ország politikai viszonyait is, vagy hallgasson a józan észre (esetleg Tőkés Lászlóra és 

Semjén Zsoltra), és maradjon kormányon?”. 

 

Szegedi Csanád: Ne játsszák ki a magyar kártyát! 

2011. június 29. – Mózes Edith – Erdély Ma, Népújság 

Szegedi Csanád EP-képviselő pénteken Marosvásárhelyen kijelentette: az Európai 

Unióban is nagy visszhangot kiváltó ügy, a romániai regionális átszervezés terve félő, hogy 

beárnyékolhatja Románia és Magyarország viszonyát. „Ha nagyobb távlatból nézzük a 

regionális átszervezést, egyértelműen ki kell jelentenünk, hogy nem az emberek 

mindennapi problémái közé tartozik, és meggyőződésünk, hogy a román kormány ezzel 

akarja elterelni a valós problémákról a figyelmet. Szinte egyértelműnek látszik, hogy ez a 

kérdésfelvetés már a jövő évi választások előszele, és ily módon provokációnak kell 

minősítenünk” – jelentette ki Szegedi. A politikus azért jött Székelyföldre, hogy ebben a 

kérdésben konzultációkat folytasson helyiekkel, egyeztessen civil szervezetekkel, hogy 

adott esetben milyen lépéseket lehet tenni az Európai Parlamentben, az Európa 

Tanácsban, a magyar országgyűlésben és a helyi önkormányzatokban. 

 

A történelmi régiókhoz kellene ragaszkodni 

2011. június 29. – Mózes Edith – Erdély Ma, Népújság 

A Székely Nemzeti Tanács szerint végre kell hajtani a közigazgatási reformot, azonban úgy 

kell megtenni, hogy közben ne sérüljenek azok a nemzetközi kötelezettségvállalások, 

amelyeket Románia az elmúlt évek során tett, és ne sérüljenek a demokrácia alapelvei – 

nyilatkozta sajtótájékoztatón Izsák Balázs, az SZNT elnöke. Azok a tervek, amelyeket 

Románia kormánya előterjesztett, és a jelenlegi fejlesztési régiókat akarja közigazgatási 

egységekké alakítani, nem felelnek meg ezeknek az alapvető elveknek, megszegik Románia 

nemzetközi kötelezettségvállalásait, sértik a demokrácia alapelveit. A hét végén levélben 

kérték az SZKT-t, ne hozzanak olyan döntést, amely a közösséget hátrányosan érinti. Az 

SZNT szerint valóban nem hoztak olyan döntést, amely ártana. „Tehát ez a minimum: nem 

ártani. Persze, ez így önmagában kevés, ennél többet kell tenni”. Azt is elhibázottnak 

tartják, hogy az RMDSZ-vezetők szembeállítják a kisebbségvédelem belpolitikai eszközeit 

az európai szintű együttműködéssel, és egymást kizáró aktusként jelenítik meg a bukaresti 

politizálást a brüsszeli politizálással, mondta Izsák Balázs. 
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Miért késik a Sapientia akkreditációja? 

2011. június 29. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

Csaknem egy éve, a Tusványosi Szabadegyetemen jelentették be, hogy az ARACIS 

elfogadta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkreditációját, s a végleges 

döntés már csak a politikától függ. Akkor mindenki azt gondolta, pár hétig tart majd a 

folyamat, továbblépésről azonban még most sincs szó. Az egyetem rektora, Dávid László 

szerint politikai eszközökkel késleltetik az egyetem létrehozását.  

 

Ötezer igénylő a csíkszeredai Demokrácia Központban 

2011. június 29. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Csíkszeredában eddig ötezren, Székelyudvarhelyen kétezerhétszázan, 

Gyergyószentmiklóson kétezren, Székelykeresztúron pedig több mint félezren kértek 

segítséget a demokrácia központoktól. Erdély-szerte összesen 36 ezren fordultak a magyar 

állampolgársági dossziék összeállításában segítséget nyújtó irodák valamelyikéhez. 

Érdekesség, hogy az Erdély-szerte működő demokrácia központokban összeállított 

dossziék fele a székelyföldi irodákból származik. A központokban a statisztikai adatoknál 

lényegesen több volt az érdeklődők száma, a hivatal alkalmazottai mégis csak azon 

személyeket vették nyilvántartásba, akik a demokrácia központok segítségével állították 

össze a magyar állampolgársághoz szükséges iratcsomójukat. 

 

Aggódó amerikai magyarok 

2011. június 30. – Krónika  

Aggodalmát fejezte ki a romániai régiós átalakítási tervek és az itteni magyar kisebbség 

helyzete miatt az Amerikai Magyar Szövetség. A szövetség rámutatott arra, hogy az EU- és 

NATO-tag Románia több mint két évtizeddel a kommunizmus bukása után sem teljesítette 

a magyar kisebbségnek tett ígéreteit, és az ország törvényei és gyakorlata nemhogy nem 

felelnek meg az emberi és kisebbségi jogokra vonatkozó normáknak, de kiélezik a 

feszültséget. Az AMSZ kifogásolta, hogy Románia megtagadja a magyar közösség 

autonómiaigényét. 

 

Smaranda Enache nem lép vissza 

2011. június 30. – Szucher Ervin – Krónika  

Egyetlen magyar jelölt vagy párt kedvéért sem lép vissza a Marosvásárhely polgármesteri 

székére pályázó Smaranda Enache. Az ismert emberjogi harcos a Krónikának kijelentette: 

politikai infantilizmusra vall az az érzelmi zsarolás, aminek a magyar szervezetek kiteszik, 

amikor azt hangoztatják, hogy jelölésével megosztja a közösséget. A Pro Europa Liga 

társelnöke reméli, 2012-ig a magyar pártok kinövik a „gyermekes viselkedésüket”, és 

összefogással – akár a PNL bevonásával is – mögéje sorakoznak.  
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Borboly az MPP-nek: most dolgozni kell, nem gyűlésezni 

2011. június 30. – Kovács Zsolt – Új Magyar Szó 

Közös Kovászna és Hargita megyei önkormányzati tanácsülés és kerekasztal 

megszervezését szorgalmazza a Magyar Polgári Párt. Nagy András, az MPP háromszéki 

ügyvezető elnöke sajtótájékoztatón bejelentette, hogy mindkét székely megyében elkezdték 

a tárgyalásokat a megyei tanácsok elnökeivel Tamás Sándorral és Borboly Csabával, hogy a 

közeljövőben megszervezzék a két megye önkormányzatának együttes ülését, és utána egy 

kerekasztal beszélgetést az MPP és RMDSZ képviselőivel. Borboly Csaba Hargita megyei 

tanácselnök az ÚMSZ érdeklődésére leszögezte: az MPP képviselői nem keresték őt meg 

ebben a témában, de a közös tanácsülés megszervezéséről már régen döntöttek a két 

megyei önkormányzat RMDSZ-frakciói. „Ezt az ülést azonban megfelelően elő kell 

készíteni, hogy olyan döntések szülessenek rajta, amelyek már másnap éreztetik 

hatásukat. Székelyföld többet érdemel, mint hogy a sajtónyilvánosság előtt politikai showt 

szervezzünk” – mondta Borboly Csaba. Hozzátette: most dolgozni kell nem gyűlésezni. 

 

Magyarellenes tanácsosa miatt bírálják Barót polgármesterét  

2011. június 30. – Kovács Zsolt – Új Magyar Szó 

A magyarellenes tanácsadó alkalmazása miatt párton belül is bírálják Barót MPP-s 

polgármesterét. Nagy István az erdővidéki város polgári párti elöljárója nemrégiben 

tanácsadóként alkalmazta a kétes hírű, magyarellenes kirohanásairól ismert Dan Suciut. A 

visszás helyzetre a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) hívta fel a figyelmet, és nyílt 

levelében szólította fel az MPP Kovászna megyei és helyi vezetőit arra, hogy 

határolódjanak el Nagy Istvántól és a botrányos múltú tanácsadójától. Nagy András az 

MPP háromszéki ügyvezető elnöke elmondta: hétvégén a párt országos vezetőségének 

ülésén is szóba került a baróti ügy, és többen azt javasolták a polgármesternek, 

szabaduljon meg a botrányos múltú tanácsadójától. Nagy István viszont azzal érvelt, hogy 

Dan Suciu jó szakember, és havi 900 lejért nem talál mást a tanácsadói munkakörre. 

 

A „8+2”-es csapdája 

2011. június 30. – Salamon Márton László – Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó vezércikkében Salamon Márton László arról ír, hogy az RMDSZ 

tulajdonképpen nem azért utasította el a régióátszervezést, mert a 8+2-es verzióval 

megosztotta volna az erdélyi magyarságot: „Sokkal inkább az történt, hogy a csábítónak 

tűnő lehetőség láttán az RMDSZ vezetőiben győzött a ráció. Még a két székely megye 

vezetői is belátták, hogy az adminisztratív- területi különválás örömmámora után 

következnek a kijózanodás macskajajos pillanatai, napjai, hetei, hónapjai, évei. Amikor 

kiderül, hogy puszta szólamokból nem lehet megélni. Kiderül, hogy a z autonómia szép 

dolog, csak éppen nem csillapítja az éhséget. Székelyföld ugyanis nem az 

életszínvonalában Franciaországot jócskán felülmúló Monaco, és még csak nem is az őt 

bekebelező, de adminisztratív-politikai berendezkedését meghagyó Kínát gazdaságilag 

E
rd

é
ly
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messze túlszárnyaló Hongkong. Hanem Európa egyik legszegényebb országának, 

Romániának”. 

 

Mi a valódi helyzet Dél-Tirolban? 

2011. június 30. – Ambrus Attila – Új Magyar Szó 

Ambrus Attila tájékoztatja az Új Magyar Szó olvasóit, hogy Dél-Tirolnak olasz többsége 

van, majd a régióátszervezési tervek megtárgyalásának őszre halasztása kapcsán a 

következőképpen fogalmaz: „Addig érdemes lenne vitát nyitni a Brassó– Székelyföld 

illetve Trentino–Bozen párhuzamról, annak elfogadhatóságáról, előnyeiről, hátrányairól. 

Mérlegelni kell, s ha könnyűnek találtatik, akkor más ideális modellt kell választania az 

erdélyi magyarságnak, nem a dél-tirolit, mert akkor arról ki is derült, hogy 

elfogadhatatlan. S az is, hogy tévedett mindenki Erdélyben, aki a kisebbségi 

jogérvényesítés csimborasszójaként tekint az olaszhoni autonómiára. Akkor sürgősen más 

példa után kell nézni, mert ki tudja, lesz-e még számunkra valamelyest is kedvező ajánlat, 

vagy a hatalom birtokában a többség törvényesen ellenünk dönt – s ettől nem védhet meg 

sem Brüsszel, sem Budapest”. 

 

Román olvasztótégely 

2011. június 30. - G. Fehér Péter - Heti Válasz 

A romániai régióátszervezéssel foglalkozik a Heti Válasz cikke. Összefoglalja, hogy Traian 

Basescu nyolc régiós elképzelésével olyan megyékben ahol 85-90% még a magyarság 

aránya, a beolvadásnak köszönhetően lecsökkenne. Az egyesítés egyik indoka, hogy 

Hargitában a legalacsonyabbak a bruttó bérek, azonban a szomszédos megyékben, 

amikkel összevonnák sem jobb a helyzet mindössze 100 lej a különbség. Az RMDSZ nem 

támogat egy ilyen elképzelést, bár már Basescu is módosított eredeti elképelésén. 

Bemutatott egy 12 régiós elképzelést is, ahol Hargita, Kovászna és Maros megyéhez 

csatolnák Brassó megyét, azonban így is további 500 ezer román kerülne a régióhoz. A 

cikk a továbbiakban a II. világháborút követő erdélyi közigazgatással és autonómiával 

foglalkozik. Kiemeli, hogy 1944-ben azért vezettek be katonai közigazgatást, hogy 

megakadályozzák a Vasgárda kegyetlenkedéseit. A cikk írója szerint a román vezetés attól 

is tarthat, hogy egy második Koszovó jönne létre, (ahol először fordult elő, hogy egy nem 

tagállami szintű közigazgatási egység kivált egy országból), amennyiben engednék a 

székelyföldi autonómiát.  

(A cikk teljes terjedelemben a Heti Válasz 2011. június 30-i számában olvasható.) 
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Jurzyca és Chmel – ígéretek már vannak 

2011. június 29. - Veres István - Új Szó 

A magyar történelemkönyvek és a kisebbségi oktatás koncepciója terén is előrelépéseket 

jelez Rudolf Chmel (Híd) kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes és Eugen Jurzyca 

oktatásügyi miniszter találkozója. Elindulhat a Kovács-Simon-féle történelemtankönyvek 

újbóli terjesztése. Jurzyca még a héten megbízza az Állami Pedagógiai Intézetet egy 

elemzés elkészítésével, melynek feladata megállapítani, hogy a könyvek mennyire vannak 

összhangban az állami oktatási programmal. A könyvek szerzői jelezték, azok esetleges 

kiegészítésük sem jelentene gondot. A két kormánytag megegyezett, hogy a jövőben 

negyedévente megbeszélik a kisebbségi oktatást érintő kérdéseket. Szigeti László, az MKP 

oktatási ügyekért felelős alelnöke szerint szomorú, hogy ez a találkozó csak egy évvel a 

kormány megalakulása után jött létre. Meglátása szerint szerencsésebb lenne, ha a 

kisebbségi oktatásért csak egy minisztérium, illetve központi hivatal felelne. 

 

Dunaszerdahely is állást foglalt a kétnyelvűség mellett 

2011. június 29. - bumm.sk 

A kétnyelvűség alapelvének következetes betartására felszólító határozatot fogadott el 

Dunaszerdahely önkormányzata. Az önkormányzat egyben elutasította azokat a 

hirdetéseket, melyek nemzeti és faji gyűlölet szítására alkalmasak - az összes etnikum 

ellen. A. Szabó László, a város alpolgármestere elmondta, hogy ahhoz hasonló határozat 

született, mint amit Somorján a helyi képviselőtestület két hete fogadott el. Kifejtette, 

elsősorban deklarációs céllal született a határozat, melyet a testület egyhangúlag 

megszavazott. A városnak nincs módjában szankcionálni azokat a vállalkozókat, akik nem 

tartják be az ajánlást, de szeretnék őket ösztönözni a kétnyelvű feliratok elhelyezésére. Az 

alpolgármester kifejtette, a város szívesen továbblépne a deklaráció szintjéről. 

Dunaszerdahelyen már az előző választási ciklusban létrehoztak egy úgynevezett 

„táblabizottságot”, mely városi képviselőkből állt és a kétnyelvű táblák használatának 

mértékét vizsgálta. Jelenleg fontolgatják egy külön alap létrehozását azon vállalkozók 

számára, akik kétnyelvű táblákkal szeretnék ellátni vállalataikat. 

 

Felmérés a szlovákiai magyarokról – a valós számok tükrében 

2011. június 29. - Oriskó Norbert - Felvidék Ma 

Otthon érzik magukat a szlovákiai magyarok – számolt be egy felmérés eredményéről több 

média, előbb Szlovákiában, majd Magyarországon is. A felmérés kitért arra is, hogy a 

szlovákiai magyarok 65 százaléka nem akarja a magyar állampolgárságot. A Felvidék Ma 

hírportál utánajárt a közvélemény-kutatásnak, és kiderült a felmérés még 2009-ben 

készült. A hírportál megjegyzi: „2009 végén Magyarországon még szocialista kormányzat 

volt, Szlovákiában pedig Fico kezében volt a kormánypálca. A határon túli magyarok 

emlékeznek 2004. december 5-re, amikor a Gyurcsány-kormány kampányával támogatva 
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megbukott a kettős állampolgárságról tartott népszavazás.” A Felvidék Ma közli a felmérés 

eredményeit tartalmazó jelentést. 

 

A kormány ellenzi Maďaričék alkotmánymódosítását 

2011. június 29. - TASR, bumm.sk, Népszava 

A kormány szerdai ülésén elutasította a Smer képviselőinek javaslatát, mely reagálva az új 

magyar alkotmányra, módosítaná a szlovák alaptörvényt. A javaslat kidolgozói azzal 

indokolták a módosítást, hogy ezzel megszüntethető lenne az a bizonytalanság, mely az új 

magyar alkotmány elfogadása nyomán alakult ki. Szerintük a magyar alaptörvény 

támogatja a kollektív jogok érvényesítését, s az erről kialakult vita lehetőséget teremt a 

politikai destabilizációra, az autonimista és revizionista tendenciák felerősödésére. Az 

ellenzéki képviselők az alkotmánymódosítás kapcsán hangsúlyozták, az nem a szlovákiai 

nemzeti kisebbségek ellen irányul. Az igazságügyi minisztérium szerint a nemzetközi jog 

nem ismeri a kollektív jogok fogalmát, az emberi jogok általánosan egyéni karakterűként 

vannak elismerve. 

 

Húsz év után 

2011. június 29. – Vajdaság Ma 

Friedrich Anna a Vajdaság Mán megjelent írásában úgy fogalmaz, hogy “Húsz év alatt a 

jóval százezer fölötti, nemzeti közösséget reprezentáló vajdasági magyar szavazótábor 

lényegesen megfogyatkozott, de nem a közösség népességfogyásának arányában. Az 

okokra és azok hátterére a jövő évi parlamenti választások előtt a pártoknak már bizonyára 

van vagy lesz válasza, ezekkel a számokkal szembesülve azonban ráérezhetünk arra is, 

hogy a parlamenti képviselet és a kisebbségi hatalomgyakorlás a jelenben nem a 

közösséget jeleníti meg. Húsz év alatt úgy-ahogy kiépültek az utódállamok, esetünkben 

meg nem tudatosodott, hogy a közösségépítés során a meglévő alapokon úgy is lehet 

építkezni, hogy sokszínűek legyenek a téglák, de az épület erősen álljon. A mestereken 

múlik?” 

 

A kisebbségi önkormányzatok igenis fontosak! 

2011. június 29. – Kriják Krisztina – Új Magyar Képes Újság 

Kriják Krisztina szerdai publicisztikájában a kisebbségi önkormányzatok fontosságát 

támasztja alá: „Annak ellenére, hogy sem vétójoga, sem szankcionálási lehetősége nincs 

ezeknek a kisebbségi tanácsoknak (önkormányzatoknak), azért kemény és kitartó 

munkával mégis sikerült számos olyan dolgot kieszközölni, amelyek némiképpen 

„komfortosabbá” teszik kisebbségi létünket. Egyesek bizonyára emlékeznek, milyen 
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nehézségekbe ütközött kezdetben a pélmonostori rendőrkapitányságon a kétnyelvű 

személyi igazolvány kérelmezése. Azoknak, akik nem tudtak/mertek kissé erélyesebben 

fellépni, az ablak másik oldalán ülő hölgyek szavakban is megnyilvánuló ellenállása miatt 

nem lett kétnyelvű az okmányuk. De ugyanilyen, kezdetben szélmalomharcnak tűnő 

csatákat vívtak a szóban forgó kisebbségi testületek a kétnyelvű táblákért is, és örömmel 

nyugtázhatjuk, hogy mostanra már jobb a helyzet ez ügyben, mint Erdélyben! A 

legnagyobb csatát pedig a Hercegszőlősi járásban tudták megnyerni, ahol a magyar 

nemzetiségű elöljárónál sikerült hosszú évek után elérni, hogy a helységnévtáblákra 

anyanyelvünkön is kiírják a járási központ nevét…”. Horvátországban július 10-én lesznek 

a kisebbségi önkormányzati választások. 

 

Kihelyezett ülésen a Nemzeti összetartozás bizottsága 

2011. június 29. – Fehér Ilona – Hidak, Magyar Nemzet, MTI, Népújság 

Szerdán Lendván ülésezett a Magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága 

Potápi Árpád János elnöklésével. A kihelyezett ülésen Göncz László, nemzetiségi 

országgyűlési képviselő tájékozatót adott a szlovéniai nemzetiségi kerettörvény 

tervezetéről, majd a nemzetiségi közösségek, valamint intézetek és más szervezetek 

képviselői mutatták be tevékenységüket. 

 

Jószomszédság, önállóság és kisebbség 

2011. június 29. – Király M. Jutka – Népújság 

A Népújság vezércikkében Király M. Jutka arról ír, hogy „a muravidéki magyar kisebbséget 

valahogy kikerülték a Szlovénia önállósulásának 20. évfordulója kapcsán szervezett helyi 

rendezvények is, melyet Lendván – nem a legszerencsésebben és az itt élő magyar 

kisebbség felé nem egészen korrekt módon – az Ellenállás Napjának 70. évfordulójával 

kapcsoltak össze. Míg az 1991-es történelmi napokban a muravidéki magyarok ott voltak 

az önállósulási harcosok közt, a határátkelőkön, mert a nemzetiségi hovatartozás nem 

jelentett kihúzást – és ilyen szempontból sosem kell, hogy azt jelentsen –, ma, az 

ünneplések során a nemzetiség szinte említést sem érdemel. Csupán egy példával élve: a 

petesházi határátkelőn a 1991-es határvédőknek leleplezett emléktáblán egy magyar szó 

sincs…”. 
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