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EU Tábor: mit kívánnak az erdélyi magyarok? 

2011. július 6. - Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Szabadság 

„Erdélyi identitás értékek nélkül nem létezik: értékek, amelyek évszázadok során alakultak 

ki” – mondta Kelemen Hunor a marosfői EU Tábor első napján tartott előadásában. A 

„Mit kívánnak az erdélyi magyarok?” című előadáson az RMDSZ elnöke két jellegzetes 

erdélyi értékről beszélt, egyiknek az önállóságot, másiknak pedig a szülőföldön való 

boldogulás szándékát nevezte. „Az erdélyi magyar politika egy hármas tengelyen valósul 

meg: Budapest – Bukarest – Brüsszel tengelyen. Ezek közül mindegyik életünk 

alakításának egy-egy meghatározott eleme. Fontos viszont ismerni a sorrendet, hogy 

kinek, melyik helyszínnek, avagy intézményrendszernek milyen szerepe van a 

döntéshozatalban, mivel az erdélyi magyar politikát Erdélyben kell meghatározni, itt kell 

eldönteni mi jó az erdélyi embereknek és ezeket Erdélyben kell érvényesíteni” – mondta 

Kelemen Hunor. 

 

Fontos a kedvezményes honosítás, de még fontosabb a szülőföldön maradás 

2011. július 6. - Erdély Ma, MTI, Szabadság 

A kettős állampolgárság fontos, de ennél is fontosabb, hogy a romániai magyarság a 

szülőföldjén maradjon – jelentette ki Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) elnöke Marosfőn. A politikus az RMDSZ-szel együttműködő Magyar 

Ifjúsági Értekezlet által szervezett EU-tábor egyik előadásán beszélt a határon túli 

magyarok kedvezményes honosításáról. Kifejtette: az erdélyi magyarság szülőföldön 

maradásának célját a magyar kormánynak is ki kell mondania, nem lehet a honosítási 

kezdeményezésnek az a következménye, hogy Magyarország saját demográfiai problémáit 

így próbálja megoldani, kiürítve Erdélyt. Ez utóbbi ugyanis azt jelentené – mondta 

Kelemen -, hogy a szándék nem volt őszinte, és a baj nagyobb lesz, mint a gesztus értéke. 

Kelemen szerint a szülőföldön maradás olyan cél, amely meghatározza a közép- és hosszú 

távú terveket, és ehhez kérik Magyarország támogatását. A politikus sajnálatát fejezte ki 

amiatt, hogy a magyar kormány elutasította az RMDSZ-nek azt a felajánlását, hogy 

segítene a kedvezményes honosítási eljárás lebonyolításában. 

 

Nem szólalhat meg a magyar himnusz, jöhet a bíróság 

2011. július 6. - MTI, Kárpátalja Ma, Magyar Nemzet Online 

Kárpátalja megye kormányzója szerint sérti az ukrán alkotmányt a beregszászi járási 

tanács közelmúltban hozott döntése arról, hogy a testület üléseit a jövőben az ukrán állami 

himnusz mellett a magyar himnusszal nyitják meg. Olekszandr Ledida elmondta: Ukrajna 

területén az ukrán törvények és alkotmány érvényes, és senki nem fogja megengedni ezek 

megsértését. Az ukrán államnak egy himnusza van – hangsúlyozta Ledida, rámutatva, 

hogy érthetőnek tartja, amiért az ügyészség alkotmányellenesség címén megóvta a 

beregszászi járási képviselő-testület magyar himnusszal kapcsolatos döntését. A 

beregszászi járási tanácsnak a legközelebbi ülésén kell döntenie arról, hogy elfogadja-e az 
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ügyészség óvását, és érvényteleníti-e a magyar himnusz hivatalos használatára vonatkozó 

határozatát. Ellenkező esetben az Ukrajna-szerte nagy visszhangot keltett ügy a bíróságon 

folytatódik. 

 

Magyar Állampolgárok Klubja alakul 

2011. július 6. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Az EMNT Maros megyei szervezete megalakította a Magyar Állampolgárok Klubját. 

Először augusztus 20-án a marosvásárhelyi Demokráciaközpont kerthelyiségébe várják 

azokat, akik igényelték a magyar állampolgárságot (függetlenül attól, hogy már 

megszerezték vagy még elbírálás alatt van az iratcsomó). „Az állampolgárság 

megszerzésével közösség is alakul, ezért mi a marosvásárhelyi, Maros megyei magyar 

állampolgárokat fognánk össze, ezért hoztuk létre a klubot, ahol terveink szerint havonta 

egyszer találkoznánk. A beszélgetéseknek közösségformáló ereje van. Az első találkozót 

augusztus 20-án tartjuk, ahol bográcsgulyás mellett megünnepeljük az államalapítás 

évfordulóját” – mondta Jakab István, az EMNT Maros megyei szervezetének elnöke. 

 

Népszavazást kezdeményez az MPP arról, hogy a Székelyföld külön régió 
legyen 

2011. július 6. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék 

A székelyföldi megyei tanácsok elnökeivel való egyeztetést követően a Magyar Polgári Párt 

(MPP) népszavazást kezdeményez arról, hogy a Székelyföld önálló régió legyen Románia 

közigazgatási átszervezése nyomán – jelentette be Fazakas Tibor, a párt alelnöke. Az MPP 

alelnöke elmondta, a következő időszakban a párt egyeztetéseket kezdeményez a Hargita 

és Kovászna megyei tanácsok elnökével, illetve a Maros Megyei Tanács tagjaival egy 

együttes ülés reményében, amelyen a résztvevők kinyilvánítanák abbeli kívánságukat, 

hogy Hargita és Kovászna megye, illetve Maros megye egy része alkosson külön régiót 

Székelyföld néven. 

 

Marosvásárhelyi rádiós: „koncepciós eljárás folyik ellenem SZNT-tisztségem 
miatt” 

2011. július 6. - Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Koncepciós eljárás folyik a Marosvásárhelyi Regionális Rádióstúdió magyar nyelvű 

adásának egyik szerkesztője ellen – ezt az érintett, Biró Zsolt jelentette ki szerdán. Mint 

mondja, meghurcoltatásának az az oka, hogy tisztséget vállalt a Székely Nemzeti 

Tanácsban (SZNT). Biró politikai nyomásgyakorlással vádolja Borbély Melindát, a 

vásárhelyi rádió aligazgatóját, Borbély László RMDSZ-alelnök, környezetvédelmi 

miniszter feleségét. Borbély Melinda „nevetségesnek” nevezte a vádakat. Biró Zsoltot idén 
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május közepén választották a Marosszéki Székely Tanács elnökévé. Mint elmondta, azóta 

háromszor kérették a Marosvásárhelyi Rádió Igazgatótanácsa elé, a testület pedig 

mindannyiszor arra figyelmeztette, hogy a Székelyföld autonómiájáért síkra szálló SZNT 

tevékenysége alkotmányellenes. Az újságírót július 14-re beidézték a Román Közszolgálati 

Rádió bukaresti székházába egy bizottság elé, amely Demeter András, a rádió elnök-

vezérigazgatójának utasítására alakult az ügy kivizsgálására, miután egy román kulturális 

szervezet, az ASTRA beadvánnyal fordult a rádió vezetőségéhez. 

 

Októberig megkapják az oktatási támogatásokat a magyar diákok 

2011. július 6. - transindex.ro, Erdély Ma, Hargita Népe 

Várhatóan szeptember végén, vagy október elején kaphatják meg a Magyarországról 

érkező oktatási támogatást azok, akik idén pályáztak a Szülőföldön magyarul nevű 

program keretében. A pályázati határidő június 30-án járt le. Burus Siklódi Botond, a 

pályázat lebonyolításával megbízott Romániai Magyar Pedagógusszövetség (RMPSZ) 

elnöke elmondta: összesen 103 ezer pályázati csomag érkezett be, azonban az egyéni 

pályázók száma jóval magasabb. Az eddig feldolgozott adatok alapján kiderült, átlagban 

1,4 személy jut egy pályázati csomagra. „Ebből következtetve feltehetően 150 ezer személy 

pályázhatott, de a támogatást igénylők pontos száma akkor fog kiderülni, amikor minden 

csomagot felbontunk” – mondta az RMPSZ elnöke. Mivel az RMPSZ nem rendelkezik az 

elbírálás jogával, a feldolgozott pályázatokhoz egy ajánlást csatol, ennek alapján a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. hoz végső döntést. 

 

A régióátszervezésről tartottak előadást a VIII. EU Táborban 

2011. július 6. - Erdély Ma, szekelyhon.ro 

„Vicces helyzet vicces szereplőkkel” – így jellemezte Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke a román államfő régióátalakítási ötlete nyomán keletkezett vitát azon 

az előadáson, amelyet Románia regionális, illetve területi-közigazgatási átszervezésének 

témájában rendeztek a marosfői VIII. EU Tábor első napján. Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármester azt mondta, Romániában senkit nem érdekelnek a 

szakmai érvek, a régióátalakításról szóló vitát is kizárólag politikai kérdésként kezelték, 

ezért az RMDSZ-nek is kőkemény politikai érvekkel kell vitába szállnia. Márton Árpád 

képviselő nyugati példákat hozott fel a román pártok terveivel szemben, ugyanakkor 

kifejtette, hogy alkotmánymódosítással előbb-utóbb a régióknak is közigazgatási hatáskört 

kellene adni, csak nem a megyék megszüntetésével, és nem a megyék régióvá emelésével, 

hanem épp ellenkezőleg: a központosított hatalom hatásköreinek egy részét kell lehozni az 

új régiók szintjére. Korodi Attila képviselő szerint a román politikum csak akkor vétózza 

meg a települések szabad társulási jogát, ha azok magyar többségű települések, ebben az 

esetben a prefektúra vagy a parlament rögtön ellenlépéseket tesz az ilyen irányú helyi 

határozatok ellen. 
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Három vásárhelyi téma Tusványoson 

2011. július 6. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen kialakult helyzet, a magyar karok 

elnyomása, az új oktatási törvény alapján a magyar oktatók és diákok által megfogalmazott 

kérés elutasítása, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkreditációjának a 

késlekedése, és a marosvásárhelyi polgármesterjelölt kérdésének, a magyar politikai 

pártoknak az EMNT által kezdeményezett összefogása, közös jelölt megnevezése és 

elindítása a 2012-es helyhatósági választásokon – erről a három témáról folytat majd 

eszmecserét az EMNT Maros megyei szervezetének vezetősége a tusványosi nyilvánosság 

előtt – mondta az EMNT Maros megyei szervezetének elnöke, Jakab István. 

 

Polgármesterség: „A Csegzi-ügyet oldja meg az RMDSZ” 

2011. július 6. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete megvárja, amíg az RMDSZ 

eldönti, hogy valóban Csegzi Sándort jelöli-e Marosvásárhely polgármesterségére. 

Emellett viszont szerintük a jelenlegi városvezetőség leváltásának érdekében félre kellene 

tenni a személyes ambíciókat. Az EMNT Maros megyei szervezete azt támogatja, hogy 

háromoldalú (RMDSZ, MPP, EMNT) tárgyaláson dőljön el, ki lesz a közös magyar 

polgármesterjelölt Marosvásárhelyen. „Smaranda Enacheval is beszéltünk, azt mondta, 

nem áll szándékában visszalépni, de számára az a legfontosabb, hogy a jelenlegi vezetést 

leváltsuk” – jelentett ki az EMNT Maros megyei szervezetének elnökségi tagja, Portik 

Vilmos. 

 

Tizenöt hely magyaroknak a rendőrakadémián 

2011. július 6. - Létai Tibor - szekelyhon.ro 

A bukaresti rendőrakadémián tizenöt hely van fenntartva magyaroknak a rend és 

közbiztonság szakon. A felvételi július 15-én kezdődik. A hároméves rend és közbiztonság 

szak 203 helyéből tizenötöt a magyaroknak, hat helyet a romáknak, míg kilenc helyet 

egyéb kisebbség képviselőinek tartanak fenn. 

 

Az RMDSZ támogatását kéri az MPP 

2011. július 6. - Krónika 

Fodor Alpár, a Magyar Polgári Párt kolozsvári polgármesterjelöltje támogatására kérte 

tegnap a kolozsvári RMDSZ-t Keizer Róbert, az MPP kolozsvári szervezetének elnöke. „A 

múlt hónapban bemutattuk jelöltünket, és arra kérjük az RMDSZ-t, csatlakozzon hozzánk. 

Úgy gondoljuk, hogy nekünk van a legjobb jelöltünk és még a román közösségnek is sokkal 

jobb jelöltekkel kell előrukkolnia, tekintve Fodor Alpár eddigi teljesítményét” – nyilatkozta 

Keizer Róbert. 
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Lehet Csegzi a közös jelölt? 

2011. július 7. - Antal Erika - Új Magyar Szó  

Szívesen lenne az RMDSZ marosvásárhelyi polgármesterjelöltje Csegzi Sándor jelenlegi 

alpolgármester. Ezt Csegzi maga erősítette meg az Új Magyar Szónak tegnap. Hozzátette 

azonban, hogy jelöléséről még a városi választmánynak is döntenie kell, de amennyiben a 

körzetek is elfogadják, hogy ő legyen az RMDSZ jelöltje, vállalja a megmérettetést. Csegzi 

jelöltségével kapcsolatban az EMNT egyelőre várakozó álláspontra helyezkedik. Portik 

Vilmos, a szervezet Maros megyei alelnöke szerint az RMDSZ csak a saját struktúráiban 

gondolkodik, ami nem kedvez az összefogásnak, szerinte előbb a belső hatalmi harcokat 

kell megvívni. Csegzi Sándor szerint viszont van egy szabályzat, azt nem lehet megkerülni, 

annak tiszteletben tartásával lehet határozatot hozni és dönteni, hogy ki legyen a jelölt. 

 

Könyvtárvita Sepsin 

2011. július 7. - Új Magyar Szó 

Várhatóan újra meghirdeti a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatói 

állását Kovászna Megye Tanácsa, miután a Brassói Táblabíróság jogerős ítéletben 

semmisnek nyilvánította az intézményvezetői tisztségre kiírt versenyvizsga eredményét. 

Ezt a magyarellenes akcióiról jól ismert Dan Tănasă támadta meg 2008 végén. A notórius 

pereskedő hírében álló férfi az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) emelt 

panaszt amiatt, hogy a megyei könyvtár igazgatói tisztségére kiírt versenyvizsgán 

feltételként szabták meg a magyar nyelv ismeretét. A testület 2008 decemberében 

megállapította: valóban hátrányos megkülönböztetés történt, ugyanis román állampolgár 

jogát korlátozták, hogy egy közintézményben munkát vállaljon. A döntést Asztalos Csaba, 

a tanács elnöke azzal indokolta, hogy a munkaköri leírásban nem volt kellőképpen 

körülírva, miért is szükséges egy többségben magyarlakta megye könyvtárigazgatójának 

beszélni a magyar nyelvet. 

 

Testvérharc helyett 

2011. július 7. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

„Testvérek hadakozásához hasonlít a romániai magyar politikai szervezetek viszonya, az 

RMDSZ nem akar tudomást venni arról, hogy már nem egyke, osztoznia illenék, leszólja, 

lekezeli, semmibe veszi a már létező, illetve csak most születő testvérkéit, vetélytársnak 

tekinti őket. Pedig mindhármuknak lenne helyük, ha megtanulnának közösen fellépni a 

nagy család számára igazán fontos pillanatokban. Most ismét a kisebb testvér, az MPP 

nyújtja kezét, keresi a nagyobbik támogatását, barátságát, és nem öncélúan, hanem egy 

fontos, közösnek mondott ügyért: Székelyföldért” – írja Farkas Réka a Háromszék 

hasábjain. „A polgáriak mostani javaslata akár célravezető is lehetne, egy eredményes 

népszavazás igen fontos eszközt adhat a magyarság kezébe. Az összefogás azonban még 

ennél is többet nyújthatna: visszaadhatná a hitet, a reményt azoknak, akik rég elfordultak 
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a politikától, közélettől, nem látnak benne többet néhányak öncélú, hatalmi játékánál” – 

tette hozzá. 

 

Székely gumicsont 

2011. július 7. - Lukács Csaba - Magyar Nemzet 

„Tudathasadásos állapotba került Romániában az elmúlt hetekben az egyszerű tévénéző. A 

nagy nézettségű véleményműsorokban ugyanis a román politikusok a Brüsszelben 

megnyitott székelyföldi képviseleti iroda kapcsán először nem létezőnek mondták a 

Székelyföldet, majd utána – az ország területi-közigazgatási átalakítása ürügyén – 

elkezdtek éjjel-nappal beszélni róla” – írja Lukács Csaba a Magyar Nemzet 

véleményrovatában, aki szerint „a román politikusok a Székelyföld-hisztériával 

tulajdonképpen azt mondják ki, hogy másfél millió magyar képes valós veszélyt jelenteni a 

húszmilliós románságra”. Lukács szerint az autonómia segítené a magyarság 

asszimilációjának megfékezését, hiszen „az elmúlt évek szociológiai kutatásai azt igazolják, 

hogy a romániai magyar nők gyermekvállalási hajlandósága magasabb, mint a román 

nemzetiségű nőké, a kivándorlás mértéke pedig a románok körében évek óta nagyobb a 

magyarokénál”. 

(A cikk teljes terjedelemben a Magyar Nemzet 2011. július 7-i számában olvasható.) 

 

Dzurinda szerint az EP állásfoglalása újabb figyelmeztetés Magyarországnak 

2011. július 6. - MTI, hvg.hu 

Mikulás Dzurinda szlovák külügyminiszter szerint az Európai Parlamentnek az új magyar 

alkotmányra vonatkozó állásfoglalása már a második figyelmeztetés, amit e témában 

Magyarország kapott. „Már a Velencei Bizottság jelentésével kapcsolatban azt mondtam: 

ezt a jelentést egyfajta impulzusként értékelem, hogy Magyarország mégiscsak döntsön 

politikája módosításáról” - nyilatkozta Dzurinda, és leszögezte, a Velencei Bizottság 

elfogadott nemzetközi intézmény, amely magas szakmai színvonalon működik, és 

politikailag semleges. 

 

Szétosztották a kisebbségi kultúrára szánt támogatást 

2011. július 6. - Felvidék Ma 

A kormányhivatal döntött a kisebbségi kultúrára szánt összeg szétosztásáról. 1729 kérvény 

érkezett, összesen 15 millió euró támogatásra, ebből közel négymillió eurónyi igényt 

kielégítenek. A könyvkiadók közül a Kalligram az abszolút győztes, csaknem 100 ezer 

eurós támogatást kap. A Felvidék Ma hírportál megjegyzi, hogy a Kalligram vezetője, 

Szigeti László Rudolf Chmel miniszterelnök-helyettes tanácsadója. A lapkiadók közül az Új 

Szót kiadó Petit Press 60 ezer eurós támogatáshoz jutott, és további projektjei is sikeresek 

voltak. A Madách Posonium 56 ezer eurót kap, a Szabad Újság hetilapot kiadó 
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MediaImpressnek 15 ezer euró jut. Az internetes portálok közül parameter.sk 22 ezer, a 

bumm.sk 10 ezer eurós támogatást kap. 

 

Deformációk és kilengések a kisebbségi kultúránk pénzbeli támogatásában 

2011. július 6. - Felvidék Ma 

Szigeti László, az MKP oktatásügyi és kulturális alelnöke úgy véli, a kisebbségi kultúra 

támogatására szánt pénzek elosztása számos problémát felvet. Egyrészt, a döntés 

megkésve született, másrészt deformációk és kilengések figyelhetők meg a támogatások 

terén. „Ismerve az eredményt, az MKP hiányolja a kellő objektivitást, átláthatóságot és 

pártatlanságot a döntések meghozatalánál. Tény, hogy mindig lesznek elégedetlenek, de 

jó, ha a pénzt osztó személyek és testületek arra törekednek, hogy ezek számát 

minimalizálják” – mondta Szigeti, aki „igazságtalannak és pártoskodónak” nevezte a 

kisebbségi kultúrák támogatására szánt források elosztását. 

 

Több ezer katonasír vár gondozásra a határon túl 

2011. július 6. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Magyar Nemzet Online, Szabad Újság, Új Szó 

Online 

Több ezer, a világháborúkban elhunyt magyar katona földi maradványai találhatók 

Szlovákia területén, ezért is lenne fontos minél előbb megkötni a hadisírok gondozásáról 

szóló szlovák-magyar szerződést – mondta Töll László alezredes az MTI-nek. Elmondta: a 

két ország védelmi miniszterei 12 év után múlt héten találkoztak először, és a 

hadisírgondozás kérdése is egy évtizede húzódik. Szlovákia ugyanis visszamenőleg azt 

tekinti állampolgárának, akinek lakóhelye volt az ország mai területén. Így minden magyar 

katonát, aki a mai Szlovákia területén, beleértve az ország megalakulása előtti időket is, élt 

és meghalt, szlovák hősi halottnak tekinthetnek. A szlovák tárgyaló fél nem ismerte el a 

Magyarországgal közös katonai történelmet sem – fűzte hozzá. 

 

A VMSZ ellenzi a több nyelven működő média privatizációját 

2011. július 6. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

A több nyelven működő média privatizációjára egyetlen sikeres példa sincs – fogalmazta 

meg elvi álláspontját a VMSZ elnöksége a készülő szerbiai Média Stratégia kapcsán. Az 

elnökség döntése alapján a part köztársasági parlamenti képviselői hat alapvető 

megjegyzést fogalmaztak meg a készülő szerbiai Média Stratégia kapcsán, melyet a 

stratégiát kidolgozó munkacsoporthoz juttatnak el, és amelynek aláírására felkérik a 

nemzeti közösségi frakció többi tagját, valamint a többi pártban tevékenykedő nemzeti 

közösséghez tartozó képviselőket. A VMSZ képviselői szerint nincs egyetlen olyan európai 

előírás sem, amely azt irányozná elő, hogy az állam kivonuljon a tájékoztatás szférájából, 

ugyanakkor a Média Startégia-javaslat ellen szólnak a helyi és regionális médiák már 
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megélt privatizációjának negatív következményei, és az ezekből eredő olyan további 

negatív következmények, mint a nemzeti közösségek nyelvén történő adások megszűnése 

vagy annak veszélye. 

 

Az AFANS a magyarkanizsai EMI-tábor betiltását követeli 

2011. július 6. - Vajdaság Ma 

Az újvidéki AFANS (Újvidéki Antifasiszta Akció) szervezet azt kérte a hivatalos szervektől, 

hogy tiltsák be „a magyar fasiszták háromnapos magyarkanizsai fesztiválját”, amely, 

megítélésük szerint a fasizmust és a nacionalizmust hirdeti. A szervezet azt állítja, az idei 

fesztivált a magyar kormány pénzeli a szélsőjobboldali Jobbik támogatásával, továbbá, 

hogy a rendezvény a Magyar Nemzeti Tanács „intézményes támogatását” is élvezi. A 

közlemény megemlíti, megengedhetetlen, hogy a hatóságok és az egész állami apparátus 

jóváhagyja az ilyen rendezvényeket megtartását, illetve, hogy „fasiszta összejöveteleket 

legálisan megtarthassanak a tévesen értelmezett multikulturalizmus leple alatt”. Az 

Egyesült Magyar Ifjúság idén hatodik alkalommal rendezi meg Délvidéki ifjúsági táborát 

Magyarkanizsán, július 8. és 10. között. 

 

Egyre kevesebb pénz az oktatásra 

2011. július 6. - Magyar Szó 

Az ellenzék bírálta, hogy a parlamentben az oktatási és nevelési jogszabály alapjairól szóló 

törvény módosításáról és az optikai diszkekre vonatkozó törvényjavaslatról egyesített vita 

folyt, hiszen a két területnek vajmi kevés köze egymáshoz. A vitában elhangzott: így, hogy 

egyre kevesebb pénzt fektet be az állam az oktatásügybe és a tudományba, az eredmények 

is igen rosszak ezen a területen. A Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselői azt 

hangoztatták, hogy nincs összehangolva az oktatási és a nemzeti tanácsokról szóló törvény, 

s ezt a hiányosságot pótolni kell. 

 

A magyar kormány is gyászolja Soós Kálmánt 

2011. július 6. - MTI, Magyar Nemzet Online 

A magyar kormány megrendüléssel értesült dr. Soós Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorának haláláról. Soós Kálmán áldozatos munkájával 

sokat tett a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás és tudományosság megteremtéséért - 

olvasható Semjén Zsolt közleményében. „Az intézmény rektoraként a kezdetektől fogva 

elszántan kiállt a főiskoláért, a magyar diákokért, a magyar nyelvű felsőoktatásért, 

fáradságot nem ismerve küzdött azért, hogy a magyarság jövője szempontjából 

kulcsfontosságú felsőoktatási intézmény fennmaradjon és színvonalas képzést biztosítson” 

– áll a miniszterelnök-helyettes közleményében. 
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Szlovén nyelvű táblák Karintiában 

2011. július 7. - MTI, Magyar Nemzet 

Csütörtökön az osztrák parlament nagy többséggel elfogadta a kisebbségi törvény 

helységnévtábla-kompromisszum néven emlegetett módosítását, amelytől egy több 

évtizedes vita lezárását remélik. A módosítás 164 dél-karintiai településen írja elő 

kétnyelvű, szlovén–német helységnévtáblák és más „hivatalos útjelzők” használatát. 
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