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Semjén: Félmillió új magyar állampolgár lehet 2014-re 

2011. július 15. - MTI, HírTV, Index, Origo, Krónika 

Félmillió új magyar állampolgár lehet a kormányzati ciklus végére - nyilatkozta Semjén 

Zsolt a HírTV-nek pénteken. A miniszterelnök-helyettes elmondta, napi nyolcszáz 

egyszerűsített honosítási kérelmet intéznek és eddig több mint százezren adtak be ilyen 

kérvényt. Hozzátette, tartják az ütemet és szerinte az érdeklődés is tartani fog. Semjén 

Zsolt ismét megerősítette, választójogot kapnak a határon túli magyarok. Elmondta, az új 

választójogi törvény alapján várhatóan nem megyei listák, hanem egységes pártlisták 

lesznek. Hozzátette: helyesnek tartaná, ha ugyanarra a pártlistára lehetne szavazni az 

egész világon. 

 

Turul-ünnepség Tiszaújlakon 

2011. július 17. - MTI, Népszava Online 

Huszonkettedik alkalommal tartották meg vasárnap Tiszaújlakon a Turul-ünnepséget. A 

KMKSZ által szervezett rendezvény ünnepi szónoka, Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar kormány minden 

tőle telhetőt megtesz a kárpátaljai magyar közösség támogatása, megerősítése és 

boldogulása érdekében. A szónok kitért az anyanyelvű oktatás megőrzésének fontosságára, 

és összefogásra, egymás megismerésére és támogatására szólította fel a Kárpát-medence 

magyar közösségeit. Vladiszlav Lecovics, a Kárpáti Ruszinok Társaságának elnöke 

felszólalásában éltette az ezeregyszáz éves ruszin-magyar barátságot. Az egyszerűsített 

eljárásban történő visszahonosításról elfogadott magyar törvényre utalva elítélte az ukrán 

titkosszolgálatok kárpátaljai magyarok ellen korábban indított megfélemlítési akcióját. 

Egyúttal arra kérte a magyar kormányt, hogy „honosítsa vissza a magyarsággal mindig 

szoros sorsközösségben élt kárpátaljai ruszinokat”. 

 

Törvényszéki vétó Tőkésék pártjára 

2011. július 18. - Krónika, Erdély Ma, Háromszék, Magyar Nemzet 

Nem vált be Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke és hívei 

terve, miszerint a holnap kezdődő, XXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetemig megszülessen 

az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). A Bukaresti Törvényszék által július 14-én hozott 

határozat értelmében az igazságszolgáltatási fórum elutasította az új romániai magyar 

politikai alakulat jogi bejegyzését; a törvényszék indoklása a következő hetekben lesz 

nyilvános. Toró T. Tibor, az EMNP létrehozását kezdeményező EMNT ügyvezető elnöke 

tegnap elmondta, a negatív döntés ellenére nem estek kétségbe, a következő időszakban is 

folytatják a szervezetépítést, ugyanakkor arra készülnek,  hogy az indoklás ismeretében 

fellebbezzenek a táblabíróságon. Toró szerint az elutasítás mögött egyrészt a létrehozandó 

párt magyar elnevezése állhat, Camelia Diniţă ügyész ugyanis korábban megjegyezte: 

Romániában a román a hivatalos nyelv. Csakhogy kétnyelvű pártnév bejegyzésére már volt 

precedens, mégpedig a Magyar Polgári Párté. 
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http://www.origo.hu/itthon/20110715-semjen-felmillio-uj-magyar-allampolgar-lehet-a-kormanyzati-ciklus-vegere.html
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=451118
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=53390
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Tusványos: Băsescut nem hívták, de jöhet   

2011. július 18. - Rostás Szabolcs - Krónika, Új Magyar Szó 

A korábbi évekkel ellentétben idén nem hívták meg Traian Băsescut a Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor szervezői, ennek ellenére mégsem kizárt, hogy a román 

államfő részt vesz a XXII. Tusványos zárónapján. Németh Zsolt külügyi államtitkár az 

MTI-nek a hétvégén úgy nyilatkozott, a szabadegyetem szervezői idén a rendezvény 

tematikája miatt nem kezdeményezték Băsescu meghívását. Sándor Krisztina, a főszervező 

Magyar Ifjúsági Tanács elnöke a Krónikának megerősítette, nem küldtek meghívót a 

Cotroceni-palotába, viszont az államelnöki hivatal már érdeklődött a program iránt. 

 

A megújuló nemzetpolitikáról szól Tusványos 

2011. július 15. - MTI, HírTV, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Krónika 

„A magyar-magyar párbeszédre és a megújuló magyar nemzetpolitikára helyezi a 

hangsúlyt az idei nyári szabadegyetem” – mondta Németh Zsolt külügyi államtitkár, aki 

szerint a Tusványosnak nevezett nyári egyetem a magyar-magyar és a magyar-román 

párbeszéd „legnagyobb közéleti fórumává nőtte ki magát”. A határon túli és a 

magyarországi magyar szervezetek közötti párbeszéd kapcsán az államtitkár megjegyezte, 

hogy a szabadegyetemen nagy számban vesznek részt határon túli magyar vezetők, és 

tárgyalnak majd a kettős állampolgárság, valamint a Kárpát-medencei magyar „tudástér” 

kérdéséről is. A témák között szerepel többek közt a kulturális örökségek védelme, a 

szórványmagyarság helyzete, az idei országos népszámlálások magyar vonatkozásai és a 

hagyományosnak számító autonómia. 

 

DNA-főügyész: nem létezik Borbély-ügy, nincs hivatalos vád ellene 

2011. július 15. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

„Nem létezik Borbély-ügy, nincs hivatalos vád Borbély úr ellen” – szögezte le Daniel 

Morar, az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) vezető ügyésze, aki szerint a DNA-

ra politikai nyomás nehezedik többek között az RMDSZ irányából. Kelemen Hunor 

elutasítja a vádakat. Az RMDSZ-elnök szerint nyilatkozatait nem lehet a DNA-ra való 

nyomásgyakorlásnak nevezni. „Nem gondolom, hogy politikai nyilatkozatokkal nyomást 

lehet gyakorolni a DNA-ra, amelynek hatáskörét egyértelműen szabályozzák a törvények, 

és amelynek függetlensége biztosított. Egy ügyésznek bizonyítékokkal kell előállnia, nem 

politikusi nyilatkozatok értelmezésével” – fogalmazott Kelemen. Emil Boc kormányfő 

hangsúlyozta: az igazságszolgáltatás függetlensége garantált, és aki ezt tagadja, az 

felelősséggel tartozik kijelentéseiért. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=53391
http://www.hirtv.hu/kulfold/hethatar/?article_hid=388057
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=53385
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Népszavazást kezdeményez Székelyföldön az MPP a közigazgatási reform 
témájában 

2011. július 15. - transindex.ro 

A közigazgatási reform témájában népszavazás megszervezését szorgalmazzák a Kovászna 

és a Hargita megyei MPP-s tanácsosok. Az erre vonatkozó nyílt levelet eljuttatták az 

RMDSZ-es tanácsosokhoz és Borboly Csaba, illetve Tamás Sándor tanácselnökökhöz, 

emellett a két megyeházán iktatták egy rendkívüli együttes ülés összehívására vonatkozó 

kérést. Az MPP azt szeretné elérni, hogy a népszavazási határozatot a két megyei testület 

együttes ülésén fogadja el. Ugyanazon ülésen egy elvi nyilatkozatot is elfogadnának, 

amelyben a testület tagjai állást foglalnak Székelyföld egysége mellett. 

 

Újabb kihallgatások a Borbély Lászlót érintő ügyben 

2011. július 15. - Krónika, Új Magyar Szó 

Borbély László felesége rendelte az építőanyagot annak a bukaresti lakásnak a 

felújításához, amellyel a korrupcióellenes ügyészek szerint Ioan Ciocan Szatmár megyei 

üzletember megvásárolta a környezetvédelmi miniszter befolyását, hogy cége állami 

megrendelésekhez jusson – állítja az üzletember ügyvédje, miután a Szatmár megyei DNA 

pénteken újabb két tanút hallgatott ki az ügyben. Közben kiderült, az Országos 

Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) vizsgálatot folytat Borbély László és felesége 

vagyonának ellenőrzésére. ANI-források szerint egy magyarországi ingatlanról és 

magyarországi bankszámlákról van szó, amelyek nem szerepelnek a miniszter 

vagyonnyilatkozatában. 

 

Kelemen Hunor: várni kell a kisebbségi törvényre 

2011. július 16. - Iochom István - Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro 

A Háromszéki Ifjúsági Tanács (Hárit) szervezésében Építsük Háromszéket! Örökségünk 

kötelez mottóval csütörtök reggel nyitották meg a zabolai Csipkés-táborban a III. 

Háromszéki Szabadegyetemet mintegy száz résztvevővel. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

leszögezte: „Ha néhány évvel ezelőtt a prioritás az identitással, a magyar egyetemmel, a 

nyelvhasználattal, a kisebbségi és tanügyi törvénnyel kapcsolatos volt, addig ma előtérbe 

kerültek a gazdasági-szociális problémák, a munkahelyek, a fizetések, a szociális 

biztonságérzet, az egészségügy”. Ezt követően Kelemen az új tanügyi törvény előnyeit 

ecsetelte. Majd a kisebbségi törvényről szólva azt mondta, ha a tanügyi jogszabályra tíz 

évet tudtak várni, akkor egy jó kisebbségi törvény megszületésére is várhatnak még egy-

másfél évet az eddigi öt esztendő után. A szövetségi elnök fontosnak ítélte a transzszilván 

értékeket, ide sorolta az önálló, független erdélyi politikát, amit folytatni kell, a 

nyitottságot, a befogadókészséget, az identitásunkhoz való ragaszkodást, a párbeszédet és 

a toleranciát. 

 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=26642
http://itthon.transindex.ro/?hir=26642
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=53384
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=95689&cim=kelemen_hunor_varni_kell_a_kisebbsegi_torvenyre
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Kelemen: nem valószínű a közigazgatási átszervezés 2012 előtt 

2011. július 16. - transindex.ro, Krónika 

Nem valószínű, hogy 2012 előtt megtörténik Románia közigazgatási átszervezése – 

jelentette ki Kelemen Hunor a III. Háromszéki Szabadegyetemen Zabolán. A miniszter úgy 

véli, a politikai éredkkülönbségek miatt nem lehet a közeljövőben véglegesíteni a 

közigazgatási átszervezés projektjét. Az RMDSZ ugyanakkor elismeri és támogatja az 

adminisztratív reform szükségességét és a fejlesztési régiók újragondolását, azonban egy, a 

többség által támogatott terv hiányában nem lehet továbblépni – mondta el Kelemen. 

„Jelenleg a decentralizáción dolgozunk, és a közigazgatási átszervezést is elemezni fogjuk. 

Elválik, mikor és milyen projekttel tudjuk megnyerni a többséget” – tette hozzá. 

 

Sógor Csaba: nincs lojálisabb kisebbség a magyaroknál 

2011. július 16. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Sógor Csaba EP képviselő pénteken azt nyilatkozta, nem hiszi, hogy létezik Európában 

olyan kisebbség, amely a magyarságnál lojálisabb államához, ezért nem érti, miért nem 

bíznak a magyar politikai erőkben a román pártok és kormányok, miért nem adnak 

tisztséget a belügynél, pénzügynél, honvédelemnél. Véleménye szerint, ha „normális” 

társadalmat akarunk építeni, amelyben mindenki otthon érzi magát, akkor biztosíték kell 

arra, hogy az itt élő kisebbségek „békében, jól érzik magukat”. „Mi nem vagyunk egy 

szélsőséges kisebbség, amely a mikrofonnál másabb eszközökkel harcol, de elmenni sem 

akarunk ebből az országból. Nem értem a román politikai pártok, kormányok, miért nem 

bíznak a kisebbségi, a magyar politikai erőkben” – fejtette ki az RMDSZ politikus. 

 

Liberálisok az autonómiáról 

2011. július 16. - Farcádi Botond - Erdély Ma, Háromszék, Új Magyar Szó 

A liberális ideológia alapján is levezethető és jogos a magyarság területi autonómia iránti 

igénye – jelentette ki Bognár Zoltán, az RMDSZ Szabadelvű Kör platformjának elnöke az 

Autonómia és regionalizmus című kerekasztal-beszélgetésen Sepsiszentgyörgyön. A 

találkozón Bíró Béla egyetemi tanár a helyi román közösség autonómiatörekvésekbe való 

bevonásának szükségességéről beszélt. Egyed Péter filozófus, a Szabadelvű Kör alelnöke a 

tisztázásra váró kérdésekre világított rá, hangsúlyozva: a szakembereknek a helyi közösség 

bevonásával kell dönteniük az ilyen ügyekben. Bognár Zoltán hangsúlyozta: az európai 

példák azt bizonyítják, a területi autonómia megteremtésének mindenütt pozitív hatása 

volt az illető térségben. Magyari Nándor László szociológiai szempontból közelített a 

témához, a szubszidiaritás elvének érvényesítését szorgalmazta. A régiósítási 

elképzeléseket kommentálva centralizációnak minősítette a nyolc nagy régió létrehozását. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=26649
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=95691&cim=sogor_csaba_nincs_lojalisabb_kisebbseg_a_magyaroknal
http://erdely.ma/autonomia.php?id=95690&cim=liberalisok_az_autonomiarol
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Tusványos: összenő, ami összetartozik 

2011. július 17. - Sükösd Levente - MR1-Kossuth Rádió 

A rendszerváltással egyidős tusványosi szabadegyetem és nyári tábor valóságos politikai 

műhelyévé vált a magyar nemzetpolitikának. És azzal az eredménnyel biztat, hogy az idei 

tábor mottója - összenő, ami összetartozik - valósággá válik – mondta Tőkés László, aki 

szerint az autonómia ügye nem megkerülhető kérdés Romániában, ezért a tusványosi 

táborban is kiemelt téma lesz. „Hangsúlyozom, hogy mi nem a románok nélkül, vagy a 

románok ellen akarunk autonómiát, mert az képtelenség volna. Csak az elismerés hangján 

tudok szólni Basescu elnökről, aki a legmesszebb ment el ez ideig a román-magyar 

párbeszéd területén” – mondta. Németh Zsolt külügyi államtitkár, a szabadegyetem egyik 

alapítója szerint a szabadegyetem legfontosabb eredeti célkitűzése ma is érvényesül: a 

táborban nincsenek tabu témák. Idén ilyen lesz például Románia közigazgatási átalakítási 

koncepciója is, de szó lesz az egységes erdélyi magyar érdekképviselet ügyéről is. 

 

Befolyások 

2011. július 18. - Rostás Szabolcs - Krónika 

„Mi a közös a Borbély László nevéhez fűződő korrupciógyanús botrány és az Erdélyi 

Magyar Néppárt bejegyzésének elutasítása között? A válasz egyszerű: az érintettek – 

kimondva vagy kimondatlanul – egyértelműen azt sugallják a közvéleménynek, hogy a 

romániai vádhatóság, szélesebb értelemben pedig az igazságszolgáltatás egyáltalán nem 

pártatlan, ha közszereplők, politikai alakulatok fölött kell pálcát törni” – írja Rostás 

Szabolcs a Krónika hétfői vezércikkében. A szerző szerint „ma még azt sem tudni, 

pontosan mi lesz a végkimenetele a néppárt beiktatásának és az RMDSZ tárcavezetője 

ügyének, azzal az illúzióval viszont minden polgárnak le kell számolnia, hogy a politikának 

ne lenne befolyása az igazságszolgáltatás menetére. Hiszen erre maguk a politikusok 

szolgáltatnak a legkijózanítóbb válaszokka”. 

 

Kereszttűzben  

2011. július 18. - Ágoston Hugó - Új Magyar Szó  

Ágoston Hugó szerint „az utóbbi időben egyre több nagy fontosságú ügyben az RMDSZ a 

jelenlegi ellenzékkel gondolkodik – és „érez” – egyformán: területi átszervezés, 

alkotmánymódosítás, választási törvény, a magyarok szerepe a kiegyensúlyott kormányzás 

biztosításában, egy új magyar párt bejegyeztetése stb. Félreérthetetlen jelek utalnak arra 

is, hogy az ellenzék több építő kompromiszszumot kész megkötni az RMDSZ-szel egy új 

többség kialakítása céljából. Mintha annak elfogadására is hajlandóság mutatkozna, amit 

Markó Béla fejtett ki először – és nemrég Alina Mungiu- Pippidi teoretizált meg egy 

cikkben –: törvény által, mintegy alanyi jogon biztosítani a magyarok politikai és egyéb 

képviseletét, létszámarányuknak megfelelően, a parlamenttől és a kormánytól a 

közintézményekig és a helyi önkormányzatokig. Ha erre az ígéretesnek tűnő megoldásra 

van remény, akkor még mire várunk?” 
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http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/kulhon/tusnvanyos-osszeno-ami-osszetartozik.html
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=138774
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Slota: Budapest úgy játszik velünk, mint macska az egérrel 

2011. július 15. - MTI, SITA, bumm.sk, Új Szó Online, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Ján Slota SNS-elnök felszólította Mikuláš Dzurinda külügyminisztert, szedje össze magát 

és végre mutassa meg, hogy férfi, és nem valamiféle rongy, amivel a magyarok feltörlik a 

budapesti parlament piszkos padlóját. „Megalázó, ahogy a diplomáciánk reagál a kormány 

és az egész szlovák nemzet szemenköpésére“ - mondta Slota azzal kapcsolatban, hogy a 

magyar fél elutasította a kettős állampolgárság kérdésének megoldására tett szlovák 

javaslatot. Slota szerint Budapest mindent alárendel azon céljának, hogy semmissé 

nyilvánítsa a trianoni szerződést. Úgy véli, hogy elsőként a leggyengébb láncszemre, 

Szlovákiára kerül sor. A pártelnök hangsúlyozta, az új magyar alaptörvénynek 

egyértelműen területen kívüli hatásai vannak, és lehetőséget teremt arra, hogy 

megkérdőjeleződjön a háború utáni rendezés. 

 

Nem talál közös nevezőt az MKP és a Híd 

2011. július 16. - MTI, bumm.sk 

Nem látja egyformán a Híd és a Magyar Koalíció Pártja (MKP) azt, hogy miként 

egyezhetne meg a két párt egy olyan minimális közös programban, amely a szlovákiai 

magyarság általános érdekeit fogalmazná meg. Egyebek között ez derült ki abból a vitából, 

amelyet a szlovákiai Diákhálózat nyári táborában, Krasznahorkán folytatott Bugár Béla, a 

Most-Híd elnöke és Bárdos Gyula, az MKP Országos Tanácsának elnöke. Bugár szerint a 

két párt közti eltérést jól mutatja, hogy miként viszonyulnak a gyakorlatban a törvénybe 

foglalt kisebbségi nyelvhasználati jogokhoz. „Azon vitatkozunk, hogy a törvénybe mi nem 

került bele, nem pedig azon, hogy ami bekerült, azt viszont valósítsuk meg” - mondta 

Bugár. 

 

Bugár–Bárdos: sem ellenségek, sem barátok 

2011. július 16. - Új Szó 

A szlovák politikai elit a 2001-es megyehatár-átrajzolás óta tudja, hogy a magyar 

parlamenti képviseletet ki lehet játszani, mert nem lépnek ki a kormányból, állítja Bárdos 

Gyula. Az MKP OT elnöke a gombaszögi diáktáborban Bugár Bélával vitázva elmondta, 

szerinte ez az oka annak, hogy a Híd az elvárások alatt teljesít a parlamentben. A Híd 

elnöke úgy véli, sem az államnyelvtörvény, sem a kisebbségi nyelvhasználati törvény 

vitájában nem hozott volna jobb eredményt a koalícióból való kilépés. Bárdos szerint 

2014-ben mindent fontolóra kell venni azért, hogy több magyar képviselő kerüljön a 

parlamentbe. Szóba került a két párt esetleges választási szövetsége is, de a vitapartnerek 

egyaránt szkeptikusan nyilatkoztak. „Mások a céljaink, ez viszont még nem azt jelenti, 

hogy a Híd és az MKP ellenségek” – jelentette ki Bugár. 
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Matricázás Szencen és Galántán 

2011. július 16. - B. Juhos Melinda - Új Szó 

Somorja, Dunaszerdahely és Révkomárom után Szencen és Galántán jelentek meg magyar 

feliratokat követelő matricák a helyi üzletek kirakatain, cégérein. A matricákon a „Tessék? 

Hol a magyar felirat?“ olvasható. Az Új Szó tudósítása szerint a boltosok többsége mindkét 

városban felháborítónak tartja az akciót, mert szerintük Szencen és Galántán is mindenki 

ért szlovákul, ezért felesleges kirakni a magyar nyelvű feliratokat. Természetesen 

ellenpélda is akadt, az egyik galántai üzlet tulajdonosa a következőképp nyilatkozott az Új 

Szónak: „Szlovák nemzetiségű vagyok, harminckilenc éve élek Galántán, azóta 

megtanultam magyarul, egyértelmű számunkra, hogy két nyelven tájékoztatjuk a 

vevőinket. Kár, hogy a szlovákiai magyarok nem élnek a jogaikkal.” 

 

Hírcsinálók, jóváhagyással 

2011. július 16. - Veres István - Új Szó 

Még idén lezajlik az átalakulás, amely megváltoztatja a Szlovákiából a magyar 

közmédiáknak készülő rádiós és televíziós híranyagok gyártásának kereteit – írta az Új 

Szó, mely szerint hivatalos információk még nincsenek, ám változás biztosnak tűnik. A 

pozsonyi magyar napilap szerint néhány hete Berényi József, az MKP elnöke egyeztetett az 

MTI vezetőivel. „Felvázolták elképzeléseiket, én pedig tájékoztatást adtam az itteni 

helyzetről” – mondta Berényi az Új Szónak, hozzátéve, hogy nincs beleszólása az 

átalakításokba. A napilap megjegyzi, hogy a szövetséges, határon túli magyar pártok, így az 

akkori MKP véleményét már az első Orbán-kormány idején is figyelembe vette a 

magyarországi vezetés. 

 

Oktatási és kulturális témák az MNT 12. Ülésén 

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

Az MNT beiskolázási programjával kapcsolatban Korhecz Tamás elnök a testület pénteki 

ülésén rámutatott: az oktatásfejlesztési stratégiában sokat foglalkoztak azzal a kérdéssel, 

hogy hogyan őrizék meg a magyar nyelvű közoktatást Vajdaságban, illetve hogyan lehet 

megállítani azokat a negatív folyamatokat, amelyet a demográfiai helyzetnek, illetve a 

közösség identitásában történő negatív változásoknak köszönhető. A stratégiában az MNT 

kiemelt célként fogalmazta meg azt, hogy csökkenti azoknak a magyar gyerekeknek a 

számát, akik nem anyanyelvi oktatásban részesülnek. A kampány sikeresnek bizonyult, és 

az eredmények sem maradtak el. Lovas Ildikó, az MNT kultúrával megbízott tanácsosa 

elmondta, hogy a Közigazgatási Hivatal által jóváhagyott kétéves kulturális tervnek szerves 

részét képezi a kulturális háló kialakítása, amelynek eredményeképpen a vajdasági magyar 

kulturális életet alakítók és befogadók között közvetlenebb kapcsolat épül ki. 
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Mikor önállósodik a tordai és a magyarittabéi iskola? 

2011. július 16. - Bozóki Antal - Vajdaság Ma 

Korhecz Tamás, az MNT elnöke július 6-án, a szerb oktatási miniszterrel folytatott 

találkozója után bejelentette, megállapodtak abban, hogy „a tordai Ady Endre Általános 

Iskola önállósulhat a Banatsko Karađorđevó-i Nikola Tesla Általános Iskolától, amelyhez 

igazából jogi szemponton kívül más köze nincsen”. Bozóki Antal ezzel kapcsolatban 

megjegyzi: „A hírnek még talán örülni is lehetne, ha az említett iskola önállósulásának 

nem lenne már tizenhét éves története, és ha a politikusok nyilatkozatainak még hinni 

lehetne. Meg aztán itt van az a fránya „talán” szó is. És azért sem, mert nem csak a tordai, 

hanem a magyarittabéi önálló magyar tantestület létrehozása és függetlenítése sem 

valósult meg a szerb tantestülettől. Ezt azonban Korhecz egy szóval sem említette.” 

 

Nemet mondanak a médiastratégiára 

2011. július 16. - Magyar Szó, pannonrtv.com 

Tegnap fejeződött be a közvita a médiastratégiáról, amelynek alapjaival sem ért egyet a 

Vajdasági Magyar Szövetség – mondta Varga László , a VMSZ parlamenti képviselője. 

Varga hangsúlyozta: a javaslatban, amelyet eljuttattak a stratégiát kidolgozó 

munkacsoportnak, kiemelik, egyetlen körülmény sem kényszeríti a hatalmat arra, hogy az 

önkormányzati kézben lévő médiumokat magánosítsák. „Fontos, hogy már az elején, a 

közvita idején felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi, a nemzeti kisebbségek tagjai mélyen 

nem értünk egyet a megfogalmazott stratégia alapjaival, és az is kiemelt jelentőségű, hogy 

észrevételeinket támogatja a többségi hatalom néhány képviselője, többek között a 

Demokrata Párt tagjai is” – mondta Varga. Hozzátette: hatalmas csalódást okoztak 

számukra azok a magyar nemzetiségű képviselők, akik más pártok színeiben ülnek a 

parlamentben, és nem tartották fontosnak ennek az ellenjavaslatnak a támogatását. 

Kiemelte viszont, véleménye szerint jó esély van arra, hogy ez a stratégia ne kapjon 

elegendő támogatást a parlamentben. 

 

További tizennégy kis létszámú osztály nyílhat 

2011. július 16. - Pesevszki Evelin - Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács tizenkettedik ülésén újabb tizennégy iskola kapott támogatást 

arra, hogy 15-nél kevesebb diákkal nyisson magyar tannyelvű tagozatot. Korhecz Tamás,  

az MNT elnöke beszámolt a tanácstagoknak az idei beiskolázási program sikerességéről, 

amelynek köszönhetően a szórványban 21 elsős diákkal többen iratkoztak magyar 

osztályba, mint tavaly. Emellett egész Vajdaságban mintegy 140 olyan magyar gyermek 

kezdi meg szeptembertől anyanyelvén tanulmányait, aki nem magyar nyelven végezte el az 

előkészítőt. 
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Nem lesz vajdasági magyar hírgyár(?) 

2011. július 17. - Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A kisebbségi médiumok privatizációjából nem lesz semmi, nyilatkozta a Magyar Szónak az 

MNT tájékoztatási tanácsosa, aki azzal kapcsolatban sem szeretne találgatni, hogy mikor 

készül el a vajdasági magyar médiastratágia. A lap Hétvége mellékletében olvasható 

interjúban Simon Erzsébet Zita a készülő vajdasági magyar médiastratágiáról szólva 

elmondta, „a legfontosabb a dokumentum tartalma és minősége. A stratégia írását az 

elmúlt évek során már többször újrakezdték, de úgy gondolom, hogy ennek 

végeredményeként egy igen komplex dokumentum fog megszületni”. A tanácsos azonban 

többszöri kérdésre sem volt hajlandó még megközelítő időpontot sem mondani, mikor 

készül el az említett dokumentum. 

 

Nyelvhasználati jog vagy telhetetlenség? 

2011. július 17. - Virág Árpád - Magyar Szó 

Az emberi jogi, kisebbségügyi, közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium március 

30-án hagyta jóvá azt az előírás-módosítást, melynek köszönhetően április végén lehetőség 

nyílt a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadására mindazokban a községekben, ahol az ott 

élő valamely kisebbség nyelve is hivatalosnak számít. Bő három hónappal a minisztériumi 

döntést követően, sokan azon a véleményen vannak, hogy mindezzel csupán a munka fele 

lett elvégezve. Az illetékes tartományi titkársághoz az elmúlt időszakban nem érkeztek 

komolyabb panaszbejelentések az anyakönyvi kivonatok kiállításával kapcsolatban – 

mondta el a Magyar Szónak Deli Andor oktatási, jogalkotási és nemzeti közösségi titkár. 

 

Polgárőrséget sürgősen! 

2011. július 18. - Magyar Szó 

A Magyar Remény Mozgalom (MRM) közleményt juttatott el a Magyar Szóhoz, amelyben 

felháborodásának adnak hangot, hogy „a többségi nemzet fiai” ezúttal a szabadkai 

Kosztolányi-szobron élték ki frusztrációikat. Felmerül bennük a kérdés: „vajon a szerb 

politikai pártok ez az eset után is azt állítják majd, hogy az itteni magyarság tökéletes 

biztonságban érezheti magát, minden „kisebbségi jogot” maradéktalanul élvezhet. Nap 

mint nap bebizonyosodik, hogy Délvidéken nagyon is indokolt lenne a többnemzetiségű 

polgárőrség sürgős bevezetése. Szinte mérget vehetünk rá ugyanis, hogy a rendőrség a 

Kosztolányi-szobor meggyalázóit (sem) keríti kézre.” 
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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