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Kolozsvár: műanyag táblával fedték le a Iorga-feliratot a Mátyás-szobor előtt 

2011. július 19. - Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, Szabadság, Új Magyar Szó, Erdély 

Ma 

Kedden reggel el is távolították azt a műanyag lapot, amellyel kora reggel ragasztotta le a 

Mátyás-szobor előtti Iorga-táblát Hantz Péter, a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) 

ügyvivő alelnöke, valamint Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) alelnöke. Hantz 

Péter kedd reggeli közleménye szerint a BKB fedőfeliratot helyezett el a Iorga-idézetet 

tartalmazó bronztáblára. „Bár az ilyen jellegű tevékenység eddig nem tartozott a BKB 

profiljába, úgy gondoltuk, valakinek be kell lőnie a becsületgólt, ha már illetékes vezetőink 

tehetetlenek” – írta Hantz. A BKB alelnöke szerint „a felirat nem sértő és nem offenzív – a 

román-magyar közös múltra tesz utalást”. Nem sokkal a kihelyezése után a műanyag lapot 

eltávolították a bronztábláról. 

 

Orbán és Basescu Tusnádfürdőn találkozhat 

2011. július 19. - Erdély Ma, hirado.hu, Szabadság, Krónika 

Egyelőre tart az egyeztetés Budapest és Bukarest között arról, hogy a 22. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktáborba készülő Orbán Viktor miniszterelnök és Traian Basescu 

román államfő hol találkozzon. A tábor főszervezője azt mondta: a megbeszélés akár 

Tusnádfürdőn is lehet. Sándor Krisztina rövid nyilatkozatában elmondta: értesülései 

szerint a magyar miniszterelnöki és a román elnöki hivatal között folyik az egyeztetés. A 

magyar kormányfő a korábbi évekhez hasonlóan szombaton érkezik a táborba. A szervezők 

az idén nem hívták meg külön Basescut, mert tematikaként elsősorban a nemzetpolitikát, 

illetve a magyar-magyar párbeszédet választották – mondta Sándor Krisztina. Szerinte 

azonban nem kizárt, hogy a román államfő mégis eljön, a hivatala már érdeklődött a tábor 

programja iránt, kapott is egy változatot. Azt nem tudni még, hogy Basescu, ha eljön, tart-e 

előadást, de ezt sem lehet kizárni – fűzte hozzá a főszervező. 

 

Frunzăverde: nincs Borbély-ügy 

2011. július 19. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A többségi koalíció tagjai hétfőn tárgyaltak a 2012-es költségvetésről – nyilatkozta Sorin 

Frunzăverde, a PDL első alelnöke. Frunzăverde közölte: nem tárgyaltak a decentralizált 

intézmények átszervezésének tervéről, megjegyezve, hogy jövő héten ül össze a koalíció 

bizottsága, amely elemzi ezt a kérdést, és javaslatokat várnak a szakértőktől és 

minisztériumoktól. Frunzăverde elmondta, a koalíciós tárgyaláson a Borbély-ügyről sem 

volt szó, újságírói kérdésre válaszolva úgy értékelte: „nincs Borbély-ügy”. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=53472
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=95918&cim=orban_es_basescu_tusnadfurdon_talalkozhat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=95857&cim=frunz%C3%84%C2%83verde_nincs_borbely_ugy
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Közös jelöltként indulna Szatmárnémetiért Boér Ádám 

2011. július 19. - transindex.ro 

Boér Ádám vállalkozó eldöntötte: megpályázza a polgármesteri tisztséget a jövő évi 

helyhatósági választásokon. A Transindexnek adott exkluzív sms-interjújában a 

célkitűzéseiről beszél. Ebben Boér Ádám leszögezte: „egyelőre függetlenként indulnék, és 

számítok az RMDSZ, az MPP, a Német Fórum és az alakuló EMNP támogatására. 

Tudatában vagyok annak, hogy Szatmárnémetiben csak egyetlen közös, minden fél által 

elfogadott jelölttel lehet megtartani a polgármesteri tisztséget”. 

 

Ismeretlenek el is tüntették a BKB-sek által kihelyezett táblát 

2011. július 19. - Varga Melinda - Varga Melinda 

Eltávolították a kolozsvári Mátyás-szobor előtt felállított Iorga-tábláról az arra a Bolyai 

Kezdeményező Bizottság (BKB) által felragasztott többnyelvű táblát. A BKB közös szerint 

semmi sértő nem lehetett a táblájukban, mivel az a közös román-magyar múltra tesz 

utalást. Arra a kérdésre, hogy ki tüntette el, hivatalos válasz még nincs, de a BKB 

értesülései szerint a helyi önkormányzat alkalmazottai lehetnek a háttérben. Az 

önkormányzat még azt is tagadja, hogy bármilyen felirat került volna a Iorga-táblára, 

mivel azt éjjel-nappal őrzik. Hantz Péter a BKB ügyvivő alelnöke elmondta, hogy jelenleg 

is dolgoznak egy olyan pályázaton, aminek célja, hogy a műemlékek mellett ne csak román 

és francia nyelven szerepeljen felirat, hanem magyarul is. 

 

Máté: Egyeztethetünk az ellenzékkel is 

2011. július 20. - P.A.M. - Szabadság 

Az RMDSZ elfogadta az ellenzék azon felkérését, hogy bizonyos sarkalatos kérdésekben 

egyeztessenek – erősítette meg Máté András Levente. Az RMDSZ képviselőházi 

frakciójának vezetője elmondta: a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) legutóbbi ülésén 

egyetértettek abban, hogy az érdekvédelmi szervezet tárgyalásokat folytasson a Szociál-

Liberális Szövetség (USL) képviselőivel az alkotmány- és a választási törvény 

módosításról, valamint a kisebbségi törvényről. „Az RMDSZ-nek tiszteletben kell tartania 

a koalíciós partnerrel kötött megállapodást, de a szövetségnek külön véleménye is lehet, 

amiről egyeztethet akár az ellenzékkel is” – nyilatkozta Máté András Levente. 

Felhatalmazták Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt arra, hogy ezzel párhuzamosan 

tárgyalásokat folytasson Victor Pontával és Crin Antonescuval, az USL vezetőivel. 

 

Eckstein-Kovács: 100 százalékban meg kell védeni Verespatakot 

2011. július 20. - P. A. M., B. B. - Szabadság 

Eckstein-Kovács Péter – aki a kezdetektől fogva ellenzője volt a projekt megvalósításának 

– a Szabadságnak adott exkluzív nyilatkozatában úgy vélte: komoly akadály hárult el a 

verespataki ciántechnológiával történő aranykitermelés útjából azáltal, hogy Kelemen 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=14932
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=95933&cim=ismeretlenek_el_is_tuntettek_a_bkb_sek_altal_kihelyezett_tablat_video
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/60792
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPMainArticleScreen.vm/id/2979;jsessionid=E09783A538DCF381FA546207738D1099
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Hunor aláírta a régészeti mentesítési bizonylatot, mi több, elfogadta a műemlékvédelemre 

fordítható összeg dupláját, s így kényszerhelyzetbe hozta saját magát, hogy jóváhagyja a 

végleges műemlékvédelmi engedélyt. Az RMDSZ politikusa ugyanakkor hangsúlyozta: 

Kelemen Hunor a bizonylat kibocsátása által kényelmetlen helyzetbe hozta Borbély László 

kollégáját, környezetvédelmi minisztert is, akinek a beleegyezése most már valószínűleg a 

végleges és utolsó akadálya a projekt megvalósításának, amely a Kolozs megyei volt 

szenátor szerint felbecsülhetetlen károkat okozna környezetvédelmi és műemlékvédelmi 

szempontból egyaránt. „Nem tudom elfogadni Kelemen Hunor azon állítását, hogy 

„megmentette” az épített örökség 80 százalékát, mivel kötelessége lett volna 100 

százalékban megvédenie azt. Ugyanakkor sajnálatosnak tartom, hogy ennek a több mint 

vitatott projektnek a megvalósítása az RMDSZ kormánytagjain múlhat, akik közül 

Kelemen Hunor sarkalatosan ellentmondva eddigi nyilatkozatainak végül engedett a 

kétségtelenül létező nyomásnak, ami a nagy beruházó, illetve az őket támogató román 

politikusok irányából érkezett” – hangsúlyozta Eckstein-Kovács Péter. 

 

Verespataki labda 

2011. július 20. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A verespataki aranybánya-beruházással kapcsolatos régészeti mentesítéssel kapcsolatban 

Rostás Szabolcs a Krónika vezércikkében megjegyzi: „Ilyen körülmények között óriási 

felelősség hárul az ügyben az RMDSZ-re és az alakulat minisztereire, akik közül Kelemen 

Hunor a jelek szerint már rábólintott az RMGC projektjére, holott – az engedélyezési 

eljárást felfüggesztő Korodi Attila volt környezetvédelmi tárcavezetőhöz hasonlóan – 

megtehette volna, hogy elodázza a döntést, és független szakértők véleményét is kikéri. A 

„verespataki labda” most már Borbély László térfelén pattog, és a zöldtárca vezetőjének 

helyzete azért is kényes, mert sokan úgy látják: a befolyásszerzési botrányba keveredett 

miniszter zsarolhatóvá vált, amit a bányatervet pártoló demokraták ki is fognak 

használni.” 

 

Népszámlálás előtt 

2011. július 20. - Szőcs Levente - Új Magyar Szó 

„Az adatgyűjtő etnikai hovatartozása több szempontból fontos. Mindenekelőtt azért, mert 

a kisebbségi lakosságra többféle nyomás nehezedhet. Ilyen próbálkozásra már volt példa a 

próbanépszámlálás idején” – írja az őszi népszámlálás kapcsán Szőcs Levente. A szerző 

szerint „a Székely István vezette RMDSZ népszámlálási munkacsoport becslései szerint ezt 

lehet az első népszámlálás a rendszerváltás után, amikor a magyarok aránya nem csökken. 

Több tényezőt is felsoroltak. Noha 8,5 százalékos asszimilációs rátával számolnak – azaz 

száz vegyes családból való gyermek közül 8,5 románnak vallja magát a népszámláláskor -, 

úgy vélik, az asszimilációs veszteséget kompenzálni tudja, hogy a magyar lakosok közül 

kevesebben vállalnak tartósan külföldön munkát, illetve a gyermekvállalási hajlandóság is 

magasabb, mint a többség körében. Kár lenne, ha bizonyos nyelvi jogokat azért nem 

gyakorolhatnánk, mert nem figyeltünk oda eléggé a népszámlálás előkészítésére”. 
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Az autonómiáért tekernek 

2011. július 20. - Krónika, Erdély Ma, hirado.hu 

Körülbelül ötven háromszéki fiatalból álló karaván indult el kedden Kézdivásárhelyről az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) kezdeményezésére a székelyföldi autonómiát 

népszerűsítő kerékpárútra. Nemes Előd, az EMNT ügyvezető elnöke elmondta, a fiatalok 

négy nap alatt Kovászna megye 45 települését érintik, és összesen 244 kilométert tesznek 

meg. Esténként a megye városaiban állnak meg, és előadásokat tartanak az autonómiáról. 

A karaván pénteken Tusnádfürdőre érkezik, ahol a fiatalok bekapcsolódnak a Bálványosi 

Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programjába. 

 

Csángók, magyarok 

2011. július 20. – Szakács Gábor - Demokrata 

 

A Demokrata írása a moldvai csángók mindennapjait kutatta. A Moldvai Csángómagyarok 

Szövetségének volt alelnökével, a pusztinai Magyar Ház vezetőjével, Bartha Andrással 

készített interjú során a 2000-ben induló csángó oktatási programról, illetve az 

anyanyelven tanulás nehézségeiről tudhatunk meg többet. Bartha szerint elsősorban az 

iskolán kívül magyar oktatás a lényeges, ugyanis ez a forma ösztönzi majd a gyerekeket és 

szüleiket is arra, hogy az iskolán belül is igényeljék a magyar nyelvű oktatást. A vezető 

elmondása alapján a csángók körében sajnos a román lett az elsődleges nyelv, az ennél 

rosszabb csökkenő gyereklétszám pedig osztályösszevonásokhoz  vagy iskolabezárásokhoz 

vezethet, márpedig ebben az esetben nincs hova menniük a magyar tanulóknak, hiszen a 

csángó falvakat színromán települések fogják közre. A cikk szerint a hét moldvai megyében 

232 000 csángó él, közülük 63 000 városokban. A magyarul beszélők száma 

hozzávetőlegesen 50 000. Jelenleg 25 településen (14 iskolában, 11 iskolán kívül) folyik 

magyar nyelvű oktatás. Bartha elmondása alapján a legnagyobb probléma, hogy a 

Moldvában élő csángók nem vallják magukat magyarnak, az identitást firtató kérdésre az a 

válasz, hogy római katolikusok. Vallási szempontból igenis helytálló ez a kiállás, azonban 

legalább annyira kitérő magyarázat a nemzettudat tekintetében. 

 

Bútora: sikeres a Magyarországgal szembeni szlovák politika  

2011. július 19. - SITA, TASR, bumm.sk, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

Egyelőre sikeresnek tűnik az Orbán Viktor vezette Magyarországgal szembeni politika 

Martin Bútora szerint. Az IVO társadalomkutató intézet elemzője úgy véli, Pozsonynak 

egyrészt sikerült megtalálnia az együttműködés területeit, másfelől nemzetközi támogatást 

tudott szerezni. Bútora erről kedden a szlovák társadalom és demokrácia 2010-es évéről 

szóló kötet kapcsán beszélt. A könyv külpolitikai összefoglalóját jegyző Bútora Szlovákia Fe
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nemzetközi támogatását illetően a Velencei Bizottságnak az új magyar alkotmányt bíráló 

állásfoglalását említi példaként. Bár azt tapasztalja, hogy a két ország kapcsolatában a 

korábbinál kedvezőbb a légkör, továbbra is problémák terhelik a szlovák-magyar viszonyt. 

Ezek közé sorolja a kettős állampolgárságról szóló magyar törvényt, amely a jövőben 

választójogot is biztosíthat a szlovákiai magyaroknak. 

 

IVO: javul a szlovákiai demokrácia minősége 

2011. július 19. - SITA, TASR, bumm.sk 

Az IVO társadalomkutató intézet elemzése szerint Szlovákiában a tavalyi kormányváltás 

óta fokozatosan javul a demokrácia minősége. Grigorij Mesežnikov, az intézet igazgatója 

szerint minden területen javulás tapasztalható - kivéve az emberi és kisebbségi jogok 

területét. Mesežnikov hozzátette, a kisebbségi jogokat tekintve is „reményteli 

folyamatokat” lát, kedvező jelnek tartja például a kormány kisebbségekért és emberi 

jogokért felelős tanácsának megalakulását. 

 

Szociológus képzés indul a Selye János Egyetem Tanárképző Karán 

2011. július 19. - Gyurgyík László - Felvidék Ma 

A szlovák akkreditációs bizottság jóváhagyta a Selye János Egyetem részéről benyújtott 

szociológusképzés akkreditációs anyagát, így lehetővé válik 2011 szeptemberétől a 

Tanárképző Karon az egyszakos szociológusképzés indítása. „Felmerül a kérdés, hogy 

milyen hozadéka, többlete lesz a Selye János Egyetem keretében induló 

szociológusképzésnek?  Ebben a képzésben az oktatást szlovákiai magyar, magyarországi 

és szlovák szociológuskollégák végzik. Ily módon e szak hallgatói tágabb térben, a szlovák 

és a magyar társadalomban egyaránt otthonosan mozognak majd. A szlovákiai magyar 

közösség szempontjából is kiemelkedő szerepe lesz a szociológusképzésnek. A szlovákiai 

magyar valóságról, ennek változásairól, folyamatairól viszonylag keveset tudunk, mivel a 

kisszámú magyar társadalomkutató csak részben tud megbirkózni a társadalmi 

valóságunk vizsgálatával. Ezen a területen is lesz bőven teendőjük” – írja Gyurgyík László 

szociológus a Felvidék Ma hírportálon. 

 

Közép-európai hangsúlyok 

2011. július 20. - Molnár Judit - Szabad Újság 

A Szabad Újság hetilap Jaroslaw Gizinskivel, a Newsweek Polska külpolitikai 

rovatvezetőjével készített interjút abból az alkalomból, hogy Lengyelország átvette a soros 

elnöki tisztséget az EU élén. A nemzeti kisebbségek helyzetéről szólva Gizinski elmondta, 

„Brüsszel hajlamos a kisebbségi kérdést belügyként kezelni, nem akar közbelépni. Az uniós 

gépezet csak akkor indul be, ha rasszizmus gyanúja merül fel, vagy ha már erőszakosan 

lépnek fel a kisebbségek ellen”. Lengyelország számára gondot jelent a litvániai lengyelek 

rohamosan romló helyzete, ennek ellenére úgy véli, Magyarországon kívül más uniós 

országnak a nemzeti kisebbségek helyzete nem annyira fontos kérdés. „Persze, 
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http://www.bumm.sk/57860/ivo-javul-a-szlovakiai-demokracia-minosege.html
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Lengyelország számára is presztízskérdés, de valójában sem méreteiben, sem politikai 

súlyában nem olyan meghatározó, mint Magyarország számára a magyar kisebbség 

helyzete. Bár, nehéz ezt mondanom, de reálisan nézve azt gondolom, hogy Budapestnek 

ebben a kérdésben nem lesz könnyű partnereket találnia” – mondta Gizinski. 

 

Vasárnap Újvidéken tüntetés Képíró felmentése miatt 

2011. július 19. - Vajdaság Ma 

A szerbiai közvélemény egy részében elkeseredett reakciókat váltott ki a második 

világháború során Újvidéken elkövetett háborús bűnökkel vádolt Képíró Sándor budapesti 

felmentése. Vasárnap Újvidéken tüntetéssel tilatkoznak a budapesti bíróság felmentő 

ítélete ellen. A július 24-én 19 órakor Bűnös! címmel megtartandó tiltakozás szervezője a 

holokauszt emlékét őrző egyesület, amely közleményében azt tudatja, hogy a tiltakozást 

“számos újvidéki – akik között minden nemzetiség tagjai megtalálhatók – kérésére 

szervezik, a magyarországi igazságszolgáltatásnak az újvidéki népirtással szembeni 

megalázó magatartása miatt”. A tiltakozás teljes egészében “polgári jellegű” lesz, s azon 

ideológia ellen irányul, amely az újvidéki razziához vezetett. 

 

Javaslat készült a vajdasági magyar Szórványstratégiára 

2011. július 19. - pannonrtv.com 

A zentai Identitás Kisebbségkutató Műhely elkészített egy javaslatot a vajdasági magyar 

Szórványstratégiára vonatkozólag, hogy ezzel is javítsanak a szórványban élő magyarok 

helyzetén. A javaslat létrehozását a Bethlen Gábor Alap támogatta. 

 

Októberben népszámlálás 

2011. július 19. - pannonrtv.com 

Októberben népszámlálást tartanak Szerbiában. A kérdőív 45 kérdést tartalmaz, a 

kérdezőbiztosok egyebek mellett a válaszadó nemzeti hovatartozására és anyanyelvére is 

rákérdeznek majd. 

 

MNT: Lista készül a vajdasági civil szervezetekről 

2011. július 19. - pannonrtv.com 

A Magyar Nemzeti Tanács listát készít arról, hogy mely vajdasági civil szervezeteket 

javasolja a szeptemberben alakuló, az egész Kárpát-medencére kiterjedő Civil 

Együttműködési Tanácsba. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12075/Vasarnap-Ujvideken-tuntetes-Kepiro-felmentese-miatt.html
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
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Lemosták a feliratot 

2011. július 19. - Tómó Margaréta - Magyar Szó 

Lemosták a Kosztolányi Dezső mellszobrát csúfító feliratot. A szobrot szombatra virradóra 

firkálták össze, talapzatára keresztet festettek négy S betűvel, a szoborra pedig Hitler-

bajuszt pingáltak. 

 

A vajdasági magyar felsőoktatásért 

2011. július 19. - Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete kérelmezte Miroslav Vesković rektornál a 

magyar csoportok beindítását az Újvidéki Egyetemen, magyarországi támogatással. Ennek 

oka a vajdasági szaktanárhiány és a fiatalság Magyarországra való folyamatos áttelepülése. 

A rektor válaszlevelében kifejtette, hogy az egyetem kész nemzetközi projekt keretében 

fejleszteni a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatást. Ezt követően a VMPE 

körlevélben fordult elvi támogatásért a vajdasági magyar pártokhoz, a Magyar Nemzeti 

Tanácshoz és 26 civil szervezethez a magyar nyelvű tanárképzés Újvidéki Egyetemen való 

beindítása érdekében. Négy párt illetve szervezet és 14 civil szervezet támogatta a 

kezdeményezést. 

 

Temerin magyarul is 

2011. július 20. - Halász Gyula - Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Sikerült elérni, hogy a temerini helységnévtáblákat kicseréljék és újra magyarul is ki 

legyen írva a település neve. A kétnyelvű táblák kihelyezése kapcsán Temerin óbecsei 

kijáratánál sajtótájékoztatót tartott a Magyar Koalíció. Pásztor Bálint elmondta, a magyar 

helységnévtáblákat nem kell ajándéknak tekinteni. “A temerini magyarságnak 

alkotmányos és törvényes joga az, hogy saját anyanyelvén használhassa a településnek az 

elnevezését, és ezt az elnevezést minden táblán megjelenítsék. (…) Itt erről a helyről azt 

üzenem, a vajdasági magyarság követeli az alkotmányos és a törvényes jogainak a 

betartását, és minden egyes alkalmat meg fogunk ragadni arra vonatkozóan, hogy a többi 

településünknek a neve is szerepeljen magyarul is ott, ahol az államnak kötelessége 

szerepeltetni a helységneveket magyar nyelven is” – mondta Pásztor. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-07-20_KOSZTOLANYI-SZOBOR
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12077/A-vajdasagi-magyar-felsooktatasert.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-07-20_Temerin_magyarul_is
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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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