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Visszafogott román hivatalos reakciók a tusványosi kijelentésekre 

2011. július 25. - Rostás Szabolcs - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A kormányzó Demokrata Liberális Párt (PDL) hétfői vezetőségi ülésén bizonyos fokú 

„irritáció” nyilvánult meg a magyarországi politikusok Tusványoson tett kijelentéseivel 

kapcsolatban – mondta Sever Voinescu, a PDL szóvivője. A nagyobbik román 

kormánypárt szerint Románia közigazgatási-területi felosztása a román állam ügye, 

amelyhez nem szükséges senkinek a jóváhagyása – mondta Voinescu utalva Orbán Viktor 

kormányfő kijelentésére, miszerint még nem érkezett el az ideje annak, hogy a budapesti 

kormány megnyilvánuljon Románia régiós átszervezése kapcsán. Teodor Baconschi 

külügyminiszter csak annyit mondott: senki nem engedi meg magának, hogy 

feszültségkeltő nyilatkozatokat tegyen. Eközben Mircia Giurgiu Kolozs megyei független 

parlamenti képviselő támadta Orbán Viktort, aki szerinte megsértette a román népet, 

Magyarország pedig beleavatkozik Románia belügyeibe. 

 

Bogdan Diaconu: Orbán Viktor lábbal tiborja Románia szuverenitását 

2011. július 25. - transindex.ro, Magyar Nemzet 

Orbán Viktor magyar kormányfő saját gyarmataként kezeli Romániát, amikor 

tusnádfürdői beszédében irányelveket fogalmaz meg az autonómia kivívása érdekében a 

romániai magyar politikusok számára, és azzal fenyegetőzik, hogy Bukarest 

gombnyomásra azonnal teljesíti parancsait – fogalmazott sajtóközleményében Bogdan 

Diaconu, a Konzervatív Párt (PC) alelnöke. „Az ilyen nyilatkozatok, különösen, ha egy 

szomszéd ország miniszterelnökének szájából hangzanak el egy romániai nyilvános 

eseményen, soha nem tapasztalt módon sértik Románia szuverenitását. Az RMDSZ és más 

szervezetek által szervezett, gyanús anyagi hátterű nyári táborok a román területi 

integritás elleni harc színhelyeivé váltak, ahol a romániai magyarság politikai vezetői 

területi igényeket fogalmaznak meg és játékot űznek a román alkotmányból. A román 

hatóságok passzívan asszisztálnak ehhez a tevékenységhez” – hívja fel a figyelmet a 

politikus, aki szerint Romániának nem lenne szabad szó nélkül hagyni a területi épsége és 

szuverenitása elleni támadásokat. 

 

21 millióra pályázhatnak a határon túliak 

2011. július 25. - MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap 

Összesen 21 millió forint értékű meghívásos pályázatot hirdetett meg hétfőn a határon túli 

magyar irodalom, képző-, ipar- és fotóművészet támogatására, valamint valamint 

filmszakmai programok szervezésére a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Nefmi) 

kultúráért felelős államtitkársága. Mint az államtitkárság közölte, a pályázat célja a 

határon túli közművelődési intézmények programjainak bővítése, a kulturális hozzáférés 

szempontjából hátrányos helyzetű területek felzárkóztatása, valamint a határon túli M
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művészeti műhelyek megmutatkozási lehetőségeinek bővítése. A közlemény szerint a 

pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek azok a pályázók, akik a felolvasókörutak, 

kiállítások, filmbemutatók tervezése során legalább egy programot a szórványmagyarság 

által lakott térségekbe terveznek. 

 

Tusványosról, nemzetpolitikáról, autonómiáról a romániai sajtóban 

2011. július 25. - Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Orbán Viktor nem az autonómiáról beszélt Tusnádfürdőn, hanem inkább a fogyasztásra 

épülő világ végét vetítette előre, új korszakot jósolva a magyarok számára is – ezt az 

alapgondolatot sugallták a hétfői romániai lapok többnyire tárgyszerű, kevés kommentáló 

elemet tartalmazó tusványosi tudósításaikban. A Ziarul Financiar című pénzügyi-üzleti 

napilapban Iulian Anghel megállapítja: Orbán Viktor nem ejtette ki a száján az 

„autonómia” szót. A lap ezzel kapcsolatban Pataky Istvánt, a Magyar Hírlap külpolitikai 

rovatvezetőjét idézte, aki szerint a magyarországi magyarokat kevéssé érdekli az 

autonómia vagy a romániai régió-átalakítás ügye, sokkal inkább saját mindennapi 

életükkel vannak elfoglalva. Az Evenimentul Zilai Talida Bendris és Galambos Éva 

tudósítását közli, amelyben az olvasható: „a romániai magyarok láthatólag nem 

lelkesednek túlságosan azért, hogy lehetőségük lesz szavazni a magyarországi 

választásokon”.  

 

Romania libera: Tőkés a kisebbségi jogokat nem követelheti 

2011. július 25. - Erdély Ma, MTI 

Tőkés Lászlónak el kell fogadnia, hogy a román forradalom hőse, nem pedig a 

magyarországié, és hogy az Európai Parlamentben is Romániát képviseli, így a kisebbségi 

jogokat nem követelheti Magyarország területvesztésére hivatkozva – írta hétfőn a 

Romania libera című román napilap. Tőkés a Tusnádfürdői Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor szombati előadásán jelentette ki: „ha már területet vesztettünk, jogokat kérünk 

cserébe, beleértve a korlátozott nemzeti önrendelkezéshez, az autonómia valamennyi 

fajtájához való jogot”. Ovidiu Pecican kolozsvári történész, a lap publicistája kifejti, hogy 

első látásra komolynak tűnik Tőkés érvelése. A szerző szerint azonban felmerül a kérdés, 

hogy „a Románia által az EP-be küldött” Tőkés a magyar állam nevében beszélt-e, hiszen a 

szerző szerint ez lenne az egyedüli magyarázat érvelésére. 

 

Nemzetpolitika 

2011. július 25. - Chirmiciu András - Nyugati Jelen 

Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde kapcsán a Nyugati Jelen publicistája leszögezi: 

„Magyarország miniszterelnökének igaza van, hogy a határon túl rekedt nemzetrészek 

hosszú távú megmaradásához létfontosságú Budapest támogatása. Segítség viszont csak 
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attól jöhet, aki hajlandó és képes is rá” – véli Chirmiciu András, aki szerint az „előbbivel 

tavaly óta nincs gond”, ugyanis nyolc év „nemzettelen kormányzás után” a tavalyi 

választásokat követően „a határon túli magyarság felkarolása bekerült az új magyar 

alaptörvénybe, amit a kettős állampolgárság révén immár személyes szinten is érezni 

lehet”. Hozzáteszi: „a képesség tüskésebb kérdés, hiszen a 2010 előtti 8 éves ámokfutás 

alatt Magyarország gazdaságilag legyengült, a társadalom kettészakadt, az anyaországiak 

eljátszották tekintélyüket a határon túli nemzettársak szemében”. Chirmiciu András a 

nemzetpolitikai stratégia szempontjából felteszi a kérdést: „Erdélyen belül is el kellene 

már dönteni, hogy mi a prioritás, a végeken élő, beolvadásnak leginkább kitett szórvány, 

vagy a jó erőnlétű, népesebb székelység, amelyre a figyelem az utóbbi időben leginkább 

irányul?” 

 

Hadüzenet kevés sajttal 

2011. július 25. - Parászka Boróka - manna.ro 

A tusnádfürdői szabadegyetemről szóló írásában Parászka Boróka a következőképpen 

fogalmaz: Tusványosra „sok sok okos ember kilátogatott, és mégsem állíthatjuk teljes 

bizonyossággal, hogy mondtak is valamit. Hogy elhangzott volna valami a nagy erdélyi 

találkozón, amire majd emlékezni jó lesz”. A szerző szerint „tusványosi tartózkodása alatt 

Orbán Viktor felmérhette: a Fidesz Erdély-projektje a kihelyezett szavazatmaximáló 

gépezettel, az előre küldött politikai helyőrséggel és Tőkés karizmájával együtt végleg 

elbukott. Vagy stratégiát váltanak nagyon gyorsan, vagy a kármentésre szorítkoznak. 

Akármi is van, Tőkés és az EMNT nem váltotta be a nekik megelőlegezett bizalmat – ez 

érződött Tusnádon és Orbánon. Ha a kudarc és a politikai szövetség szétesése emlékezetes, 

hát akkor ez a kudarcemlék tényleg maradandó. Másfél évtizednyi illúzió oszlik el lassan, 

de biztosan: ugyanazt, amit az RMDSZ (és Markó) megcsinált, nem lehet újracsinálni. (És 

lehet, hogy nem is érdemes. Belterjes etnikai pártok klónozása súlyosan szennyezi a 

politikai környezetet.) Tőkés legalábbis nem tudja újracsinálni.” 

 

A Székelyföld-tábla eltávolítását kéri Kovászna megye prefektusa 

2011. július 25. - Bíró Blanka - Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

György Ervin Kovászna megyei prefektus sajtótájékoztatóján elmondta: a prefektúra múlt 

héten felszólítást küldött Nagyajta község helyi tanácsának a Székelyföld-tábla ügyében. 

Mint mondta: jogerős  törvényszéki döntés született, amelyet alkalmazni kell, ezért a helyi 

hatóságoknak le kell szerelniük a táblát. 2008 május 29-én Kovászna Megye Tanácsa 

Nagyajtán felszereltetett egy Székelyföld-Ţintutul Secuiesc-Szeklerland feliratú pannót. A 

törvényszék azonban a prefektúra keresete nyomán érvénytelenítette a táblára kiállított 

építkezési engedélyt. A prefektúra azt követően kérte az engedély visszavonását, hogy az 

építkezési felügyelőség megállapította: a tábla nem teljesíti a törvényi előírásokat. 

Legutóbb a brassói táblabíróság jogerős ítéletben utasította el Kovászna Megye 

Tanácsának óvását ez ügyben. A megyei tanácsnak így el kellett volna távolítania a 

nagyajtai pannót, de ez nem történt meg, és a táblát átadták a nagyajtai helyi tanácsnak. 
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A hátsó ajtón lopják be a régiókat? 

2011. július 25. - Czika Tihamér - manna.ro 

A régióátszervezési tervek kapcsán létező kormánypárti és ellenzéki terveket 

összehasonlítva Czika Tihamér megállapítja: „A régióhatárok tehát közösek a PDL és USL 

tervében, a mostani megyék valamilyen formában pedig mindkét tervben megmaradnak. 

A kormány és az ellenzék közelebb áll egymáshoz, mint első látásra tűnik. Băsescu és a 

PDL egyrészről, illetve az ellenzék másrészről nagyon utálja egymást, de nem ez lenne az 

első eset, amikor a „nemzeti érdek” nevében – ügyes kommunikáció mellett – szinte a 

teljes parlament leszavazná a magyarokat. Pontosan ez történt 2001-ben Szlovákiában is. 

Az MKP, a szlovákiai magyarok pártja éppen kormányon volt 2000-ben, amikor 

érvényben volt egy 1996-ban, Meciarék ideje alatt elfogadott közigazgatási beosztás, amely 

nagyon hátrányos volt a szlovákiai magyarságnak. Hogy mennyire ismétlődhet meg a 

szlovákiai forgatókönyv Romániában, az elsősorban attól függ, hogy maradt-e annyi 

nacionalizmus mind a PDL-ben, mind az USL-ben, hogy félretéve kibékíthetetlennek tűnő 

ellentéteiket, ebben az egy kérdésben megegyezzenek egy közös minimumban, amely 

nemcsak „román nemzeti érdeket” védené meg, hanem mindkét politikai erőnek meg is 

érné az elkövetkező választások szemszögéből. Reméljük, nem.” 

 

Kevesebb magyar orvostanonc kezd ősszel 

2011. július 25. - Szász Cs. Emese - szekelyhon.ro 

Bár minden évben egyenlő volt a helyek elosztása a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) általános orvosi román és magyar tagozatán, idén 

változtattak a rendszeren: jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 134 magyar és 214 román 

egyetemista kezdi az első évet ősszel általános orvosi szakon. A fizetéses helyekre egyetlen 

magyar sem jutott be, az egyetemen pedig azt mondják, a román diákok bizony jobban 

teljesítettek. Közleményben reagált az RMDSZ Maros megyei szervezete a MOGYE magyar 

helyeinek csökkentése ellen. „A kor szellemével összeegyeztethetetlenek mindazok az 

intézkedések és többségi fölénnyel hozott döntések, amelyek visszafogják a magyar nyelvű 

oktatás fejlődését abban a tanintézetben, ahol egyrészt komoly hagyománya van a magyar 

nyelvű orvosképzésnek, másrészt mindeddig a diákok nemzetiségi megoszlása 

kiegyensúlyozott volt” – olvasható a közleményben. 

 

Hazaérkezik a Kárpát-medence 

2011. július 25. - Rédai Botond - szekelyhon.ro 

A kereszténység, illetve az ezzel kapcsolatos értékrend, a magyarság és nemzeti öntudat a 

központi témája annak a tábornak, amelyet a csíkszeredai székhelyű Erdélyi Háló 

Egyesület szervez Marosfőn. A Hazaérkezik a Káprát-medence mottójú rendezvényre közel 

négyszáz résztvevőt várnak a Kárpát-medence egész területéről. A témákban való 

elmélyedést közéleti és egyházi személyiségek segítik elő előadásaik során. Jelen lesz 
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többek között Nemes Csaba lelkész, Tőkés László EP-alelnök, Sógor Csaba EP-képviselő, 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Az esemény, többek között, az 

Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala, Hargita Megye Tanácsa, Bethlen Gábor Alap, illetve az 

Országos Sport és Ifjúsági Hatóság támogatásával jött létre. 

 

Nem kerülhet fel Verespatak a Világörökségi Listára 

2011. július 25. - Erdély Ma 

A térség nem felel meg az erre vonatkozó egyezmény által leszögezett feltételeknek – áll a 

kulturális örökség felmérésével foglalkozó független csoport jelentésében. Valós 

befektetési program hiányában a térség kulturális örökségét nem lehet megmenteni. Egy 

ilyen programot sem a Nemzetközi Örökségvédelmi Szövetség alapjaiból, sem 

közpénzekből nem tudnak finanszírozni – fejti ki a dokumentum. Év elején a 

művelődésügyi minisztériumtól több civil szervezet is kérte, kezdeményezze, vegyék fel 

Verespatakot az UNESCO listájára. Ezzel szemben az aranykitermelési terv támogatói 

szerint, törvénytelen a térség világörökségi besorolása. A Bányászat Jövője elnevezésű 

szakszervezet pedig úgy véli, ezzel megszegik a helyi közösségek munkához való jogát és 

veszélybe sodorják a kulturális örökséget.   

 

Visszahelyezik az ellopott emléktáblákat Nagyváradon 

2011. július 25. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Ismét felkerült a nagyváradi Garasos hídra az a kétnyelvű emléktábla, amely a híd százéves 

fennállását hirdette, és amelyet idén januárban loptak el. Nagyváradon az utóbbi időben 

több magyar vonatkozású szobrot, emléktáblát rongáltak meg, vagy tulajdonítottak el. A 

rendőrség mindmáig nem találta meg a tetteseket. Az önkormányzat vissza nem térítendő 

pályázati forrásokból folyamatosan visszahelyezi, illetve kijavíttatja a táblákat és a 

megrongált feliratokat, s a legfontosabb műemlékek közelébe megfigyelő kamerákat 

helyeznek el. 

 

Hanyatlás 

2011. július 26. - Balogh Levente - Krónika 

A Krónika vezércikke Orbán Viktor tusnádfürdői beszédét elemzi: „Az ellenzéki publicisták 

azóta hol kommunista, hol szélsőjobboldali jelzővel illették a miniszterelnököt, attól 

függően, hogy épp melyik lemez következett soron, így mi is csak egyetérteni tudunk Török 

Gábor politológussal abban, hogy a kijelentés elvetése ma nem józan megfontolás, hanem 

hit kérdése”. Balogh Levente szerint „ha nem tekintünk ájult hódolattal  szentírásnak 

mindent, amit a „Nyugat” diktál, józan ésszel végiggondolva nem jelentheti azt, hogy ki 

akarunk iratkozni abból a közegből, amelyhez több mint ezer éve tartozunk: ha a Keletről 

jött magyarok Kínával tárgyalnak, azt ma egyértelműen a nyugati kultúrkör és civilizáció 

örököseiként teszik. Még akkor is, ha bizonyos kérdésekben esetleg a saját útjukat járják.” 
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Internacionalista vagyok 

2011. július 26. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó vezércikkében Salamon Márton László Orbán Viktor beszédéről 

ír: „Új szitokszót avatott fel Orbán Viktor a tusnádi táborban: a magyar miniszterelnök az 

„internacionalistákat” ostorozta hasonló vehemenciával, amilyen vehemenciával aggatta a 

magyar (szélső)jobboldal az „idegen szívű”, „liberálbolsevik”, „judeoplutokrata” és még ki 

tudja, milyen jelzőket az ideológiai ellentábor képviselőire”. A szerző ironikusan 

megjegyzi: „A földkerekség államainak vezetői lassan már kezdenek rájönni, hogy a világ 

középpontjában Magyarország van, mint a válság marcangolta peremországaitól 

megtisztult Európa fáklyavivője, és sorra teszik hódolatukat a budapesti lángész előtt. 

Intézkedéseinek jogosságát pedig már nemcsak, hogy nem vitatják, hanem követendő 

példaként igyekeznek alkalmazni saját országaikban, mintegy elismerve kétkedni 

merészelő korábbi ostoba mivoltukat”. A publicista cikkét a következőképpen zárja: „Mert 

ő már látja az eljövő új világot, a Felcsúton felvirradó új napot, amelynek első sugaraitól 

fejvesztve menekülnek majd a hitetlen internacionalisták. Meneküljünk tehát”. 

 

Építkezhet a Sapientia 

2011. július 26. - Krónika, Szabadság 

Elkezdődhet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) új kolozsvári 

székhelyének a felépítése, miután a Kolozs Megyei Tanács legutóbbi ülésén jóváhagyta az 

építőanyag tárolásához kért telek bérbevételét. A közgyűlés pénteki ülésén az RMDSZ 

tanácsosainak közbenjárásával egyhangúan elfogadta a megye közterületeinek vagy 

magánterületeinek ideiglenes használati illetékére vonatkozó határozatot. Ezzel a 

döntéssel a Sapientia EMTE új épületének szomszédságában létrehozandó ideiglenes 

munkaterület kérdésében is megoldás született. A Kolozs megyei önkormányzat júniusi 

ülésén elutasította a Sapientia egyetem kérését, a román tanácsosok főleg azt kifogásolták, 

hogy a megyei vezetés ingyen bocsátaná a telket a felsőoktatási intézmény rendelkezésére. 

 

EMNP dreamin' 

2011. július 26. - Székely Ervin - Új Magyar Szó 

Az ENMP sikertelen bejegyzését Székely Ervin a következőképpen kommentálja: „Lehet, 

hogy nem is a magisztrátus vaskalapján tört meg a minden huszadik magyar pártjának 

bejegyzése (körülbelül ennyire taksálható az RMDSZ alternatíváinak támogatottsága). Mi 

van akkor, ha ez volt az államfői cél is? Megfigyelendő ugyanis, hogy az utóbbi időben 

Traian Bãsescu mindent a soron következő helyhatósági és parlamenti választások 

stratégiai céljának rendel alá, nevezetesen annak, hogy a Szociál Liberális Szövetség 

eredményét ötven százalék alá szorítsa. Ezt a célt a magyar érdekképviselet kiütése a 

törvényhozásból nem segítené, hiszen a parlamentbe be nem jutott pártokra leadott 

szavazatok visszaosztásából az USL oroszlánrészt kapna, s lehet, hogy épp ezzel lendülne 

át a bűvös határon. Az EMNP elnöki támogatásának miértje pedig épp az lett volna, hogy a 
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PDL megszabaduljon egyre kényelmetlenebb útitársától, az RMDSZ-től. Annyira rossz 

elemzői mégsem lehetnek a Cotroceni-i palotának, hogy ne tudják: az EMNP nem tudja 

kiváltani az RMDSZ-t, ha egy magyar szervezet bejut a parlamentbe, akkor az csak az 

RMDSZ lehet (csak a Fidesz lehet olyan naiv, hogy ennek az ellenkezőjét gondolja, de a 

kétharmad olykor elhomályosítja a tisztánlátást).” 

 

Szerverhiba 

2011. július 26. - Borbély Tamás - Szabadság 

A kolozsvári Szabadság publicistája elemzi a román-magyar kapcsolatok és a 

nemzetpolitika alakulását: „Az érdekellentétek várhatóan felerősödnek a következő másfél 

évben, és holtvágányra kerülnek a román–magyar kétoldalú kapcsolatok”. Borbély Tamás 

szerint a magyar nemzetpolitika szempontjából fontos projektek, mint például a 

régióátszervezés, a kisebbségi törvény nagy valószínűség szerint kudarcra vannak ítélve. 

„Ezekben a kérdésekben a közös nevező megtalálását a román pártok számára olyan 

engedmények megtétele jelentené, amit feltételezésük szerint saját szavazóik súlyosan 

szankcionálnának. Emiatt a kétoldalú kapcsolatok „szervere” az időszakos kiakadások után 

várhatóan tartósan lefagy. Magyar–magyar szempontból is világosan látszik, hogy az 

RMDSZ-nek a Fideszhez fűződő viszonya továbbra is rideg. Az új magyar párt létrehozása 

és a magyarországi szavazati jog határon túli magyarokra való kiterjesztése egyelőre olyan 

megosztó témák, amelyek nem teszik lehetővé a komolyabb közeledést.” 

 

Frunzăverde: a területi autonómia nem téma 

2011. július 26. - Szabadság 

Romániában nem létező problémának tekinthető a területi autonómia – jelentette ki 

hétfőn Sorin Frunzăverde, a Demokrata-Liberális Párt (PD-L) első alelnöke a 

Tusnádfürdőn elhangzott nyilatkozatokra reflektálva. A meghívottak európai uniós 

példákra hivatkozva hangsúlyozták a különböző autonómiaformák megvalósulásának 

szükségességét. Mindezt Frunzăverde úgy kommentálta, hogy Románia európai uniós és 

NATO-tagállam, következésképpen az országban, illetve a magyar közösség számára sem 

téma a területi autonómia, az említett nyilatkozatok pedig nem többek a szabadegyetemen 

elhangzott megállapításoknál. 

 

Hivatalosan csak szlovákul – Slotáék már az aláírások felét összegyűjtötték 

2011. július 25. - TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Már a szükséges 350 ezer aláírás mintegy felét megszerezte a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 

annak a népszavazásnak a kiírásához, amelyen azt kérdeznék a polgároktól: támogatják-e, 

hogy kizárólag a szlovák nyelv legyen használható a hivatalos érintkezésben. Anton Danko, 

az SNS alelnöke szerint „a referendum alkotmányjogi szempontból tiszta, Szlovákia Fe
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számára pedig létszükséglet”. Ezt azokkal az aggályokkal kapcsolatban fejtette ki a 

politikus, melyek szerint az SNS kezdeményezése ellentétes az alaptörvénnyel. A 

közelmúltban több szlovákiai szakértő leszögezte, hogy az alapvető jogokról és 

szabadságok megvonásáról nem tartható referendum. 

 

Chmel reagált Berényi bírálatára 

2011. július 25. - bumm.sk 

Sajtónyilatkozatban reagált Rudolf Chmel kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes 

Berényi József, az MKP elnökének bírálatára a kisebbségi kulturális támogatásokkal 

kapcsolatban. Chmel szerint a szlovák kormány „nem hunyhat szemet afölött, hogy a 

Jobbik is parlamenti párt lett Magyarországon, s értékrendjük az államhatárokon is 

átszüremlik. Azt sem hagyhatja figyelmen kívül, hogy működnek szlovákiai magyar 

honlapok, amelyekről egy kattintással elérhető a kuruc.info, a barikád.hu, a Hatvannégy 

Vármegye és egyéb szélsőséges magyar honlapok“ – írja Chmel. A miniszterelnök-

helyettes hozzáteszi, információk hiányában néhány olyan szervezetnek is jóváhagyta a 

támogatást, amelynek nem kellett volna. „Utólag nem szándékozom megvonni tőlük, 

hiszen pályázatuk megfelelt a követelményeknek. Meggyőződésem azonban, hogy 

kormányomnak nem kötelező finanszíroznia olyan személy vagy szervezet kulturális 

tevékenységét, aki együttműködik a programszerűen revizionista és irredenta, 

köztársaságunk integritását kétségbe vonó Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal“ 

– szögezi le a Chmel, és hozzáteszi: nyilatkozata nem az idei, hanem a jövő évek elbírálási 

gyakorlatát vetíti elő. 

 

Juhász László visszautasítja a Kerekasztal kifogásait 

2011. július 25. - bumm.sk 

Juhász László, a kormányhivatal Nemzeti Kisebbségi Főosztálya vezetője visszautasítja a 

Kerekakasztal bírálatát a kisebbségi kulturális támogatásokkal kapcsolatban. Szerinte nem 

egyéni, hivatali vagy pártérdekek mentén történik a támogatások elosztása. „Lehet, hogy 

a múltban ez volt a helyzet, ezt a gyakorlatot azonban az általam vezetett főosztály nem 

kívánja folytatni” - jelentette ki Juhász László. 

 

Költöznie kell a zselízi magyar gimnáziumnak 

2011. július 25. - bumm.sk 

Hiába írták alá több ezren a zselízi Comenius Gimnázium átköltöztetése elleni petíciót, s a 

város hiába javasolta, hogy közvetett módon támogatja a tanintézményt, Nyitra megye 

közgyűlése nem járult hozzá ahhoz, hogy a magyar gimnázium eddigi épületében 

maradhasson. A megyei önkormányzat még május 30-án döntött arról, hogy gazdasági 

szempontok miatt a zselízi magyar gimnáziumot a helyi szlovák gimnázium épületébe 

költöztetik. Az intézkedés szükségességét azzal indokolták, hogy a magyar és a szlovák 

tannyelvű gimnáziumban is évről évre csökken a diáklétszám, hiányoznak az anyagi 
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források, s egyre ráfizetésesebb a két épület fenntartása. A döntés ellen aláírásgyűjtést 

kezdeményeztek a zselíziek, a petíciót csaknem 4500-an írták alá. Az aláírásgyűjtés 

szervezői arra is figyelmeztettek, hogy az összevonás a magyarság szempontjából nem 

kívánatos folyamatot indíthat el, gyengítheti a magyar oktatást a régióban. A megyei 

önkormányzat hétfői ülésén Botka Ferenc, az MKP megyei frakciójának vezetője a 

közgyűlés elé terjesztette a petíciót, s javasolta, hogy a testület szüntesse meg korábbi 

döntését a magyar gimnázium átköltöztetéséről. A szlovák képviselők többsége elutasította 

a javaslatot, ellenben megszavazta a Comenius Gimnázium alapokiratának módosítását, 

mely szerint a jövőben a szlovák gimnázium épületében székel majd. 

 

Szeptember megnyílik a Szent István katolikus iskola Szádudvarnokon 

2011. július 25. - HE - Felvidék Ma 

2011 szeptemberétől új magyar iskola nyílik Szádudvarnokon. A településen már 

áprilisban megtartották az iskola bemutatkozását. A 400 lelkes falu 80%-a magyar 

származású és nagyon örülnek a katolikus egyház kezdeményezésének. Eddig hat elsőst és 

két másodikost írattak be, akiknek így nem a szomszédos tornai, szlovák nyelvű iskolába 

kell járniuk. Juhász Attila plébános elmondta, hogy „Úgy érezzük, hogy ha valóban az 

értékek alapján akarunk nevelni, akkor a mi számunkra egyértelmű volt, hogy ezt csak az 

anyanyelvi oktatáson keresztül tudjuk biztosítani, hiszen az anyanyelv az egyik legnagyobb 

értékünk.” 

 

Egeresi: a tolerancia élet és jövő kérdése 

2011. július 25. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

Vasárnap este megnyílt a Duna menti régiók és városok 5. Toleranciatábora Topolyán. A 

Határok nélkül a Dunán jelszóval aposztrofált táborba az idén kétszáz fiatal érkezett 

Magyarországról, Romániából, Ukrajnából, Németországból, Horvátországból, Bosznia-

Hercegovinából, Bulgáriából és Szlovákiából. A táborlakókat és az egybegyűlteket elsőként 

a vendéglátó város nevében Bábi Attila, Topolya polgármestere köszöntötte, aki a 

tolerancia fontosságát hangsúlyozta. Egeresi Sándor, a Vajdaság Autonóm Tartomány 

Képviselőházának elnöke elmondta, büszke arra, hogy Vajdaság a toleranciaprogram 

hirdetője és hordozója, hiszen toleranciában élni Vajdaság számára élet és jövő kérdése. 

Elárulta, hogy a következő évi tábor témája a Duna-régió arculata lesz. 
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