
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2011. július 27. 



 

 

 

 

 

 
2 

Băsescu: érvénytelenek Orbán Viktor tusványosi nyilatkozatai a regionális 
átszervezés kapcsán 

2011. július 26. - Rostás Szabolcs - MTI, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet, Népszava 

„Érvénytelenek” Orbán Viktor kormányfő Románia területi átszervezésével kapcsolatban 

Tusványoson tett kijelentései, „soha sem jön el az az idő, amikor Magyarország véleményt 

mondhat” erről a kérdésről – jelentette ki Traian Băsescu államfő a román közszolgálati 

televízióban. „Magyarországnak megvannak a maga elég nagy gondjai. Oldja meg őket ott. 

Tehát minden ilyen nyilatkozat érvénytelen” – mondta Băsescu, aki szerint az ország 

regionális átszervezését nem lehet feláldozni a kisebbség érdekeiért. „Megoldást kell 

találnunk. (…) Ennek az országnak 22 millió lakosa van, ebből csak 1,5 millió  magyar. 

Nem lehet a többségiek érdekeit feláldozni, de sem a magyar kisebbségét némely politikus 

érdekeiért” – mondta az államfő. 

 

PDL: Románia közigazgatási szerkezetének módosítása kizárólag Bukarestre 
tartozik 

2011. július 26. - transindex.ro, MTI 

Románia területi-közigazgatási szerkezetének módosítása kizárólag a román államra 

tartozik - jelentette ki Sever Voinescu, a PDL szóvivője. Voinescu elmondta, hogy a PDL 

szemszögéből Románia közigazgatási reformjáról elsősorban a románok nyilváníthatnak 

véleményt, de külföldi szakértők is állást foglalhatnak. Az ország területi-közigazgatási 

szerkezetének átalakítása azonban a román állam dolga. Leszögezte: nem kérnek senkitől 

engedélyt vagy jóváhagyást, és abban a pillanatban végrehajtják a változtatást, amint a 

román állam eldönti, hogy a román nemzet fejlődése érdekében módosításra szorul az 

ország területi-közigazgatási szerkezete - közölte. A szóvivő az autonómiára témájára is 

kitért. Mint mondta, a PDL a közigazgatási-területi autonómiát csak közösségi fejlesztési, s 

nem pedig etnikai érvek alapján támogatja. A politikus szerint az autonómia kérdésében a 

PDL-t az az elv vezérli, hogy Székelyudvarhely annyi autonómiát kap, mint amennyit 

Caracal. 

 

Simon szerint felesleges megnyitni az autonómia témáját 

2011. július 26. - MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Simon Zsolt, a Híd alelnöke szerint Dél-Szlovákiában nem fenyeget területi autonómia, 

ezért ezt a témát úgymond felesleges megnyitni. A politikus kijelentette, Magyarországnak, 

a mindennemű autonómia feszegetésével nem lenne szabad elfednie problémáit. Simon 

nyilatkozatával Németh Zsolt külügyi államtitkár múlt heti tusnádfürdői beszédére reagált. 

Németh Zsolt Tusnádfürdőn azt mondta: a Kárpát-medencében ma már nem vitakérdés 

az, hogy szükség van-e autonómiára, a vita középpontjában ma az áll: hogyan lehet az 
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elgondolt célokat megvalósítani. Simon szerint Szlovákia ma azon van, hogy emelkedjen a 

szlovákiai magyarok életszínvonala. 

 

Tusványosról számokban és a tervekről 

2011. július 26. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Minden eddiginél több érdeklődőt vonzott Tusnádfürdőre idén a Bálványosi Nyári 

Szabaegyetem és Diáktábor. Egyesek szerint a rendezvény kinőtte magát, és talán más 

helyszín után kellene nézniük a szervezőknek. „A létszám az minden várakozásunkat 

felülmúlta, főként a péntek estére gondolva, amikor a biztonságiak szerint 14-15 ezer 

ember volt lent a táborban. Ezenkívül állandó lakója a tábornak több mint kétezer volt, ha 

beleszámoljuk azokat is, akik itt laktak a sátrakban, vagy a tusnádfürdői panziókban, a 

szállodákban, úgyhogy elégedettek vagyunk a részvétellel” – mondta Sándor Krisztina 

főszervező. 

 

Eskütétel Hosszúpályiban 

2011. július 26. - Erdély Ma, Új Magyar Szó 

A meggyengült családi és baráti kötelékek megerősítésére bíztatott Tőkés László EP-

alelnök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a Hosszúpályiban 

megszervezett ünnepi eskütételen, melyen többek között a Bihar megyei EMNT egyes 

tisztségviselői is magyar állampolgárokká váltak. A tizenkét eskütevő között jelen volt 

Török Sándor, a Bihar megyei EMNT területi elnöke és felesége, továbbá Nagy József 

Barna, a Bihar megyei EMNT ügyvezető elnöke, a nagyváradi Demokrácia Központ 

irodavezetője és családja is. Az ünnepélyes eseményen tiszteletét tette az éppen 

szabadságát töltő Tőkés László, továbbá Orbán Mihály partiumi régióelnök és Zatykó 

Gyula, a Partiumi Demokrácia Központok Hálózatának igazgatója.  

 

100. születésnapján tenné le az állampolgári esküt 

2011. július 26. - Duna TV, hirado.hu 

Száz évesen újra magyar állampolgár lehet az erdőfülei Boda Viktória. 1911-ben, az 

Osztrák-Magyar Monarchia idején született, két világháborút és különböző társadalmi 

rendszereket élt át. Most arra vár, hogy ismét visszakaphassa magyar állampolgárságát, 

amit akarata ellenére vettek el tőle. A kérelmet unokája segítségével adta be – tudósított a 

Duna TV Nemzeti Krónika című műsora. Viktória néni december 20-án lesz 100 éves. Azt 

szeretné, ha születésnapján tehetné le az állampolgársági esküt. Az elmúlt bő fél év alatt a 

háromszéki Demokrácia Központok 6000 embernek segítettek a honosításban. Több idős 

ember volt a kérelmezők között, a legidősebb egy 96 éves sepsiszentgyörgyi néni volt. 
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A székelység történetéről tanulhatnak a székelyföldi középiskolások 

2011. július 26. . transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

A székelység történetéről újabb, ezúttal középiskolásoknak szóló tankönyv elkészítését 

tervezi Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Tanfelügyelőséggel és Kovászna Megye 

Tanácsával együttműködve. Az alternatív tankönyvként használható kiadvány egy sorozat 

részének tekinthető, hiszen a fent említett intézmények koordinálásával, Hargita és 

Kovászna megyei szakemberek bevonásával idén őszre már elkészül a VI–VII. 

osztályosoknak szóló, ugyancsak a székelység történetét bemutató tankönyv, továbbá 

nemrég megjelent az inkább kisiskolásoknak szánt Mesés Székelyföld című, a székely 

székeket ismertető sorozat első kötete, valamint tavaly az óvodásoknak szóló, Székelyföld 

címerei című kifestőkönyv. 

 

Aláírásgyűjtés a MOGyE-n elvett magyar helyekért 

2011. július 26. - Hlavathy Kata - Erdély Ma, szekelyhon.ro 

„Mint már tudjuk, miután megbukott a magyar tagozat indítása a Marosvásárhelyi Orvosi 

és Gyógyszerészeti Egyetemen (a többségben lévő román szavazatok miatt) újabb botrány 

volt a felvételi eredmény kihirdetésekor. Ekkor derült ki ugyanis, hogy az Általános Orvosi 

Karon a 80 fizetéses helyet mind a román szekcióra felvételiző diákok kapták meg. 

Mindezt annak ellenére, hogy a felvételi napjáig minden plakáton, tájékoztatón, honlapon 

úgy szerepelt, hogy a helyek egyenlően oszlanak meg a román és magyar vonal között. 

Mindezt az egyetem román vezetősége a teljes magyar tanári kar – beleértve a magyar 

vezetőséget – tudta nélkül döntötte el” – áll a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség 

(MMDSZ) által szerkesztett petícióban. 

 

„Nemzeti válogatott” felállítását sürgeti Szász Jenő 

2011. július 26. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

A Magyar Polgári Párt elnöke, Szász Jenő szerint nincs ok pánikra amiatt, hogy a bukaresti 

törvényszék elutasította az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzését, hiszen az RMDSZ-szel 

szembeni erdélyi magyar politikai alternatíva jogi kereteit az MPP biztosítja. „Az a célunk, 

hogy amolyan nemzeti válogatottat küldjünk a parlamentbe a jövő évi helyhatósági 

választások eredményei alapján. Mennyiségi és minőségi váltásra van szükség. Azt kell 

elérni, hogy az erdélyi magyar közösség érdekeit is képviseljék Bukarestben, ne pedig a 

román fővárosi politikát nyomják le az erdélyi magyarság torkán. Ehhez pedig az 

szükséges, hogy az RMDSZ-t külső kényszer alá helyezzék a jobboldali, nemzeti eszméket 

valló alakulatok” – mondta Szász Jenő. Hozzátette, ennek tükrében nem érti, miért nem 

hívták meg Tusványosra. „Amikor a programot összeállították, valószínűleg arra 

számítottak, hogy már bejegyzett lesz a Néppárt, és akkor más pozícióból tárgyalhatnak, 

de nem így történt” – fogalmazott az MPP elnöke. 
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Üresen maradt egyetemi helyek 

2011. július 26. - Kozán István - szekelyhon.ro 

A Sapientia Egyetem Csíkszeredai Karain meghirdetett 550 helyből 238-ra jelentkeztek az 

elmúlt héten lejárt felvételin. Volt olyan szak is – a szociológia –, amelyre mindössze heten 

iratkoztak be. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem székelyudvarhelyi matematika-

informatika szakára egyetlen jelentkező sem akadt. Az alacsony jelentkezés leginkább az 

idei érettségi eredményekkel magyarázható, a Sapientia Egyetem idén ősszel is szervez egy 

újabb felvételit.  

 

Másfélszeres túljelentkezés a MÜTF Oktatási Központban 

2011. július 26. - Kovács Eszter - szekelyhon.ro 

Túljelentkezéssel zárult a 2011-es felvételi a MÜTF Oktatási Központ által meghirdetett 

alapszakokra, miközben a megye más felsőoktatási intézményeiben csupán a helyek felét 

foglalták el. „A tanmenet gyakorlatias jellege az egyik oka az idei nagy érdeklődésnek, a 

másik meg valószínűleg a fiatalok továbbtaníttatásának anyagi vonzata, hiszen a szülők 

zsebét kevésbé terheli, ha a gyerek Udvarhelyen jár egyetemre” – fejtette ki véleményét 

Veres Hanga, megjegyezvén, az immár 13 éve működő tanintézménybe egyre nagyobb 

bizalmat fektetnek a diákok, ennek számlájára írható a jelentkezők növekvő száma is. 

 

Tőkés-párti „turpisságok”: harmadik rész 

2011. július 27. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Ma küldi át a rendőrségnek a bukaresti harmadik kerületi bíróság melletti ügyészség azt a 

bűnvádi dossziét, amely az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzéséhez szükséges 

listákon szereplő aláírások meghamisításával kapcsolatos – tudták meg az okirat-

hamisítással kapcsolatos sajtóankétot folytató Jurnalul National és Új Magyar Szó 

újságírói. 

 

Többnyelvű öntapadós feliratok a Iorga-táblán 

2011. július 27. - Krónika, Új Magyar Szó 

Többnyelvű öntapadós feliratokat ragasztott tegnap a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport 

előtti, Iorga-idézetet tartalmazó bronztáblára egy magyar származású holland állampolgár. 

„Hol marad a magyar felirat? Mi is itt élünk! Törvényadta jogunk van az 

anyanyelvünkhöz!” – szerepelt Landman Gábor, az amszterdami székhelyű Európai 

Magyar Emberjogi Alapítvány Közép-Európa elnevezésű szervezet képviselője által 

felragasztott matricákon. Egy másik öntapadóson magyarul, románul és angolul az 

„Európai törvények betartása most!” felirat volt olvasható. A közösségi rendőrség 

igazoltatta a holland állampolgárságú férfit, majd felszólította, hogy távolítsa el a 

matricákat a tábláról. 
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Hunyad 2020 program indul 

2011. július 27. - Új Magyar Szó 

Hunyad 2020 címmel indít programot a Hunyad megyei RMDSZ – jelentette be Winkler 

Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke, aki elmondta: az év végére elkészülő program a 

Szövetség jövőképét tartalmazza majd a megye elkövetkező tíz évre szóló fejlesztéseivel 

kapcsolatosan. Ez a fejlesztési stratégia tulajdonképpen a helyi önkormányzati 

választásokra készülő RMDSZ-es jelöltek programja is lesz egyben. 

 

Országérdek 

2011. július 27. - Székedi Ferenc - Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc Traian Băsescu román államfő közigazgatási átszervezéssel kapcsolatos 

kijelentéseire reagálva hangsúlyozta: „Hétfő esti, a régióátszervezés kapcsán tett televíziós 

nyilatkozatában az államfő megint odapörkölt a romániai magyarságnak. Másfélmilliós 

kisebbség nem tarthatja sakkban a huszonkét milliós többséget, állapította meg Băsescu, 

és mindezt azzal magyarázta, hogy bizonyos helyeken RMDSZ-politikusok ragaszkodnak a 

megyei tanácselnöki székekhez. Noha egyértelmű, hogy a romániai magyarság 

régióátszervezési ellenállásának nem ez a magyarázata, hanem a szembeszegülés ezúttal 

valóban tömegalapokon nyugszik: a lehető legtermészetesebb, hogy azokban a 

térségekben, ahol etnikai többségben vagy nagyobb százalékarányban él, ott a 

demokratikus módon elnyert közigazgatási vezetés a magyar közösséget illesse meg, és 

kimondottan balgaság lenne, ha erről önszántából lemondana”. 

 

Basescu játszmája 

2011. július 27. - Aczél Endre - Népszabadság 

Traian Basescu román elnök a román közszolgálati televízióban világossá tette, hogy 

sosem fog Orbán Viktorral tárgyalni országa tervezett közigazgatási átszervezéséről. Aczél 

Endre megjegyzi: a román államfő „ezt a nyilatkozatot nem „prompt”, Orbán tusványosi 

beszéde után tette”, hanem „kihúzták belőle”, hiszen „nem akart ő bajszot akasztani a 

barátjával”. Aczél szerint Basescu ezzel a kijelentésével „hamiskodott”, többek közt azért, 

mert „úgy állította be a dolgot, mintha az RMDSZ feküdne csak keresztbe e reformnak”, 

holott „tízszer annyi román prüszköl amiatt, hogy helyi ügyintézés helyett majd száz 

kilométereket kell utaznia (rossz utakon) a tervezett óriásmegyék tervezett központjaiba”. 

A szerző szerint „a dolog magyar vetülete tényleg komoly”, ugyanis az új megyerendszer 

„alapvetően forgatná fel a népességi arányokat”. Rámutat: „a kisebbségi törvény, amelyet 

Basescu csereként ajánlott fel az RMDSZ-nek az új megyerendszer elfogadásáért, 

automatikusan kiüresedne. Jó, mi? De hát Basescu azért Basescu, hogy folyamatosan 

ravaszkodjék, és ostobának tekintse ellenfeleit, kik történetesen ma partnerei a 

hatalomban.” 
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Kelemen Hunort megvesztegette az RMGC? 

2011. július 27. - Erdély Ma 

„2011. július 12-én Kelemen Hunor, Kulturális és Örökségvédelmi Miniszter, aláírta a 

verespataki Kirnyik hegy régészeti mentesítési bizonylatát. A Kirnyik hegy volt az egyik 

legfontosabb objektum, aminek érdekében a Történelmi Műemlékek Országos Bizottsága 

javasolta Verespatak felvételét az UNESCO műemlékvédelmi listájára. Kelemen döntését – 

a saját minisztériumához tartozó szakértői bizottság véleménye ellenében – egy jelentős 

pénzösszeg motiválhatja. Ugyanis a Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) egy 

bizalmas megállapodásban vállalta, hogy 43 millió dollárt fizet a minisztériumnak. Ez az 

összeg kiegészíti azt a 25 millió dollárt, amelyet az RMGC a Környezetvédelmi 

Minisztériumhoz letett bányatervében már felvállalt. Jelen pillanatban ezek a vállalások 

egy Dragoş Tănase, RMGC igazgató és Kovács József, a Román Nemzeti Örökségvédelmi 

Intézet igazgatója által szignált megállapodásban rögzítettek” – írja Kovács Zoltán Csongor 

az Erdély Ma hírportálon. 

 

Fellebbezni készül az EMNP 

2011. július 27. - Farcádi Botond - Erdély Ma, Háromszék 

Nem kapták még kézhez az Erdélyi Magyar Néppárt bírósági bejegyzésének elutasításáról 

szóló törvényszéki döntés hivatalos indoklását, de mihelyt az megérkezik, azonnal 

megfellebbezik az ítéletet – mondta Toró T. Tibor, az EMNTanács ügyvezető elnöke. 

„Egyelőre csak annyit tudunk, amennyit a Jurnalul Naţional és az Új Magyar Szó, azaz Dan 

Voiculescu pártjának szócsöve és az RMDSZ szócsöve szubverzív eszközökkel kiderített” – 

közölte Toró. Hozzátette: amennyiben a törvényszéki döntés indoklásában valóban az áll, 

hogy azért utasították el a Néppárt bejegyzését, mert az nem a nemzeti érdeket, hanem 

csak egy közösség érdekeit képviseli, akkor eléggé tiszta az ügy, hiszen egyszerű műhibáról 

vagy szándékos tévedésről lehet szó. Az indoklás kézbesítését követően azonnal 

fellebbeznek, és mivel a párttörvény gyorsított eljárást ír elő, a táblabíróságnak az óvás 

benyújtásától számított tizenöt napon belül ki kell tűznie a tárgyalás időpontját. 

 

A nap embere - Traian Basescu 

2011. július 27. - Népszava 

A Népszava a román államfő kijelentésével kapcsolatban, mely szerint sosem fog elérkezni 

az az idő, amikor a magyar miniszterelnök „beleszólhat" az erdélyi magyarokat érintő 

ügyekbe, megjegyzi: két éve Tusnádfürdőn még azt hihettük, teljes az összhang Orbán 

Viktor és Traian Basescu között. „Az akkor még ellenzékben lévő Orbán nem kevesebbet 

mondott, mely szerint a román elnökválasztás második fordulójában Basescura szavazna. 

Pedig akkor is pontosan tudta, hogy a román elnök finoman szólva nem a magyar 

autonómia híve.” A lap szerint ez a fajta közeledés akár „egy teljesen újszerű államközi 

kapcsolat” kezdetét is jelenthette volna. Azóta „mintha ismét egyre több lenne a hamis 

akkord a két állam viszonyában”. A Bukarest által vázol régióátalakítási terv a lap szerint 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=96403&cim=kelemen_hunort_megvesztegette_az_rmgc
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=96434&cim=fellebbezni_keszul_az_emnp
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=454562
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„elfogadhatatlan a magyarság számára”. Hozzáteszi: „Nyilván megvannak a megfelelő 

fórumok arra, hogyan tiltakozzon Budapest ez ellen. Tusnádfürdő nem az. Nem szerencsés 

ugyanis Románia területéről üzenni a román államférfiaknak.” 

 

Újra iskolákba kerülhetnek a Simon-féle történelemtankönyvek 

2011. július 26. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

„Több hónapos tárgyalás után sikerült elérnünk, hogy az oktatási minisztérium 

felülvizsgálja a tárca korábbi vezetésének döntését, és ismét taníthassanak a Kovács 

László, Simon Attila és Simon Beáta által elkészített, úttörő jellegű tankönyvekből, melyek 

tartalmazzák mind a szlovák, mind a magyar történelem fontos mozzanatait” – jelentette 

ki Juhász László, a kormányhivatal kisebbségi főosztályának vezetője. Elmondta azt is, 

hogy a kormányhivatal emberei ismét tárgyalóasztalhoz ültek az oktatási tárca és az Állami 

Pedagógiai Intézet munkatársaival, hogy a földrajzi nevek tankönyvbeli használatának 

gyakorlatáról egyeztessenek. A minisztérium illetékesei és a kormányhivatal kisebbségi 

főosztályának munkatársai a megbeszélés során egyetértettek abban, hogy a hatályos 

jogszabály értelmében elegendő a tankönyvbeli első előforduláskor, zárójelben feltüntetni 

az adott földrajzi név szlovák változatát, ahogy az a 2002 és 2006 között jóváhagyott 

tankönyvek esetében a bevált gyakorlat volt. 

 

Pályázati hahota 

2011. július 26. - Tokár Géza - Új Szó 

„Hány szlovákiai hivatalnok kell egy villanykörte kicseréléséhez? Ha hihetünk Jozef Švolík, 

Rudolf Chmel tanácsadója kijelentéseinek, kettő: az egyik kicseréli a villanykörtét, a másik 

egy hónapig vizsgálja, vajon találhatók-e irredenta szimbólumok az új villanykörtén, illetve 

milyen felforgató alakokkal barátkozik a világítótest gyártója” – kezdi kommentárját Tokár 

Géza az Új Szóban. Tokár így folytatja: „Švolík legalábbis hasonló szellemben indokolta 

meg a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának kérdését, mely azt firtatta, miért tartott egy 

hónapig közzé tenni a nemzeti kisebbségek kulturális támogatását megítélő bizottságok 

döntését.” Mulatságosnak tartja, hogy a tanácsadó szerint a kormányhivatal feladata 

kiszűrni azokat az igénylőket, akik „Szlovákia területi egységét tagadó, és az állampolgárok 

békés együttélését veszélyeztető hazai és külföldi szervezetekkel működnek együtt”. Tokár 

hozzáteszi: „A törvénytisztelő magyarok szerencséjére a hivatal derék képviselői egy 

hónapos megfeszített munkával rávilágítottak a rejtett összefüggésekre, személyes 

kapcsolataik révén kiderítették például, melyik fesztivál titkos célja újabb haknira hívni a 

Kárpátiát. Mindenki megnyugodhat, az érintett szervezetek nem kapnak támogatást.” 
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http://www.bumm.sk/58099/ujra-iskolakba-kerulhetnek-a-simon-fele-tortenelemtankonyvek.html
http://ujszo.com/napilap/velemeny-es-hatter/2011/07/26/palyazati-hahota
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Áprilisban választások 

2011. július 26. - Vajdaság Ma 

A hatalmon lévő koalíció vezetőinek hétfő esti megbeszélésén megszületett a végleges 

megállapodás, miszerint jövő év áprilisa végén tartják a szerbiai választásokat. A Blic 

tudósítása szerint egyszerre lesznek köztársasági, tartományi és helyhatósági választások 

is. A választásokat az év végén, vagy január elején írják ki, illetve azonnal azt követően, 

hogy Szerbia hivatalosan is megkapja az EU tagjelölti státust. Ezt követően kezdődhet a 

választási kampány. Noha a Szerbiai Szocialista Párt korábban azt szerette volna, hogy a 

tartományi és helyhatósági választásokat ne a köztársaságival együtt tartsák, 

kompromisszum született, amely szerint a szocialisták állítólag ígéretet kaptak, hogy 

következő alkalommal elkülönítik az egyes szinteket. 

 

Szerbiai választások: a magyarokat kérnék fel elsőként 

2011. július 26. - Kitekintő 

Tomislav Nikolić, a Szerb Haladó Párt elnöke elmondása szerint, amennyiben koalíciós 

partnereivel, azaz Velimir Ilić Új Szerbiájával, Milanka Karić Szerbia Ereje mozgalmával, 

illetve Aleksandar Vulin Szocialista Mozgalmával nem sikerülne megszerezniük a 

kormányalakításhoz szükséges többséget, akkor elsőként a Vajdasági Magyar Szövetséget 

keresnék meg. Azt elképzelhetetlennek tartja, hogy a választásokat követően a Demokrata 

Párttal vagy a Szerb Radikális Párttal lépjen koalícióba. 

 

Egynyelvű helységnévtáblák Újvidéken 

2011. július 27. - Magyar Szó 

A tartományi ombudsmanhoz májusban egy panaszlevelet intéztek, amelyben arra hívták 

fel a figyelmét, hogy Újvidék bekötőútjainál sehol sem látható többnyelvű 

helyiségnévtábla. Az ombudsman eljárást indított az ügyben, a polgármesterhez fordult 

azzal a követeléssel, hogy foglaljon állást a kérdésben. Ez azonban nem történt meg a 

törvényes határidőn belül, az ombudsman ezért június 28-án azt javasolta, hogy a város 

illetékes szervei gondoskodjanak a többnyelvű táblák elhelyezéséről az utak mellett, a 

város ki- és bejáratainál. A táblákon a község területén hivatalos használatban levő 

kisebbségi nyelvek helyesírása szerint kellene feltüntetni a város nevét, tehát magyarul, 

szlovákul és ruszinul. A feliratot a vonatkozó szabályokkal összhangban ugyanakkora 

betűkkel kell kiírni, mint amekkora betűkkel a szerb Novi Sad felirat áll rajta. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/15098/Aprilisban-valasztasok.html
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2011/07/26/szerbiai_valasztasok_a_magyarokat__kernek_fel_elskent&s=hl
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-07-27_Egynyelvu_helysegnevtablak_Ujvideken.xhtml
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Magyar-magyar ellentétek Kárpátalján 

2011. július 26. - Kitekintő 

Gajdos István szerint az ukrajnai hatalomváltás összességében kedvező változásokat 

hozott az országban élő nemzeti kisebbségek számára. Beregszász polgármestere, az 

Ukrajnai Magyar Demokratikus Szervezet (UMDSZ) elnöke a Kitekintőnek adott interjút a 

kárpátaljai városban az ukrajnai elnökválasztás óta eltelt több mint egy év tapasztalatairól, 

az Ukrajnában élő magyar kisebbség mostani helyzetéről. A politikus a magyar-magyar 

kapcsolatokra kitérve azonban úgy vélekedett, hogy a jelenlegi magyar kormány eltérő 

módon viszonyul a két ukrajnai magyar szervezethez. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy 

nem érti miért vonták meg az UMDSZ-től a felelősségvállalási nyilatkozatok kiadásának 

jogát, valamint alaptalannak nevezte a magyar igazolványok kiadásával kapcsolatban az 

UMDSZ ellen felhozott vádakat. 
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http://kitekinto.hu/karpat-medence/2011/07/26/magyar-magyar_ellentetek_karpataljan_stabil_koalicio_beregszasz_elen&s=hlk
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