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Berényi a hatóságoknak kijelentette, szlovák állampolgár 

2011. július 29. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Berényi József, az MKP elnöke igennel válaszolt a belügyminisztérium azon kérdésére, 

hogy vajon a Szlovák Köztársaság állampolgára-e, vagy sem. Tárgytalannak tartja a 

hatóságok által feltett, állampolgárságát firtató kérdést. A politikus a tárca kérdésére 

válaszolva felhívta a figyelmet arra, hogy a szlovák alkotmány szerint „senki sem fosztható 

meg a Szlovák Köztársaság állampolgárságától akarata ellenére”. 

 

Nyíltan felvállalta magyar állampolgárságát 

2011. július 29. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Nyíltan, közleményben vállalta fel magyar állampolgárságát a lévai Gubík László, az MKP 

helyi szervezetének elnöke, a Via Nova ICS országos alelnöke. Szlovák papírjairól sem 

szándékozik lemondani, akár bírósági úton is megvédené kettős állampolgári státuszát. 

Nyílt levele szerint július 19-én Soltvadkerten tett állampolgársági esküt. „Tisztában 

vagyok vele, hogy cselekedetemmel felvidéki magyarként a Szlovák Köztársaság hatályos 

jogszabályai alapján törvényt sértettem", de hivatkozik az alkotmányra, mely leszögezi, 

hogy saját akaratán kívül senki nem fosztható meg állampolgárságától, ezért 

alkotmányellenesnek tartja a szlovák állampolgársági törvény tavalyi módosítását. „Semmi 

olyat nem tettem, amivel sérteném Szlovákia érdekeit, épp ellenkezőleg, továbbra is 

szülőföldemen szeretnék élni és boldogulni, ezért nem kívánok megválni szlovák 

állampolgárságomtól” - áll levelében. „Nem kívánhatom, hogy kövessék példámat, vallom 

azonban, hogy a magyar nemzettel való azonosulás és egyesülés eme módja a követendő 

irány a felvidéki magyar közösség és a Kárpát-medence magyar közösségeinek jövője 

szempontjából.” 

 

Valentin Stan: Románia adósa az erdélyi magyarságnak 

2011. július 29. - Nagy Demeter István - Erdély Ma, Székely Hírmondó 

Valentin Stan politológus, a Bukaresti Tudományegyetem oktatója magyarázta meg a 

Székely Hírmondónak, miért ódzkodik a román politikum az autonómia gondolatától: „A 

román politikai diskurzusban a területi autonómiát a szecesszióval azonosítják, ami oda 

vezet, hogy elviekben még használni sem szabad ezt a kifejezést. Az általános felfogásban 

az autonómia bármilyen formája, még a kulturális is, úgy jelenik meg, mint egy 

veszélyforrás az ország területi integritására nézve. Az autonómia soha nem volt egy 

megfelelően megvitatott, magyarázott, kezelt fogalom a román társadalomban, mivel 

egyfajta axiómaként ki lett jelentve, hogy amennyiben az önrendelkezés fogalma 

megjelenik a köztudatban, Románia, mint állam, megszűnik létezni. Ez a retorika továbbra 

is tartja magát, így nem lehet elítélni az ebben az országban élő egyszerű, mindennapi 

embereket, akik, amint meghallják, hogy valakik, legyenek azok székelyek, magyarok, vagy 

más itt élő nemzetiség autonómiát akarnak, az bizonyosan Románia területi egysége ellen 

dolgozik. Ez annak a következménye, hogy a romániai politikai elit szintjén komoly munka 
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folyt annak érdekében, hogy csak részben tájékoztassák a közembert, ahelyett, hogy olyan 

eszközöket biztosítsanak számára, amelyek révén ki tud alakítani egy saját képet az 

autonómiáról. Ez a félig tudatlanságban tartás szándékos, hiszen kitűnően ki lehet 

használni a szavazatszerzés terén”. 

 

Pénzügyi nyári egyetem határon túliaknak 

2011. július 30. - MTI, Magyar Nemzet Online, Krónika 

Határon túli magyar anyanyelvű hallgatók részére szervez pénzügyi nyári egyetemet július 

31-étől augusztus 12-éig a Széchenyi István Szakkollégium, a Budapesti Corvinus Egyetem 

egyik nagy múltú diákszervezete Keszthelyen. A 17. alkalommal megszervezett nyári 

egyetem célja, hogy olyan bankszakmai és vállalati pénzügyi ismereteket adjon át a 

hallgatóknak, amelyekkel nagyobb eséllyel tudnak érvényesülni hazájukban. 

 

 

Csendes tiltakozás a magyar tagozatért tizenkét európai országban 

2011. július 29. - Erdély Ma, MTI 

Csendes tiltakozást helyezett kilátásba tizenkét európai fővárosban a román 

nagykövetségek előtt egy civil szervezet, amely a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen a magyar tagozatot ért diszkriminációra kívánja felhívni a 

figyelmet. Ádám Valerián, a Romániai Magyar Orvosi és Gyógyszerészeti Képzésért 

Egyesület titkára az MTI-nek pénteken elmondta: a tiltakozásra azt követően kerül sor, 

hogy az egyetem román többségű vezetősége több olyan döntést hozott, amelyek 

hátrányosan érintik a magyar tagozatot. A romániai magyar orvosokat és egyetemi 

oktatókat tömörítő civil szervezet főként azt kifogásolja, hogy az egyetem román többségű 

szenátusa által elfogadott új egyetemi charta nem tartja tiszteletben az új romániai 

oktatási törvényt, amely lehetővé teszi, hogy a multikulturális egyetemeken a magyar 

tagozat főtanszékekbe/intézetekbe szerveződjön, vagyis az oktatás nyelve szerint 

különüljön el, és nagyobb döntési jogkörnek örvendjen. 

 

Nyílt levél Kelemen Hunor kulturális miniszterhez 

2011. július 29. - Demeter Szilárd - manna.ro 

Nyílt levelet intézett Kelemen Hunor kulturális miniszterhez, az RMDSZ elnökéhez 

Demeter Szilárd, Tőkés László sajtófőnöke: „Örömmel üdvözöljük, hogy miután a régészeti 

leletmentesítésre hivatkozva rövid időre sikerült leállítani a kolozsvári Kétágú templom 

melletti munkálatokat, Ön Daniel Funeriu oktatási miniszterhez és Florin Stamatian 

Kolozs megyei prefektushoz fordult annak érdekében, „hogy járjanak közben a Kétágú 
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templom mögötti telken talált régészeti leletek megvédése érdekében azáltal, hogy 

tiszteletben tartják és hatályba léptetnek egy, a munkálatok leállítására vonatkozó 

átiratot.” A levél így folytatódik: „ munkálatok leállítása nem a végső megoldás, ennek 

érdekében tehát keresse meg a legilletékesebb minisztert is. Megkérjük Kelemen Hunor 

miniszter urat, hogy forduljon a decentralizációs gyakorlatot semmibe vevő országos 

hatóság engedélyét ellenjegyző Kelemen Hunor művelődési és műemlékvédelmi 

miniszterhez”. 

 

A román kormány botrányosan gáncsolja a Sapientiát 

2011. július 30. - Jakab Lőrinc - Erdély Ma, Erdélyi Napló 

Szomorú születésnapot ünnepel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem: pontosan 

egy évvel ezelőtt, a Tusványosi Szabadegyetemen jelentette be ünnepélyesen dr. Dávid 

László rektor, hogy a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (RFMÜ) 

elfogadta az intézmény akkreditációját. Ettől a pillanattól a végleges akkreditáció ügye a 

politikum térfelén pattogott, és egy év alatt emiatt nem történt semmi. Nagy kérdés, hogy 

a kormányon lévő, és a magát minden erdélyi magyar érdeket képviselő szervezetnek 

nevező RMDSZ képviselői, miért nem tudták megsürgetni a folyamatot, ami Romániában 

más magánegyetemek esetében átlagosan négy hónapos procedúra. Egyebek mellett, a 

késlekedés okairól és annak az egyetem számára káros következményeiről a felsőoktatási 

intézmény vezetőjét, Dávid Lászlót kérdezte az Erdélyi Napló. 

 

Körmenet a magyar tagozat önállóságáért a MOGYE-n 

2011. július 31. - Erdély Ma 

„2011. augusztus 11-én, csütörtökön, 19-21 óra között a Romániai Magyar Orvos és 

Gyógyszerész Képzésért Egyesület (RMOGYKE) és a Bolyai Kezdeményező Bizottság 

(BKB) körmenetet szervez Marosvásárhely Főterén. A találkozó a Városháza, a Megyeháza 

és a Kultúrpalota előtt 19 órakor lesz. Nagyméretű monitoron élő kapcsolatba lépünk a 

Magyarországon és a diaszpórában fohászkodó testvéreinkkel és onnan kihangosítva, 

körmenetben vonulunk végig a város főterén. A magyar történelmi egyházak, felekezetek 

és a magyar többségű települések polgármesterei is kapnak meghívót. Felkérjük az erdélyi 

magyarságot, az erős identitástudatú székelységet, hogy e történelmi pillanatban álljon 

talpra és ragaszkodjon népünk egyenjogúságához. Vegyen részt a Körmeneten, hogy együtt 

imádkozzunk a jó Istenhez megmaradásunkért, anyanyelvünk korlátlan használatáért, az 

egyenjogúságunkért” – írja közleményében a szervezők nevében Ádám Valérián. 

 

Megszámláltatunk 

2011. július 31. - Jámbor Gyula - Nyugati Jelen, Erdély Ma 

„Október végén megszámláltatunk, és bizonyosan híjával találtatunk az előző 

számbavételekhez képest. Még akkor is, ha a 2011-es hazai népszámlálás minden 

szándékos tévedéstől mentes lenne. Az előző népszámlálások mindegyikénél felmerült 
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ugyanis a gyanú, hogy valamilyen mismásolásból, csúsztatásból kifolyólag a 

nemzetiségekre vonatkozó adatok nem egyeznek a valóságosokkal, pontosabban azok alatt 

maradnak. Persze adódhatnak a valóságtól való kisebb-nagyobb eltérések módszertani 

okokból is – idén például abból, hogyan „könyvelik” a külföldön dolgozó honfitársainkat” 

– írja Jámbor Gyula a Nyugati Jelenben. A szerző szerint „egy meglepő, de annál 

örvendetesebb tendenciáról is szólnak a tanulmányok: arról, hogy az utóbbi években a 

romániai magyar (elsősorban a felsőfokú végzettségű) anyák gyermekvállalási kedve 

nagyobb mértékben növekedett az országos átlagnál, így a magyarság fogyása némiképp 

mérséklődik. Ezt a tendenciát kellene folytatni, a népszámláláskor viszont már csak az 

megoldható, hogy a magyar – vagy a vegyes házasságban élő magyar – annak is vallja 

magát mind nemzetiségét, mind anyanyelvét tekintve”. 

 

Tőkésista struccpolitika 

2011. augusztus 1. - Új Magyar Szó 

„Nem tartják méltónak az Új Magyar Szó olvasóit Tőkés László és hívei arra, hogy 

informálják őket a volt püspök és az általa vezetett Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) „viselt ügyeivel” kapcsolatosan. Legalábbis erre enged következtetni az a tény, 

hogy Tőkésék silentio stampát hirdettek az Új Magyar Szó ellen. Az EMNT újságíróink 

által megkérdezett tagjai ismételten értésünkre adták: lapunknak nem nyilatkoznak” – írja 

az Új Magyar Szó hétfői száma. A cikk szerint „a lapunkkal szemben foganatosított zárlat 

etikai vonzataival kapcsolatban egyébként még az EMNT-n belül is vannak „másként 

gondolkodók”. Gergely Balázs, az alakulat közép-erdélyi régióelnöke megkeresésünkre 

kifejtette: ő maga nem ért egyet társai döntésével, ennek ellenére kénytelen tiszteletben 

tartani azt.” 

 

Cáfol a tanfelügyelő 

2011. augusztus 1. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

Péter Tünde Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes cáfolja, hogy telefonon fenyegette 

volna meg a kolozsvári Kétágú református templom mögötti telek építkezésének leállítását 

követelőket. „Kikérem magamnak, nem stílusom a fenyegetőzés, nagyon kemény szavak 

ezek!” – nyilatkozta Péter Tünde. Mint ismeretes, a Krónika pénteki számában megjelent, 

Tőkés Lászlóval készített interjúban az EP alelnöke úgy fogalmazott: „Péter Tünde tanárnő 

telefonon fenyegeti mindazokat, akik meg akarják akadályozni örökségünk elprédálását, 

mondván, hogy Bukarestből »elzáratja a pénzcsapokat«, ha nem hagyják annyiban. 

Gyalázat. Ezt mi aztán végképp nem hagyhatjuk annyiban.” Péter Tünde ugyanakkor a 

kolozsvári lapnak úgy nyilatkozott: szó nincs arról, hogy bárkit megfenyegetett volna, mint 

mondta, valóban felvette a kapcsolatot az építkezés ellenzőivel, azonban csak annyi 

történt, hogy egy kávéra hívta őket, hogy beszéljék meg együtt a problémát. Péter Tünde 

cáfolja azokat az információkat, amelyek szerint a Kétágú templom mögötti telek nyolcvan 

százalékát beépítenék. 
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ÚMSZ-replika: „indíttatékunk az igazság feltárása” 

2011. augusztus 1. - Krónika 

Visszautasítja az Új Magyar Szó főszerkesztője Tőkés Lászlónak a Krónikában róla, 

valamint a Jurnalul Naţionallal közösen végzett sajtóankétról megjelent  „minősítgetéseit”. 

„Tőkés László az ominózus interjúban nagyvonalúan kikerüli az okirat hamisítással  

kapcsolatos konkrétumokat, és személyeskedő hangnemben a két lap és a két újságíró 

indíttatékait firtatja. Ezzel kapcsolatban leszögezzük, hogy lapunk indíttatéka az igazság 

felfedése és közlése, az aláírások meghamisításával kapcsolatban pedig megalapozott 

gyanú merült fel, amely a sajtóankét során be is igazolódott” – szerepel Salamon Márton 

László Krónikához elküldött replikájában, amelyben az ÚMSZ főszerkesztője az 1989-es 

temesvári forradalom fő értékeinek, elsősorban a véleménynyilvánítás szabadságának 

fontosságára emlékezteti Tőkést. 

 

Zöld út a ciánnak? 

2011. augusztus 1. - Krónika 

A román kormány gyakorlatilag engedélyezte a cián alapú kitermelést Verespatakon azzal, 

hogy régészeti mentesítési engedélyt adott ki a Fehér megyei településre tervezett 

színesfémbánya- projekt ügyében – nyilatkozta Monica Macovei, a Demokrata-Liberális 

Párt (PDL) alelnöke. Közölte továbbá: a témát már a kormánypárt vezetőtestületének 

következő ülésén napirendre fogja tűzni. Ezzel egy időben Carmen Moldovan, az ellenzéki 

PSD környezetvédelmi mozgalmának vezetője Nagyváradon úgy nyilatkozott: nem 

véletlen, hogy éppen akkor derült fény a Borbély László környezetvédelmi miniszter 

ügyében korrupció gyanújával zajló ügyészségi eljárásra, amikor a verespataki projekt már 

csak a környezetvédelmi tárca véleményezésére vár. „Véleményem szerint az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) azzal zsarolja Borbélyt, hogy vizsgálatot indított 

ellene, ennek meg az a célja, hogy a környezetvédelmi tárca aláírja az utolsó olyan 

engedélyt, mely révén Verespatakon elkezdődhet a cián alapú kitermelés” – fogalmazott a 

szociáldemokrata politikus. 

 

A menekülési út 

2011. augusztus 1. - Székedi Ferenc - Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc Orbán Viktor tusnádfürdői szavai kapcsán megjegyzi, hogy az erdélyi 

magyar sajtóban a következőképpen összefoglalható kommentárok láttak napvilágot: 

„tekintve az EMNP bejegyzésének várható kudarcát, a magyar miniszterelnök lemondott a 

romániai magyarság leendő, harmadik pártjának a támogatásáról, és mivel Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnökkel is találkozott, nincs kizárva, hogy kiemelik a süllyesztőből a 

Fidesz-RMDSZ kapcsolatokat”. A szerző szerint „a magyarországi kormányzathoz közeli 

gazdasági és pénzügyi vállalkozások az ugyancsak Orbán által meghirdetett közös magyar 

gazdasági tér jelszavával a romániai, erdélyi és székelyföldi piacon csak akkor találják meg 

számításaikat, ha a légkör nyugodt, ha például egy magyar összetételű városi tanács egyik 
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fele nem fűrészeli el a leginkább biztos pénzeknek számító, helyi költségvetéseken alapuló 

profitkereső törekvéseket”, ezért „amiről Orbán beszélt, az lehet a menekülési út.” 

 

Esőmosta Székely Vágta 

2011. augusztus 1. - Bíró Blanka - Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Erdély Ma 

Szombaton került megrendezésre a Székely Vágta. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 

polgármester a rendezvény egyik házigazdájaként elmondta, ahányszor a bukarestiek azt 

nyilatkozzák, hogy a Székelyföld nem létezik, annyiszor szerveznek egy-egy nagy 

rendezvényt, amivel ezt cáfolják. Lokodi Edit Emőke, Maros Megye Tanácsának elnöke 

hangsúlyozta, a Székely Vágtát nem valakik ellen, hanem a székely hagyományok 

ápolásának céljából szervezték. 

 

A magyar kereszténydemokraták üdvözlik Gubík döntését 

2011. július 29. - MTI, bumm.sk 

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) nagyra értékeli, hogy a Magyar Koalíció 

Pártja ifjúsági szervezetének vezetője a diszkriminatív szlovák szabályozás ellenére nyíltan 

vállalja magyarságát - mondta Stágel Bence, az IKSZ elnöke az MTI-nek. Bármilyen 

hátrányos jogkövetkezmény bekövetkezte esetén az IKSZ támogatásáról biztosítja Gubík 

Lászlót – tette hozzá Stágel Stágel Bence. „A Via Nova Országos Ifjúsági Csoport 

alelnökének példamutató kiállása sokat segíthet abban, hogy minél több felvidéki magyar 

fiatal kérvényezze a magyar állampolgárságot az egyszerűsített honosítási eljárás 

keretében” - mondta a kereszténydemokrata politikus. 

 

A magyar gimnázium elköltöztetése ellen tüntettek Zselízen 

2011. július 30. - MTI, Felvidék Ma, Szabad Újság, Magyar Nemzet 

A helyi magyar gimnázium elköltöztetése ellen tüntettek pénteken este a dél-szlovákiai 

Zselízen. A Comenius Gimnázium épületénél 150-170 ember gyűlt össze, hogy tiltakozzon 

a magyar iskola átköltöztetése ellen a tavaly felújított szlovák gimnázium épületébe. A 

csendesen tiltakozó szülők, diákok és pedagógusok között ott volt a város polgármestere, 

valamint a megyei, járási és városi magyar képviselők is. Bár a 7500 lakosú felvidéki város 

lakóinak több mint a fele aláírta a Comenius Gimnázium átköltöztetését ellenző petíciót, s 

a város is javasolta, hogy támogatni fogja az intézményt, Nyitra megye közgyűlése nem 

járult hozzá ahhoz, hogy a magyar gimnázium eddigi épületében maradhasson. A megye az 

intézkedés szükségességét azzal indokolta, hogy mindkét gimnáziumban évről évre 

csökken a diákok létszáma, s ezért egyre ráfizetésesebb a két épület fenntartása. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=53879
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http://www.szabadujsag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2257:a-magyar-gimnazium-elkoeltoeztetese-ellen-tuentettek-zselizen&catid=42:oktatas-mveldes&Itemid=69
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A Jobbik üdvözölte és támogatásáról biztosította Gubík Lászlót 

2011. július 30. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Miután Gubík László nyilvánosságra hozta, hogy a közelmúltban letette az állampolgársági 

esküt, Szávay István országgyűlési képviselő, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinet elnöke 

közleményben üdvözölte lépését. „Nemes, bátor és egész magyar közössége számára 

biztatást adó ennek a fiatalembernek az önzetlen példamutatása. Gubík László önkéntes 

áldozatot hozva saját jövőjét kockáztatja, Magyarországnak ezért kötelessége, hogy 

felelősséget vállaljon érte!” A Jobbik egyben felszólította a magyar kormányt, hogy a 

felvidéki magyar közösség érdekeit tekintve minden rendelkezésére álló eszközzel 

gyakoroljon nyomást Szlovákiára a magyarellenes állampolgársági törvény módosításának 

kikényszerítésére, szükség esetén pedig a leghatározottabban álljon ki Gubík László és 

sorstárai mellett. 

 

Horský: a közvélemény belefáradt a Hídba 

2011. július 30. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma 

Michal Horský politológus szerint választói már unják a Hídat, amely ritkán mutatja 

magát nyilvánosan, és kevés embert érdekel - a közvélemény belefáradt a pártba. A 

szakember legalábbis ezzel magyarázza, hogy a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint 

csökken a Most-Híd támogatottsága, míg az MKP erősödik és a felmérések szerint bejutna 

a törvényhozásba. Miroslav Kusý politológus szerint viszont az MKP preferenciáinak 

növekedése pont annak köszönhető, hogy nincs a törvényhozásban. „Nem lehet róla 

hallani, nincsenek mögötte botrányok” - jelentette ki a politológus, aki szerint bizonyos 

pszichológiai faktor is állhat a folyamatok mögött, visszatérnek az idősebb szavazók. 

 

A Via Nova - ICS csoportos nyilvános állampolgárság felvételt szervez 

2011. július 31. - bumm.sk, Felvidék Ma 

A komáromi járási Via Nova ICS támogatásáról biztosította Gubík Lászlót. Nyilvános 

fórumot kezdeményeznek, melyre várják azokat a szlovákiai magyarokat, akik nyíltan 

felvállalják, vagy nyilvánosan kérvényezik a magyar állampolgárságot - mondta Samu 

István, a szervezet vezetője. „A kettős állampolgárság egy lehetőség számunkra. Az 

alkotmány tiltja, hogy az aktuális hatalom elvegye szlovák állampolgárságunkat. Ezért, és 

annak okán, hogy mind a mai napig megőriztük magyarságunkat, ne szalasszuk el ezt a 

lehetőséget. Mutassuk meg, hogy nem kevesen vagyunk, hanem sokan. Ha egységesen 

követjük e példát, erősek leszünk” - írta a közleményben Samu István. 

 

Nem foglalkozik Bugárék beadványával a Reklámtanács 

2011. július 31. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A Reklámtanács nem foglalkozik a Híd beadványával. Bugár Béla pártja az SNS 

óriásplakátjai miatt tett panaszt, de a tanács nem illetékes az ügyben, mivel a reklámkódex 
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http://www.bumm.sk/58226/horsky-a-kozvelemeny-belefaradt-a-hidba.html
http://www.bumm.sk/58259/a-via-nova-ics-csoportos-nyilvanos-allampolgarsag-felvetelt-szervez.html
http://www.bumm.sk/58252/nem-foglalkozik-bugarek-beadvanyaval-a-reklamtanacs.html
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nem vonatkozik a politikai reklámra. Bár a Reklámtanács kódexe többek közt említést tesz 

arról is, hogy a „reklámoknak nem szabad tartalmazniuk semmilyen elemet, mely sérti a 

fogyasztók faji, nemzetiségi, politikai vagy vallási hovatartozását”, az SNS óriásplakátjai, 

melyeken a „Proti maďarskej rozpínavosti” (A magyar terjeszkedés ellen) felirat áll, a 

testület igazgatója szerint  nem tartoznak a tanács hatáskörébe. Bugár Béla nem ért egyet 

ezzel az érveléssel, de a maga részéről elismerte, hogy a véleményüket nehéz lesz 

érvényesíteni. 

 

Véget ért az ötödik toleranciatábor Topolyán 

2011. július 29. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Hat nap után pénteken este zárult a Duna menti régiók és városok ötödik toleranciatábora 

Topolyán. A Határok nélkül a Dunán jelszóval aposztrofált táborba az idén kétszáz fiatal 

érkezett Szerbiából, Magyarországról, Romániából, Ukrajnából, Németországból, 

Horvátországból, Bosznia-Hercegovinából, Bulgáriából és Szlovákiából. Egeresi Sándor, a 

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy 

erősíteni kell a Duna menti európai szálat. Hozzátette, hogy a fiatalok tudják továbbvinni 

ezt a szellemet.  

 

Fogyunk 

2011. július 29. - Bozóki Antal - Vajdaság Ma 

Az októberi népszámlálás kapcsán közölt írásában Bozóki Antal kifejti, hogy “a becslések 

szerint, az elvándorlás, beolvadás, vegyes házasságok, alacsony születésszám, elhalálozás 

következtében, a magyarság jelenlegi száma 274 070-re tehető. Most tehát körülbelül 

ennyi magyar van a Vajdaságban, vagyis 16 137-tel kevesebb, mint 2002-ben. A 

demográfusok szerint azonban még ez is optimista feltevés. Különösebb tudományos 

tanulmányozás nélkül is tudjuk azonban, hogy a vajdasági magyarság az utóbbi húsz 

évben, de a legutóbbi népszámlálás óta is jócskán (meg)fogyatkozott”. “A népszámlás 

tanúsíthatja, hogy milyen eredménye van a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a szerbiai 

hatalomban való közel tíz éves folyamatos részvételének. A mostani magyar kormány 

ugyanis jelezte, hogy a siker mércéje a határon túli magyarok létszámcsökkentésének 

leállítása. Ergo: a magyarok lélekszámának jelzett csökkenése viszont megerősítheti az 

eddigi nemzeti kisebbségi politika sikertelenségéről alkotott véleményt. Nyilatkozás lesz 

tehát a népszámlálás a nemzeti kisebbségi politikáról, de a hatalomban részes vajdasági 

magyar politikai elitről is” – írja Bozóki. 

 
 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
Fe

lv
id

é
k
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Több magyar műsorra lenne igény 

2011. július 30. - volksgruppen.at 

A magyar nyelvű műsorok adásainak kibővítését kérelmezi a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület. Az indítványt támogatni kívánók a kultúregyesület honlapján található 

petícióhoz interneten is csatlakozhatnak. „Az ORF-Közönségtanács, illetve több 

népcsoport fórum már évek óta küzd a magyarnyelvű műsorok adási idejének 

meghosszabításáért a televízíóban és a rádióban egyaránt. A burgenlandi média műsorai, 

az elismert népcsoportok nyelvén, jelenleg nem arányosak a lakosság azon részével, akik 

az adott nyelvet megértenék. A magyar nyelv képviselete ezen a téren nem megfelelő. 

Kívánjuk részünkről a magyar nyelvű műsorok adási idejének kibővítését az 

államszerződés által megszabott mértékben” - olvasható a kultúregyesület felhívásában. 
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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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