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Tömegesen kérelmezték a magyar állampolgárságot 

2011. augusztus 9. - bumm.sk, Felvidék Ma, MR1-Kossuth Rádió, Új Szó, Magyar Nemzet 

Az MKP ifjúsági szervezetének, a Via Nova Ifjúsági Csoport komáromi szervezetének 

kezdeményezésére több civil szervezet tartott sajtótájékoztatót Komáromban, melyen 

közel tucatnyian jelentették be, magyar állampolgárságot kérvényeznek, és nem 

hajlandóak megválni szlovák állampolgárságuktól sem. A Te Ügyed Kör (TÜKör) polgári 

társulás, az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás (EJK), valamint a Magyar 

Megmaradásért mozgalom (MM) képviselői is csatlakoztak a kezdeményezéshez, de 

vendégként jelen volt a magyar állampolgárságát elsőként nyíltan felvállaló Gubík László, 

valamint Berényi József MKP-elnök, akinek állampolgársága ügyében már a szlovák 

belügyminisztérium is vizsgálódott. A sajtótájékoztatón bejelentették, aláírásgyűjtést 

kezdeményeznek, melyben követelik, hogy ismét tegyék lehetővé a kettős állampolgárság 

intézményét Szlovákiában. Egyúttal a szerintük alkotmányellenes törvény alapján 

zaklatott személyek kárpótlásáért is síkra szállnak a petícióval, egyrészt az érintettek 

állampolgárságának visszaadását, másrészt erkölcsi és anyagi kárpótlást is követelnek. 

Továbbá felszólították a kormányt és a parlamentet, hogy a kifogásolt módosítás 

visszavonásáig a szlovák belügyi szervek és más állami szervek tartózkodjanak az érintett 

személyek zaklatásától. Közölték, hogy szeptember elsejére tüntetést szerveznek 

Komáromba, a Klapka térre, ahol a kettős állampolgárságért kívánnak tüntetni. 

 

Jelenleg nem merül fel, hogy az RMDSZ kilépjen a kormánykoalícióból 

2011. augusztus 9. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Jelenleg nem merül fel, hogy az RMDSZ kilépjen a kormánykoalícióból – jelentette ki 

Kelemen Hunor szövetségi elnök a Nemzeti Liberális Párt elnökének azon nyilatkozatával 

kapcsolatban, miszerint az RMDSZ-nek meg kell értenie, hogy egy olyan koalíció tagja, 

mely az országnak és magának az RMDSZ-nek is rosszat tesz. Kelemen Hunor leszögezte: 

a szövetség kész tárgyalni az ellenzékkel az alkotmánymódosítással, a választási törvénnyel 

és a kisebbségek jogaival kapcsolatba. Az RMDSZ–nek azonban nem áll szándékában 

kilépni a kormányból és Cseke Attila lemondása az egészségügyi miniszteri tisztségről nem 

veszélyezteti a koalíciót. 

 

Verespatak: magyar nem a bányanyitásra  

2011. augusztus 10. - Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

Még hónapokba telhet, amíg a kormány tárcaközi szakértői bizottsága elemzi a verespataki 

aranybányát tervező Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) által beterjesztett 

környezeti hatástanulmányt – jelentette ki Borbély László környezetvédelmi miniszter. Az 

RMDSZ-es politikus az MTI-nek elmondta: a múlt héten megkapták a magyar fél 

álláspontját a beruházással kapcsolatban, melyből kiderül, Magyarország egyértelműen 

elutasítja annak megvalósulását, de nem fogalmazott meg „technikai vagy más jellegű 

kifogást”. A miniszter rámutatott: a magyar parlamentnek van egy döntése Verespatakról, 
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ezért úgy véli, a kormány politikai álláspontot fogalmazott meg, amire a román fél majd 

megadja a választ. 

 

Kolozsvár-felirat: két magyar állampolgár ellen indítottak eljárást 

2011. augusztus 9. - transindex.ro, Nyugati Jelen, Magyar Hírlap 

A hétfő hajnalban Kolozsvár Torda felőli bejáratánál előállított négy magyar állampolgár 

közül kettő ellen közerkölcs elleni vétség és közrendháborítás címén indítanak eljárást, 

nyilatkozta a Transindex megkeresésére Alma Brehariu-Bruja, a Kolozs Megyei Rendőr-

felügyelőség szóvivője, aki cáfolta a sajtóban megjelent információkat, mely szerint a négy 

miskolci férfit őrizetbe vették volna. „A kirándulócsoport hat tagja közül négyet 

hallgattunk ki, közülük kettő ellen indítottunk eljárást. A két gyanúsított szabadlábon 

védekezhet, a másik két személy csupán szemtanúként érintett az eljárás során. A 

Büntetőtörvénykönyv a közerkölcs elleni vétséget és a közrendháborítást 1-től 5 évig 

terjedő börtönbüntetéssel szankcionálja” - tette hozzá a szóvivő. Az eset kapcsán Szilágyi 

Mátyást, Magyarország kolozsvári főkonzulja elmondta, az ügyet lezártnak lehet tekinteni, 

és megerősítette a rendőrségi szóvivő által elmondottakat. Azt az értesülést, miszerint az 

előállított magyarok egyike Miklós Árpád, a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

közgyűlési frakcióvezetője, a főkonzul sem megerősíteni, sem megcáfolni nem kívánta. 

 

Kolozsvár: elköltöztetik a főtéri piacot, továbbra is szünetel a koalíciós 
együttműködés 

2011. augusztus 9. - Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, Szabadság, Új Magyar Szó 

Megszűnhet a kolozsvári Főtéren működő hétvégi piac, miután az RMDSZ és a PDL 

megyei vezetősége kedden megbízta Sorin Apostu polgármestert, hogy változtassa meg a 

piac helyszínét. Továbbra is érvényes azonban a két alakulat közti koalíciós megállapodás 

felbontásáról szóló megyei RMDSZ döntése. 

 

Dr. Vass Levente az EMNT polgármesterjelöltje Marosvásárhelyen 

2011. augusztus 9. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Dr. Vass Leventét, az Egészségügyi Minisztérium tanácsosát jelöli közös polgármesternek 

Marosvásárhelyen az EMNT Maros megyei szervezete. Ezt keddi sajtótájékoztatóján 

jelentette be Jakab István, az alakulat elnöke. Az EMNT reméli, jelöltjüket az RMDSZ és a 

Magyar Polgári Párt is támogatni fogja. Dr. Vass Levente korábban úgy nyilatkozott, csak 

akkor fogadja el a felkérést, ha mindhárom politikai szervezet elfogadja jelöltségét. Az 

RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke, dr. Benedek István elmondta: szeptember 

végéig a marosvásárhelyi körzetek eldöntik, kit támogatnak. „Az RMDSZ belső szabályzata 

szerint meghallgatjuk Vass Leventét, Csegzi Sándort és Dávid Csabát is, majd az RMDSZ 

megyei és országos szervezetével egyeztetve eldöntjük, hogy kit támogatunk. Hogy Vass 
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Levente lesz-e, vagy más, nem tudom” – mondta a politikus. Az MPP alelnöke, Kiss István 

megerősítette, hogy Bölöni Lászlótól nem érkezett válasz, de bármilyen új javaslatot a 

három szervezetnek meg kell tárgyalnia. 

 

Hatásos volt az ellenpropaganda 

2011. augusztus 9. - Erdély Ma, Reggeli Újság 

A Reggeli Újság egy Magyarországon végzett közvélemény-kutatásról számolt be, 

amelynek eredményei szerint bár a kettős állampolgárság megadását helyesli a 

magyarországiak többsége, a választójog megadásának támogatottsága jelentősen 

csökkent az utóbbi egy évben, a teljes lakosság mindössze 15 százaléka támogatja. A cikk 

hangsúlyozza, hogy a növekvő ellenkezés megfigyelők szerint egyértelműen a balliberális 

ellenzék erőteljes propagandájának tudható be. Ennek legfőbb eleme, hogy a határon 

túliak nem adóznak Magyarországon, azaz nem járulnak hozzá anyagilag az állam – 

különösen pedig a társadalombiztosítás – fenntartásához és működtetéséhez. Ez 

gyakorlatilag ugyanaz az elrettentő elem, mint a „húszmillió román vendégmunkással” 

való fenyegetés”. 

 

Hunyad megyei magyar az egészségügyi tárca élén? 

2011. augusztus 9. - Chirmiciu András - Nyugati Jelen 

Ki lesz a múlt héten lemondott Cseke Attila utódja az Egészségügyi Minisztérium élén? A 

sajtó kész tényként állítja, hogy a tisztség a Bihar megyei RMDSZ-t illeti meg. Csakhogy ez 

nincs teljesen így. A miniszter kiválasztásánál a szakmai szempont az elsődleges kritérium, 

mondta Winkler Gyula EP-képviselő, a Hunyad Megyei RMDSZ elnöke. Kétségtelen, az 

RMDSZ korábban és most is ügyelt, ügyel a területi egyensúlyra, arra, hogy a Székelyföld, 

az erdélyi és pártiumi vegyesvidék, valamint a dél-erdélyi szórvány képviselői is 

lehetőséghez juthassanak, de az elsődleges szempont mindig is a szakmai rátermettség 

volt. Winkler leszögezte: dr. Bende Barna és Dézsi Attila személyében a Hunyad megyei 

magyarság két olyan jól felkészült személyiséggel rendelkezik, akik átvehetik az 

egészségügyi tárca vezetését. 

 

Támadásba lendült Dorin Florea 

2011. augusztus 9. - Fancsali Attila - szekelyhon.ro, Krónika 

Marosvásárhely polgármestere, Dorin Florea levélben kérte fel néhány megyeszékhely 

vezetőjét, segítsenek a Kovászna megyei Kökös községhez tartozó Bácstelek lakóin, akik 

megállapítása szerint a XXI. században középkori körülmények között kénytelenek élni. Az 

elöljáró szerint az RMDSZ vezetői panaszkodnak, hogy a magyarokat másodrendű 

állampolgárokként kezelik, de „vannak románok, akiknek elfogyott a türelme”. Dorin 

Florea nemrégiben nagyszülei sírját látogatta meg a Kovászna megyei Bácsteleken, néhány 

kilométerre Brassó városától – ekkor vette észre, hogy a településen nincs közvilágítás. A 

marosvásárhelyi elöljáró ezért levelet intézett több megyeközpont elöljárójához, amelyben 
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arra kéri őket, hogy adományozzanak öt-öt lámpatestet a településnek. A falunak 1992-ben 

654 román, 5 magyar és 1 német lakosa volt. 

 

Nemzeti minimum a MOGYE magyar tagozata 

2011. augusztus 9. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Nemzeti minimum a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar 

tagozatának helyzete – jelentette ki dr. Brassai Attila tanszékvezető egyetemi tanár, az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács oktatási bizottságának tagja. Hozzátette, az EMNT szerint 

a MOGYE magyar tagozatának a megalakulása jelenleg a regionalizáció kérdése után a 

második legfontosabb az erdélyi magyarság számára, prioritás, nemzeti minimum, és arra 

kéri a kormányt, hogy ne erősítsék meg a chartát (egyetem belső szabályzata). 

Magyarországon négy orvosi egyetem létezik, három-három fakultással, és mindannyi 

vezetője ellátta kézjegyével azt az augusztus 8-án kelt hétpontos nyilatkozatot, amelyben 

vállalják, hogy – amennyiben erre sor kerül – segítenek a MOGYE magyar tagozatának 

abban, hogy egy éven belül megszerezhesse az akkreditációt. 

 

Illegális a MOGYE chartája? 

2011. augusztus 9. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) Bukarestbe elküldött új 

chartája törvénytelen, hiszen elfogadásakor nem volt meg a szükséges kvórum az egyetem 

szenátusában – véli dr. Brassai Attila tanszékvezető. Az intézmény vezetői szerint azonban 

minden rendben van. A MOGYE rektorhelyettese, Klara Brânzaniuc az Agerpres 

hírügynökségnek azt mondta, az új tanügyi törvény megengedi ugyan a különálló 

tagozatok létrehozását, de ehhez különálló oktatási programot kell akkreditáltatni. „A 

szenátus elemezte az összes kérvényt, az ülés határozatképes volt. Igaz, hogy egyesek 

távoztak a teremből, de így is a szenátus több mint kétharmada bent maradt. A chartát 

elküldtük Bukarestbe az összes szükséges irattal együtt” – közölte a hírügynökséggel Klara 

Brânzaniuc.  

 

„Aprópénzzel kifizették” a magyarságot? 

2011. augusztus 9. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács oktatási bizottságának tagja, a MOGYE 

tanszékvezetője, dr. Brassai Attila nem tartja kizártnak, hogy politikai játszma az, ami az 

utóbbi hónapokban a MOGYE-n történt. „Előbb elvették a jogosan a magyarokat megillető 

helyeket, majd Bukarestből adtak 40-et. Nem visszaadták, hanem adtak újabb 40 fizetéses 

helyet, mert a románok megtartották azt, amit elvettek. Vajon nem ezzel akarják úgymond 

a munkát letudni, és a sokkal fontosabb kérdésről, a magyar tagozat megalakulásáról 

elterelni a figyelmet, és ezt a kérdést letudni? Elképzelhető, hogy ez a tervük, és akkor 

aprópénzzel kifizettek. Az egyetemi autonómia nem jogosít fel senkit törvényellenes 

cselekedetre” – mondta keddi sajtótájékoztatóján dr. Brassai Attila. 
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Mindenképpen lesz felvonulás augusztus 11-én 

2011. augusztus 9. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Mindenképpen lesz tiltakozó felvonulás csütörtökön 19 órától a MOGYE magyar 

tagozatának létrehozásáért, illetve azért, mert az egyetem új chartája nem rendelkezett 

erről – mondta megkeresésünkre a főszervező, Ádám Valérián. „Ezer százalék, hogy lesz, 

és helyszínként kitartunk a főtér mellett. Augusztus 10-én 10 órakor ül ismét össze az 

engedélyeztető bizottság a városházán, ahol eldől, hogy engedélyezik vagy sem. 

Bejelentjük, hogy este 7-kor a főtéren gyülekezünk, és ha majd szét akarják verni, akkor a 

Vártemplom udvarára vonulunk” – fogalmazott a főszervező. 

 

VII. EMI-tábor: ezrekre számítanak 

2011. augusztus 9. - Szabadság, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Népszava 

Több ezer résztvevőre számítanak a szerdán kezdődő EMI-tábor szervezői. Az eseményen 

számos kiemelkedő magyarországi és erdélyi előadó jelenik meg. A politika terén részt vesz 

többek között Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, Vona Gábor, a Jobbik elnöke, 

az erdélyi palettáról pedig a népszámlálás kérdéskörében, valamint a marosvásárhelyi 

magyar polgármester-jelölésben közvetlenül érintett képviselők jelennek meg. A 

kerekasztal-beszélgetésekhez a szervezők az RMDSZ, az EMNT és az MPP részéről hívtak 

meg tisztségviselőket, de az RMDSZ esetében nehezebben ment az együttműködés. Ennek 

ellenére a tavalyi RMDSZ-jelenléthez képest javult a helyzet – mondta Soós Sándor, az 

Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) elnöke. 

 

Hírzárlat a Tékánál 

2011. augusztus 10. - Szucher Ervin - Krónika 

Bár már fél éve zárva van a marosvásárhelyi Teleki Téka a tavaly novemberben felfedezett 

jelentős könyvhiány miatt, továbbra sem tudni, ki a felelős a nagy értékű, 16–19. századi 

kiadványok eltűnéséért. A rendőrség még a könyvtár vezetőségét sem értesíti a nyomozás 

állásáról. A rendőrség akkor indított eljárást, amikor az egyik helyi román nyelvű 

napilapban bizonyos Dan Apostol olvasói levélben hívta fel a figyelmet a jelentős hiányra. 

A városban már legalább egy évtizede szóbeszéd tárgyát képezi a szervezett könyvlopás, 

amely egyes források szerint még a ’89-es rendszerváltás előtt elkezdődött. Időközben 

kiderült, hogy a könyvtár vezetősége már 2007 óta tud a hiányról, amely a 17. századi 

könyvek katalógusának összeállításakor vált nyilvánvalóvá. Az eltűnt kötetek értékét nem 

ismerik, hiszen jelen pillanatban szakemberek híján egyetlen romániai könyvtárban sem 

történt értékbecslés. Spielmann Mihály szerint a hiányzó könyvek egy része igencsak 

értékes, 17–18. századi, köztük Magyarország történelmével, általános történelemmel 

foglalkozó kötetek, albumok, különlegességek. 
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Második esély a fiataloknak 

2011. augusztus 10. - Krónika 

Rövid távú oktatást indít ősztől a máramarosszigeti Leöwey Klára Gimnázium minden 

olyan magyar fiatal számára, akinek nem sikerült leérettségiznie, vagy folytatni szeretné 

középiskolai tanulmányait. A tanintézet olyan fiatalok jelentkezését várja, akik szeptember 

12-ig betöltik 18. életévüket. A képzésre eddig nyolcan jelentkeztek, de egy osztályt 

legkevesebb tíz diákkal lehet elindítani – mondta Béres Ildikó igazgatónő. Az eddigi 

jelentkezők román nyelven fejezték be a nyolc osztályt, így nekik az iskola szeptember 

elején nyelvvizsgát is szervez. Vicsay János Máramaros megyei főtanfelügyelő-helyettes jó 

ötletnek tartja a rövid távú oktatás elindítását. Elmondta, a tanfelügyelőség nem készített 

semmilyen felmérést arról, hány magyar ajkú személynek nincs érettségije.  

 

Diaconu: Tõkés László hamisított 

2011. augusztus 10. - Új Magyar Szó 

Közleményben hívta fel a figyelmet Bogdan Diaconu, a magyarellenességéről is ismert 

Konzervatív Párt alelnöke arra, hogy a Tőkés László nevéhez fűződő, bejegyzésre váró 

Erdélyi Magyar Néppárt törvényszékre benyújtott irataiban hamis támogató aláírások 

szerepelnek. A román politikus állásfoglalásában szélsőségesnek nevezi az Európai 

Parlament alelnökét, aki szerinte a Demokrata Liberális Pártnak köszönheti a tisztségét. 

Mint ismert, az Új Magyar Szó és a Jurnalul Naţional közös ankétja fényt derített arra, 

hogy az EMNP támogató listái hemzsegnek a hamisított aláírásoktól. 

 

Jobbikos provokáció történt Kolozsváron? 

2011. augusztus 10. - Új Magyar Szó 

A szélsőjobboldali Barikád című lap „pályázatán” vett részt a Mediafax hírügynökség 

információi szerint az a magyarországi turistacsoport, akiket hétfő hajnalban kísértek be a 

kolozsvári rendőrségre, miután a város bejáratánál magyar nyelvű helységnévtáblát 

akartak elhelyezni. A Barikád felhívása a román hírügynökségek szerint arról szólt, hogy a 

pályázaton résztvevők minél több erdélyi város bejáratánál készítsenek magyar nyelvű 

feliratokat dokumentáló fotókat. Az ügyben érintett Miklós Árpád egyébként politikus, a 

Borsod megyei közgyűlés jobbikos frakciójának elnöke. Szegedi Csanád, a Jobbik EP-

képviselője köszönetét fejezte ki politikus társának a kolozsvári akcióval kapcsolatban, és 

úgy fogalmazott, a romániai hatóságok „nyíltan provokálják” az erdélyi magyarságot. A 

szélsőjobboldali politikus jelezte, reméli hamarosan kezet foghat a kolozsvári rendőrségre 

bekísért Miklós Árpáddal. 
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MKP: Bugár kettős beszéde árt a matricakampánynak 

2011. augusztus 9. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A Magyar Koalíció Pártja teljes mellszélességgel támogatja a szlovákiai magyar civilek 

immár országossá bővült matricakampányát, melynek célja a magyar nyelv vizuális 

megjelenítésének növelése Dél-Szlovákiában. Az MKP közleményben szólította fel a Most-

Híd elnökét, Bugár Bélát, hogy a matricakampány sikeressége érdekében „hagyjon fel a 

kettős beszéddel”, a politikus ugyanis „mást nyilatkozik a magyar, és mást a szlovák 

sajtónak”. Bugár a bumm.sk hírportálnak július közepén úgy nyilatkozott, hogy 

kimondottan örül a civil kezdeményezésnek, melyet támogatni kell, azonban a Plus 1 deň 

szlovák napilapnak azt mondta, „ez egy polgári kezdeményezés”, melyet pártja „sem 

támogatni, sem elítélni” nem tud. 

 

Figeľ módosítaná az állampolgársági ellentörvényt 

2011. augusztus 9. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Magyar Hírlap 

A kormánypárti Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) elnöke szerint az lenne a helyes, 

ha a parlamentben módosítanák a Fico-féle állampolgársági törvényt, és nem pedig az 

alkotmánybíróságon támadnák meg megszüntetését kezdeményezve. Szerinte utóbbi lassú 

és bizonytalan megoldás. Ján Figeľ szerint az előző kormány által elfogadott törvény 

sokkal inkább a budapesti állampolgársági törvényre és a magyarországi politikára reagált, 

mintsem a belpolitikai igényekre. Kijelentette, Szlovákiának ma úgy kell módosítania a 

törvényt, hogy az lehetővé tegye a kettős állampolgárságot, de a „nemzetközileg elfogadott 

standardok“ alapján. Hogy pontosan miképpen módosítanák a törvényt, nem közölte. Arra 

a kérdésre, hogy a KDH képviselői támogatják-e a Híd beadványát, azt felelte, hogy pártja 

a törvény módosítását fogja kezdeményezni, mert az „gyorsabb és jobb megoldás”. 

 

Sikeres szlovák-magyar összefogás 

2011. augusztus 9. - Oriskó Norbert - Felvidék Ma 

Június végével negyedik alkalommal hirdetett pályázatot a Magyarország-Szlovákia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az Európai Unió által is 

támogatott kezdeményezés célja a két ország közötti kapcsolatok javítása, bővítése, és a 

térség integrációjának elősegítése. A felhívás alkalmából a projekt szervezői szakmai napot 

tartottak az érdeklődőknek: a losonci rendezvényre közel kétszáz leendő pályázó látogatott 

el. A pályázatra október 21-ig lehet jelentkezni, az Európai Unió támogatásának 

köszönhetően pedig közel 50 millió euró közösségi forrás kerül majd kiosztásra. 

 

Matricás gerillaakció a magyar nyelvért Szlovákiában 

2011. augusztus 10. - Szilvássy József - Népszabadság 

„A csallóközi Somorján a lakosság több mint 60 százaléka magyar nemzetiségű, 

Dunaszerdahelyen és Révkomáromban ennél is nagyobb az arányuk, az információs 
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http://www.bumm.sk/58551/mkp-bugar-kettos-beszede-art-a-matricakampanynak.html
http://www.bumm.sk/58542/figel-modositana-az-allampolgarsagi-ellentorvenyt.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/29678-sikeres-szlovak-magyar-osszefogas
http://nol.hu/lap/vilag/20110810-matricakkal_a_magyar_nyelvert
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tábláknak viszont alig húsz százaléka kétnyelvű. Nem az értelmetlen etnikai konfliktusok 

kiélezésére törekszünk, hanem arra, hogy közösségünk tudatosítsa nyelvhasználati jogait 

és lehetőségeit, a többségi nemzet pedig tartsa tiszteletben ezeket” – mondta a matricás 

akció egyik résztvevője. A Népszabadság újságírója több vállalkozók megkérdezett, hogy 

mi a véleménye az akcióról, volt aki dühödten válaszol, egy pozsonypüspöki vállalkozó 

viszont Rajkával példálózott. Elmondta, hogy amióta a magyarországi határfaluba és más 

közeli településekre szlovákok költöztek, a helybeli vendéglősök szlovákul is feltüntetik a 

kínált ételeket és az italokat. „Pedig semmiféle törvény nem kötelezi, még csak nem is 

ösztönzi őket erre. De az illendőség és főleg a vendég tisztelete ezt kívánja. Oda kellene 

terelni a szlovákiai magyarok közéleti anyanyelvhasználatát ellenző és gátló 

nacionalistákat” – szögezi le. 

 

MRM: Csak papíron léteznek a testvérvárosi kapcsolatok 

2011. augusztus 9. - pannonrtv.com 

Szabadka és Szeged papíron testvérvárosok, azonban úgy tűnik, mintha a két település 

között vasfüggöny lenne – hangzott el a Magyar Remény Mozgalom sajtótájékoztatóján. A 

pártnál úgy vélik: a városok együttműködésének semmilyen hatását nem érzik a lakosok, a 

kultúra és a gazdaság terén sem virágzóak a kapcsolatok. 

 

Kiválasztották a népszámlálási instruktorokat 

2011. augusztus 9. - Magyar Szó 

Október 1-je és 15-e között bonyolítják le Szerbiában a népszámlálást. A Köztársasági 

Statisztikai Hivatal először az instruktori munkakör betöltésére írt ki pályázatot: ők 

koordinálják majd a népszámlálást. A napokban írják ki azt a pályázatot, amelyen 

kiválasztják azokat a személyeket, akik a terepi adatgyűjtést végzik majd. Mintegy 

harmincezren jelentkeztek népszámlálási instruktornak, tehát minden községben nagy 

volt a túljelentkezés, éppen ezért a jelentkezők között rangsort állítottak fel. Előnyt 

élveztek a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, az anyakönyvvezetők, a 

hivatalvezetők, a helyi közösségek titkárai, a szakszolgálatok vezetői, az ingatlan-

nyilvántartási hivatalban dolgozó földmérők, a statisztikusok, a közvélemény-kutatók és a 

munkanélküliek. 
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