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Bocsánatkérésre várnak 
2011. augusztus 12. - MTI, Krónika  

A Jobbik azt szeretné, ha a román hatóságok minél gyorsabban bocsánatot kérnének a hétvégén 

Kolozsváron előállított magyar állampolgároktól, illetve a magyaroktól – jelentette ki Szegedi 

Csanád, a párt alelnöke és európai parlamenti képviselője csütörtöki budapesti 

sajtótájékoztatóján. Az eseményen részt vett Miklós Árpád, a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei frakcióvezetője is, aki egyike annak a hat magyar állampolgárnak, akiket vasárnap 

előállítottak Romániában a „közerkölcs elleni vétség és csendháborítás gyanújával”, miután a 

város bejáratánál fényképezkedni kezdtek egy magyar nyelvű – „Kolozsvár” feliratú –, általuk 

kihelyezett helységnévtábla előtt. Szegedi Csanád közölte: a román hatóságok fizessenek 

kártérítést a fogvatartottaknak, mert azok nem követtek el semmilyen bűncselekményt. Egyúttal 

azt is szeretnék, ha a román állam magyarul is kitenné a helységnévtáblákat azokon a 

településeken, ahol nagyszámú kisebbség él. A politikus azt mondta, szeretnék, ha Kolozsvár 

összes bejáratánál egy hónapon belül kint lennének a magyar nyelvű táblák. A Jobbik alelnöke 

annak az elvárásuknak is hangot adott, hogy Erdély hivatalosan is legyen kétnyelvű országrész. 

Véleménye szerint bár hivatalosan 1,8 millió magyart mutatnak ki Romániában, ha az ott élők 

nem lennének megfélemlítve, akkor látszana, hogy minimum 2,5 millióan vannak. 

 
KIM: újabb civil szervezeteket támogat a kormány 
2011. augusztus 11. - MTI 

A kormány kibővítette a korábban támogatott civil szervezetek körét és több szervezetnél 

megnövelte a támogatás összegét, összesen több mint 320 millió forinttal, így az idei 

kormányzati támogatás megközelíti a 7 milliárd forintot. Elsősorban nemzetpolitikai 

feladatokra, a kedvezménytörvény alapján járó oktatási és nevelési feladatokra, családpolitikai 

programokra, szociális tevékenységre, krízisellátó rendszerek működésére, fogyatékos 

embereket segítő szervezetek működésére, kulturális feladatokra, sportcélú és utánpótlás 

nevelési feladatokra kaptak támogatást a civil szervezetek. Az állam 30 millió forinttal járul 

hozzá a Selye János Egyetem működési költségeihez és programjaihoz, 18 millió forinttal pedig 

a II. Rákóczi Ferenc Főiskola havi fenntartási költségeihez. A kormány 20 millió forintot 

biztosít a Felőri Református Egyházközségnek a Felőri Szórványkollégium építésének 

befejezéséhez. A nemzetpolitikai tevékenység támogatása valósul meg többek között a Moldvai 

Csángómagyarok Szövetségének 30 millió forint és a Concordia Minoritatis Hungaricae Polgári 

Egyesületnek 20 millió forint biztosításával, melyet működési költségek finanszírozására 

kapnak. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek programfinanszírozásra, 

működési költségekre, tudományos kutatásra illetve a Lendvai Információs Iroda működési 

költségeire 13 millió forintot biztosít a kormány. 
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Az EMNT állásfoglalása a vásárhelyi orvosi egyetem ügyében 
2011. augusztus 11. - Krónika, transindex.ro, Reggeli Újság, Erdély Ma 

Az RMDSZ kormányzati eszközökkel akadályozza meg, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) Chartája jogerőre emelkedjen, és tegye a koalíció 

fennmaradásának feltételévé az állami egyetemek magyar tagozatainak a létrehozását is – 

olvasható az EMNT állásfoglalásában. Tőkés László EMNT-elnök és Toró T. Tibor ügyvezető 

elnök által Partikuláris szűklátókörűség vagy magyarellenes nemzetpolitika? címmel 

csütörtökön kiadott állásfoglalás szerint az EMNT elnöksége „aggodalommal követi a 

felsőoktatásban zajló folyamatok alakulását, és sajnálattal állapítja meg, hogy a sokat dicsért új 

tanügyi törvény a magyar oktatási autonómia helyett ellentmondásos, a rosszindulatú 

értelmezéseknek kedvező helyzeteket teremt, és ellehetetleníti az önálló magyar karok 

létrehozását az állami egyetemeken”. 

 

Tőkés az erdélyi magyar politikusokról 
2011. augusztus 11. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az erdélyi magyar politikusoknak nincs könnyű dolguk ma Romániában. Az utóbbi hetekben 

igen nagy visszhangja volt az őket ért támadásoknak, lejárató korrupciós botrányoknak, a 

pártbejegyzés elutasításának, vagy újabban a verespataki bánya megnyitásának, amelyet éppen a 

magyar minisztereknek kell engedélyezniük. „Nehéz közös nevezőre hozni valamennyi ilyen 

nagy visszhangot kiváltó ügyet, de hogyha rendező elvként elfogadjuk a magyarsággal 

kapcsolatos kérdések elvét, akkor azt mondhatjuk, hogy sem Verespatak, sem az 

egészségügyben zajló fejlemények, sem a magyarellenesség különféle megnyilvánulásai, mint 

például a regionális újjászervezés kérdése, vagy az új magyar demokratikus néppárt 

bejegyzésének a körülményei nem biztatóak” – véli Tőkés László. 

 

Kalandorok kíméljenek 
2011. augusztus 11. - Czika Tihamér - manna.ro 

Czika Tihamér a legújabb kolozsvári táblaügy kapcsán megjegyzi: „Ez az eset csak egy újabb 

történet abból az évente megismétlődő sok százból vagy ezerből, amely különböző helyszínen, 

de mindig ugyanúgy zajlik le: idejön a magyarországi mélymagyar nagyúri gőggel, mint a brit, 

amikor Kenyába megy vissza, lobogtatja az Árpád-sávját, fotózza a hőstetteit, megiszik néhány 

kupicával, hogy még nagyobb lelkesedéssel énekelhesse a Best of Horthy Miklós táborábant, 

majd szépen beül az autójába, és visszahúz Biharkeresztesen túlra. A hülyébbik fajta, ha 

népszerűségre tör, nem elégszik meg a szittya fotóval a Hargita alatt, botrányt provokál. Ő a 

magyarmatosító”. A szerző kiemeli, hogy „mindezek az égvilágon semmiféle eredményt nem 

hoznak az erdélyi magyarok számára. Ezektől a hakniktól nem bővülnek se a jogaink, se a 

lehetőségeink. Ezektől az akcióktól mi csak szívunk. Nem kicsit, nagyon. Ugyanis bármit, amit 

a magyarországi és erdélyi magyar szélsőjobb itt véghezvisz, az csak újabb lehetőséget ad arra, 

hogy a román média leszélsőségezze, irredentázza az erdélyi magyarságot, újabb magas labdát 

kapnak a román nacionalisták, újabb okot kapnak a hatóságok, hogy korlátozó álláspontot 

tanúsítsanak jogos kérelmekkel szemben is. Mert amire a magyarországi és az erdélyi magyar 

szélsőjobb ráteszi a kezét, az szalonképtelenné válik, azt már jóval könnyebben utasíthatja el a 

román közvélemény”. 
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Beteltek a magyar helyek is 
2011. augusztus 11. - Szász Cs. Emese - szekelyhon.ro 

A meghosszabbított határidővel beteltek a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

költségtérítéses helyei is az általános orvosi magyar tagozatán. Csak nyolcas átlagnál jobban 

teljesítő diákok jutottak be, főként a támogatóknak köszönhetően. A MOGYE tanára, Brassai 

Attila felkérésére sokan vállalkoztak arra, hogy a jó képességű, de hátrányos szociális helyzetű 

diákok tandíjába pótoljanak. Többen féléves, illetve negyedéves tandíjnak megfelelő összeget 

ajánlottak fel, mások akár egy egész évi tandíjjal is segítenek egy-egy hallgatót. Az eddig talált 

szponzorok összesen tizenkét magyar diák tandíjába pótoltak, de a gyűjtés folytatódik, hiszen 

vannak olyan diákok, aki bár kifizették a 2000 lejt a beiratkozáskor, egyelőre fogalmuk sincs 

arról, miből fogják kifizetni a maradék 6000 lejt, s ekkor még csak az első év tandíjáról 

beszéltünk. 

 

A lelkes részvétel által nyer értelmet és lendületet a szervezői munka 
2011. augusztus 12. - Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

Közös, magyar és román nyelven tartott sajtótájékoztatón vázolta fel tegnap az immár második 

alkalommal megrendezendő Kolozsvári Magyar Napok bőséges programkínálatának főbb 

vetületeit Gergely Balázs, az EMNT közép-erdélyi régióelnöke és Máté András Levente, az 

RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke, a szövetség képviselőházi frakciójának vezetője. 

A Kincses Kolozsvár Egyesülettel egyetemben az esemény főszervezői remélik, hogy idén a 

tavalyinál sokkal többen látogatnak majd el az eseményre. A két politikus egyetértett a 

szervezés szintjén érvényesülő, országos szinten példaértékű együttműködés megőrzésének 

fontosságában. Az augusztus 14-i ünnepélyes megnyitón várhatóan jelen lesznek a főszervező 

alakulatok, az EMNT és az RMDSZ elnökei, valamint Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár és Szőcs Géza kulturális államtitkár. 

 

Erős fellépéssel elkerülhető a „merénylet” 
2011. augusztus 12. - Szabadság, szekelyhon.ro 

A kormány régióátszervezési tervezetéről és az autonómiáról szólt a VII. EMI-tábor csütörtöki 

napjának legnagyobb fajsúllyal bíró előadása. A beszélgetésen megjelent Toró T. Tibor, az 

EMNT ügyvezető elnöke és Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, nem vett 

részt azonban Orbán Balázs, a Magyar Polgári Párt (MPP) ügyvezetője, szervezete ugyanis 

központilag megtiltotta az MPP-s képviselők megjelenését a táborban. „A Boc-kormány 

mindeddig példátlan lépésre készül: ilyen távlatokig nem mert elmenni sem Gheorghiu-Dej, 

sem pedig Ceauşescu. Történelmi léptékű ez a döntés, amely a székelység 30 százalékos 

kisebbségét előfeltételezné saját közigazgatási területén” – mondta Izsák, hozzátéve, hogy ez a 

székelyföldi intézményi keret szétzúzását eredményezné. „Megbizonyosodhattunk afelől, hogy 

az RMDSZ kamarilla-paktumai nem vezetnek megoldáshoz a nagyobb horderejű kérdésekben” 

– hangsúlyozta Toró. „Meg kell teremteni a nemzeti konszenzust, mert ebben a kérdésben még 

nem tudtunk áttörni. Nem tudtuk félreállítani sorainkból azokat a személyeket, akik a magyar 

érdekekre nézve zavaróak, sőt vezető szerepben vannak ezek az emberek” – tette hozzá.  
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Testületileg bojkottál az MPP 
2011. augusztus 12. - Szabadság 

Orbán Balázs, a Magyar Polgári Párt (MPP) ügyvezetője csütörtökön tájékoztatta az EMI-tábor 

szervezőit, hogy egyetlen tagjuk sem képviselheti szervezetüket a VII. EMI-táborban. Az MPP 

az EMI-tábor elnökségének szerdai közleményére hivatkozva döntött úgy, hogy nem vesz részt 

a táborban: a szervezetre nézve sértő volt a nyilatkozat – fogalmazta meg álláspontjában. Soós 

Sándor EMI-elnök megjegyezte: működik a pártfegyelem. Úgy véli, nem kifejezetten Szász 

Jenő mellőzése, hanem annál inkább a csapatszellem miatt nem jelenik meg az MPP. 

 

Imaest a nyelvi jogokért 
2011. augusztus 12. - Krónika, Új Magyar Szó 

Teljes körű magyar nyelvű oktatást követeltek a Marosvásárhelyi Orvostudományi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen a felsőoktatási intézményen belüli diszkrimináció ellen rendezett 

csütörtök esti imaest részvevői. Ádám Valérián, a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) ügyvezetője toleranciára szólította fel a 

Maros-parti város, valamint a MOGYE többségi vezetőségét, emlékeztetve: a hatvanas években 

a megyeszékhelyre telepedett románokat nagy szeretettel fogadta az akkor még többségben lévő 

magyar lakosság. Kincses-Ajtay Mária, a MOGYE professzora, a Bolyai Kezdeményező 

Bizottság (BKB) elnöke felszólította az oktatási minisztériumot, ne hagyja jóvá az egyetemi 

chartát, ez ugyanis szerinte az intézmény magyar tagozata elsorvasztásának befejezését 

jelentené. Benedek István orvos, az RMDSZ városi szervezetének elnöke leszögezte: reális 

orvosképzés nem létezhet magyar tagozat nélkül.   

 

Erkölcstelenek 
2011. augusztus 12. - Balogh Levente - Krónika 

„Magyarnak lenni ma Romániában erkölcstelenség – kis túlzással ez a következtetés vonható le 

abból, hogy az elmúlt héten két ízben is a közerkölcs elleni vétség vádjával bélyegeztek meg a 

román hatóságok magyar jogvédő kezdeményezéseket. Ezen az alapon indítottak eljárást egy 

magyarországi politikus ellen, amiért Kolozsvár feliratú táblát helyezett ki a kincses város 

határában, Marosvásárhelyen pedig többek között a gyülekezési törvény azon cikkelye alapján 

nem engedélyezték az orvosi egyetemért szervezett tüntetést, amely a közerkölcsöt sértő 

rendezvények betiltásáról rendelkezik” – írja Balogh Levente a Krónika pénteki vezércikkében. 

A szerző hangsúlyozza, hogy „a gazdasági válság miatti elégedetlenségből fakadó 

bűnbakkeresés és egyes román politikusok, intézményvezetők szélsőséges uszítása egyre 

veszélyesebb méreteket ölt. A legszomorúbb az, hogy nem fogják fel: a magyargyűlölet szítása, 

a konfliktusok gerjesztése csak az instabilitást növeli – tehát saját maguknak, saját országuknak 

ártanak. Ami talán mégiscsak erkölcstelenebb dolog, mint magyarnak lenni.” 

 

EMNT-támogatás a felvidékieknek 
2011. augusztus 12. - MTI, Krónika, bumm.sk 

Határozottan állást foglalt az EMNT csütörtöki közleményében a szlovákiai állampolgársági 

törvény ellen. A Tőkés László EMNT-elnök, az Európai Parlament alelnöke által aláírt 

dokumentum szerint a szervezet az Európai Unió keretében elfogadhatatlannak tartja, hogy 
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„ezen mélységesen alkotmány- és demokráciaellenes, kirekesztő és diszkriminatív jogszabály 

értelmében szülőhazájuk állampolgárságának elvesztésével sújtsák – vagy zaklassák – azokat, 

akik a szlováktól eltérő állampolgárságot szereznek.” „Őszinte nagyrabecsülésünket fejezzük ki 

a Magyar Koalíció Pártja elnökének, Berényi Józsefnek, aki az RMDSZ miniszterelnök-

helyettesi rangban lévő, korábbi elnökétől eltérően, a magyar állampolgárság igénylésével, 

példát mutatott népének erkölcsi és politikai bátorságból” – áll a közleményben. 

 

Igas: szeptemberre lehet átszervezési terv 
2011. augusztus 12. - Balogh Levente - Krónika  

Szeptemberre elkészülhet az ország közigazgatási átszervezésének tervezete, az RMDSZ pedig 

bizonyos mértékben kész arra, hogy megvizsgálja az összes, a koalíción belül fölmerülő tervet – 

jelentette be csütörtökön Traian Igas belügyminiszter. A politikus Kézdivásárhelyen 

ugyanakkor elmondta, az RMDSZ álláspontja teljesen csak a tárgyalások végén lesz nyilvános. 

„Mint az köztudott, már létrejöttek az ezzel a témával foglalkozó munkacsoportok. A kérdéskör 

egy részével a belügyminisztérium foglalkozik, mi irányítjuk a legnagyobb munkacsoportot a 

koalíciós kormányban, és azt hiszem, szeptemberig elő tudunk állni az egyeztetések nyomán 

kialakult változattal” – fejtette ki a belügyi tárca vezetője. Megismételte azon álláspontját, hogy 

a közigazgatási átszervezést még 2011-ben végre kell hajtani, hogy az a 2012-es választásokra 

már hatályba léphessen. Szerinte az átszervezés kérdése nem veszélyezteti a koalíciót. 

 

Ráduly már biztos jelölt 
2011. augusztus 12. - Farkas István - Új Magyar Szó, Erdély Ma 

A háromszékiekkel ellentétben kivárnak az RMDSZ Hargita megyei területi és városi 

szervezetei polgármesterjelöltjeik megnevezésével. Kovászna megye három városában már 

ismert a jelölt neve, ám a szomszédos székely megyében csak a csíkszeredai Ráduly Róbert 

Kálmán indítása tűnik biztosnak. „Rádulynak tudomásom szerint nem lesz ellenjelöltje, és én 

teljes mértékben támogatom az indulását” – jelentette ki Borboly Csaba, a Csík Területi 

RMDSZ-szervezet elnöke. Tájékoztatása szerint a megyében vegyes rendszert dolgoztak ki a 

polgármesterjelöltek nevesítésére. Borboly elmondta, az Erdélyi Konzultáció nevű felmérés 

eredményeinek figyelembevételével valamennyi RMDSZ-szervezet megtervezi a maga 

stratégiáját. 

 

Ki veszi be Kolozsvárt? 
2011. augusztus 12. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Cseke Péter Tamás az utóbbi időben tapasztalható kolozsvári román-magyar konfliktusok 

kapcsán megjegyzi, „nincs okunk azt feltételezni, hogy másképp alakult volna a főtér sorsa, ha 

például Sorin Apostu helyett egy liberális városgazda vezetné Kolozsvár önkormányzatát. Mára 

ugyanis már nyilvánvaló, hogy 2011-ben sincsenek az országban „magyarbarát”, a kisebbségi 

nemzeti közösségek érzékenységét tiszteletben tartó román politikusok, akkor sem, ha 

történetesen a magyar érdekvédelmi szövetség koalíciós partnereiről van szó. Ezzel az RMDSZ 

helyi vezetői is bizonyára tisztában vannak, ám későn, csupán a megyei szervezetnél lezajlott 

tisztújítás után reagálták le a történteket és bontották fel a kolozsvári koalíciót”. A szerző szerint 

„az ellenoffenzívában az RMDSZ-nek van egy másik partnere, az EMNT Kolozs megyei 
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szervezete, és egy másik fegyvere, a magyar összefogás. Máté Andrásék Gergely Balázsékkal 

közösen szervezik meg ismét a hétfőn kezdődő Kolozsvári Magyar Napokat. Ennek a 

koalíciónak köszönhető, hogy legalább egy hétig ismét a magyaroké lehet a kincses város 

főtere.” 

 

Erkölcsös 
2011. augusztus 12. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

Sike Lajos egy olvasói levél kapcsán – amelynek szerzője az Új Magyar Szó erkölcsi tartását 

kérte számon, amiért az az új magyar párt támogatói aláírásait ellenőrizte – leszögezte: „hogyan 

beszélhetünk erkölcsről abban a helyzetben, amikor olyanok politikai és anyagi támogatásával 

(anyaországi adófizetők pénzén!) hoznak létre nálunk egy új magyar pártot, akik nem itt élnek, 

nem a mi, néha igencsak keserű kenyerünket eszik, nem ismerik közelről a mi helyzetünket, ami 

merőben más, mint az anyaországi?”. A szerző szerint „annál inkább jogunk van tudni 

(olvasóink nevében!), hogy mennyire tartják be az elfogadott erkölcsi normákat a harmadik 

magyar párt itthoni kezdeményezői, mennél jobban hirdetik, hogy nem szeretik az ÚMSZ-t!”. 

 

Érdeket sérthet a nagyajtai Székelyföld tábla üzenete 
2011. augusztus 12. - Háromszék, Erdély Ma 

Még nem bontották le a Nagyajta határában álló Székelyföld-táblát, de a jövő héten eleget 

tesznek a brassói táblabíróság jogerős döntésének. A község polgármestere, Bihari Edömér úgy 

fogalmazott, szerinte nem a tábla elhelyezésével van gond, sokkal inkább tartalma, üzenete 

sértheti némelyek érdekeit, azért kell lebontatniuk, mert akadnak, akik nem hajlandóak 

elfogadni, hogy „igenis, itt kezdődik az általuk el nem ismert Székelyföld”. S bár a táblát 

leszerelik, az ügyet nem hagyják annyiban, Bihari meglepetést ígér. Hogy mire készülnek, nem 

árulta el, de sejteni engedte, olyan megoldást találtak, melynek következtében a jelkép mégis 

maradhat. 

 
Az SNS feljelenti Somorját a kétnyelvűségi határozat miatt 
2011. augusztus 11. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

Az ügyészséghez fordul a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) Somorja városának kétnyelvűséggel 

kapcsolatos határozata miatt. Az SNS szerint a város törvényt sértett „botrányos határozatával”. 

Rafael Rafaj, a párt alelnöke szerint Somorja városának nem lett volna joga ahhoz, hogy a 

várostól támogatásban részesülő szervezetek számára előírja a kétnyelvűséget. Somorja mellett 

egyébként Dunaszerdahely és Komárom is hasonló határozatot fogadott el, ám a Ján Slota 

vezette párt a másik két várossal kapcsolatban nem jelezte, hogy feljelentést tenne. Rafaj a 

kétnyelvűséget követelő matricák ragasztgatását is kritizálta: „Ezúttal az irredenták a cégeket 

vették célba. Támogatjuk azokat a magánvállalkozókat, akik feljelentést kívánnak tenni, mert 

tulajdonuk megrongálására kerül sor”. Ján Slota szerint a nyelvproblémára való orvosságot az 

SNS petíciójának aláírása jelenti: az SNS jelenleg a szlovák nyelv egyedüli hivatali nyelvként 

való használata érdekében gyűjt aláírásokat. „Egyértelműen tudatosítják mind a szlovák 
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állampolgárok, mind a nemzeti kisebbségek, hogy egyedül a szlovák nemzet az államalkotó” - 

jelentette ki Slota. 

 

Az MKP megérezte a vér szagát? 
2011. augusztus 11. - Szűcs Dániel - Felvidék Ma 

A Pravda című pozsonyi napilapban politológusok elemezték az MKP és a Most-Híd viszonyát. 

Rámutattak, hogy a két párt között kezdenek kiegyenlítődni a preferenciák, ha most tartanák a 

parlamenti választásokat, valószínűleg mindkét párt átlépné a küszöböt. A Most-Híd 

térvesztésével tehát az MKP „helyzetben van”, és erre a politológusok szerint a magyar párt 

ráérzett: „szeretné kihasználni a lehetőséget, hogy megszerezze magának az elégedetlen Most-

Híd-szavazókat”. Az elemzők szerint idővel a két párt kiegyezik egymással. A Felvidék Ma 

hírportál jegyzetírója ezt elképzelhetetlennek tartja, „legalábbis meghasonulás, gerincroppanás 

nélkül”. Úgy véli, hogy „a Mosttal, mint értékek nélküli, minimális moralitással bíró, üzleti 

érdekképviseleti csoportosulással való bárminemű “összeborulás” az MKP számára az azonnali 

agyhalált jelentené, onnantól kezdve semmiféle hitele nem lehetne a mellette a parlamenten 

kívüli időkben is kitartó szimpatizánsai előtt”. 

 

Matrica, jog, feljelentés 
2011. augusztus 12. - Lovász Attila - Új Szó 

„Elég volt egy-két, szlovák sajtóban publikált hír, és a Szlovák Nemzeti Párt máris észrevette a 

matricás polgári kezdeményezést, valamint az egyik – ezúttal somorjai – önkormányzat 

kétnyelvűséget szabályozó rendelkezését. Ihaj, tyuhaj, beperelünk – kiállta fel a pártvezér, 

nyilván nem tudatosítva, hogy van azért a világon néhány dolog, amihez neki az égvilágon 

semmi köze nincsen” – áll az Új Szó véleményrovatában. „A matricások figyelmeztetnek, 

szólnak, felhívják a figyelmünket arra, hogy egy többnyelvű városban a többnyelvűség érték, a 

helyben használt nyelvek nyilvános, esetenként hivatalos használata pedig nem más, mint egy 

élhetőbb, jobb világ egyik nem is olyan jelentéktelen mutatója. A kezdeményezés tartalma 

egyértelműen, de még a formája is dicséretet és támogatást érdemel. Somorja önkormányzatát 

pedig azért hívják Önkormányzatnak, mert azt a város polgárai ÖNNÖN maguknak választották 

a helyi közügyek intézésére. A kétnyelvű városban a nyelvhasználat közügy. Senki az égvilágon 

nem kényszeríti Ján Slotát és párttársait, hogy Somorja legyen kedven úti céljuk.” 

 
Legyen-e multietnikus egyetem Észak-Bácskában? 
2011. augusztus 11. - pannonrtv.com 

Vajdaságban kétszer annyi emberre jut egy állami egyetem, mint Európában. Észak-Bácskában 

a gazdasági és társadalmi élet fejlődéséhez is hozzájárulna egy multietnikus egyetem 

létrehozása – véli Somogyi Sándor nyugalmazott egyetemi tanár. 

 

Futballhuligánok firkáltak? 
2011. augusztus 11. - Diósi Árpád - Magyar Szó, pannonrtv.com 
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Csütörtökre virradóra öt ismeretlen fiatal megrongálta a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar épületét. A csuklyát viselő fiatalok szerb nyelven, óriási cirill betűkkel a 

következőt írták fel az épület homlokzatára: „U našim venama teče plava krv – 1989” 

(„Ereinkben kék vér folyik – 1989”). A feliratot az önkormányzat fogja eltávolítani. 

 

Kisebbségekért Díj a szabadkai Népkör MMK-nak 
2011. augusztus 11. - Magyar Szó 

A 140. évadját ősszel indító szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központot a Magyar 

kormányfő a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat elismeréssel tüntette ki. A díj 

átadására az augusztus 20-i központi állami ünnepség keretén belül kerül sor, előreláthatóan 

2011. augusztus 19-én az Országházban. A díjat a külhoni magyar közösségek érdekében a 

közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a 

tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző 

anyaországi és külföldi személyek és szervezetek kaphatják meg. A kitüntetés elnyeréséről 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár értesítette a Népkör elnökét. 

 

Nem lehet előny a magyar választói névjegyzéken való szereplés 
2011. augusztus 11. - Vajdaság Ma 

Nevena Petrušić szerbiai esélyegyenlőségi biztos a Vajdasági Magyarok Demokratikus 

Közösségének (VMDK) beadványára adott válaszában diszkriminatívnak nevezte a Magyar 

Nemzeti Tanács (MNT) által elfogadott határozatot, amely a felsőoktatási ösztöndíj pályázati 

felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásának szabályozásáról 

rendelkezik. Emiatt ajánlotta az MNT-nek, hogy iktassa ki az említett határozatából a 

diszkriminatív kitételeket, és a továbbiakban tartózkodjon a személyes tulajdonságokon alapuló 

megkülönböztetéstől. Az esélyegyenlőségi biztos véleménye szerint hátrányosan 

megkülönbözteti az MNT határozata azokat, akik nem szerbiai állami felsőoktatási intézménybe 

iratkoztak, akiknek a szüleik felsőbb fokú végzettségűek, akik nem szerepelnek a magyar 

választói névjegyzéken, akik nem tettek a magyar választói névjegyzékre való feliratkozási 

szándéknyilatkozatot, akik középiskolai tanulmányaikat a lakhelyükön fejezték be magyar 

nyelvben (azokkal szemben, akik nem a lakhelyükön szerezték meg magyar nyelven a 

középfokú végzettséget). 

 
A szórványvidék magyar gyerekeinek Anyanyelvi Irka Tábora 
2011. augusztus 11. - Kárpátalja 

Idén tizenhatodik alkalommal került megrendezésre a szórványvidéken élő gyerekek 

Anyanyelvi Irka Tábora, melyet két turnusban szervezett a Pedagógusszövetség. Az első héten a 

Felső-Tisza-vidék két településén – Terebesfejérpatakon és Rahón – foglalkoztak a gyerekekkel 

tapasztalt pedagógusok vezetésével a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói. 

A tábor Beregszászban folytatódott. A szállást a Kölcsey Ferenc Szakkollégium biztosította, a 

foglalkozások is részben itt, részben a Rákóczi-főiskolán zajlottak. Szolyvai, rahói, K
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terebesfejérpataki, fancsikai, sásvári, nagyszőlősi, bakosi, munkácsi gyerekek vettek részt a 

táborozásban, fejlesztették magyar nyelvi ismereteiket. 

 
Nőtt a honosítások száma Ausztriában 
2011. augusztus 11. - MTI, volksgruppen.at 

Több év csökkenés után az év első felében ismét növekedett az osztrák állampolgárságot 

elnyertek száma, közölte csütörtökön az osztrák statisztikai hivatal. Az év első hat hónapjában 

3420 külföldi kapott osztrák állampolgárságot, ami 24 százalékkal több, mint a tavalyi év első 

felének hasonló adata. Burgenland, Karintia és Salzburg kivételével minden tartományban 

többen nyerték el az állampolgárságot, mint 2010 első félévében. Burgenlandban 33 százalékkal 

kevesebb külföldi vált osztrák állampolgárrá, mint a tavalyi első félévben. Az Ausztriában 

letelepedő külföldi állampolgárok meghatározott idő után folyamodhatnak osztrák 

állampolgárságért. Ez az idő fő szabály szerint 30 év, de leggyakrabban egy rövidebb, 15 éves 

határidőt alkalmaznak. Ebben az esetben megvizsgálják, hogy a kérelmező ténylegesen 

beilleszkedett-e az osztrák társadalomba. 
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