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Bugár: a civil akciók segítenek a kettős állampolgárság ügyében 

2011. augusztus 12. - bumm.sk 

Pozitívan értékeli a civilek és a Via Nova által indított akciósorozatot a kettős 

állampolgárság kérdésében Bugá Béla, a Híd elnöke. Szerinte ez a fajta nyomásgyakorlás 

elősegítheti az állampolgársági ellentörvény eltörlését. „Mindez bizonyítja, hogy érik a civil 

társadalom. Nem lehet mindent a politikára hagyni“ – mondta Bugár. Samu István, a Via 

Nova komáromi járási elnöke, a petíciós bizottság elnöke közölte, az elkövetkező hetekben 

az aktivisták országszerte különböző rendezvényeken gyűjtik majd az aláírásokat a kettős 

állampolgárság lehetővé tételéért. Hangsúlyozta, mindenki aláírására számítanak, 

pártoktól, nemzetiségtől függetlenül, aki antidemokratikusnak és alkotmányellenesnek 

tartja a hatályos törvényt. 

 

Vona Gábor: A Jobbik nem adja el magát! 

2011. augusztus 13. - Kertész László - szekelyhon.ro 

Az EMI-tábor Nemzetpolitika ellenzékből című előadásán Vona Gábor, a Jobbik elnöke, 

illetve Szávay István országgyűlési képviselő szólt a közönséghez. Beszédének elején Vona 

elmondta, évek óta terve, hogy úgymond vitára hívja a kormányzó párt, jelen esetben a 

Fidesz egy képviselőjét, eddig sikertelenül. Hozzátette, véleménye szerint ez hiányzik a 

magyar politikából, és elmondta, többet várt volna a Fidesztől. „Egyetlen ígéretük teljesült, 

ez pedig az a szlogen, hogy csak a Fidesz. Tényleg csak a Fidesz van mindenhol” – mondta. 

„A Fidesz, ha akarná sem tudná a saját útját járni, mert nagymértékben befolyásolva van. 

Egyet elmondhatok: a Jobbik soha nem fogja eladni magát” – szögezte le Vona Gábor. 

Szávay István nemzetpolitikai kabinetvezető elmondta, hogy a magyar kormánynak 

fontosabb a szomszéd országok érzékenysége, mint saját nemzeti önbecsülése. Szóba 

került a székely autonómia is, amivel kapcsolatban az előadó kifejtette, az elképzelés nem 

kap valós támogatást a magyar kormánytól. „A székely autonómia kérdését meg kellett 

volna jeleníteni Európában, ehelyett elkészült a romastratégia” – fejtette ki. 

 

Figeľ szerint nem jó a kárpáti út 

2011. augusztus 13. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma 

Ján Figeľ szerint Magyarországnak és a közép-európai régiónak sem jó az, ha Szlovákia 

déli szomszédja a Kárpát-medencében és nem Európában gondolkodik. „A magyarok 

összefogása, amely nem az európai integráció szabályain alapszik és annak keretein kívül 

történik, nem jó a magyarok számára, de a szomszédjai, azaz a mi számunkra sem” - 

nyilatkozta a KDH elnöke. Figeľ utalt arra is, hogy az exterritoriális normák már többször 

is konfliktusokba sodorták Európát. A pártelnök elmondta, hogy ősszel ismét a parlament 

elé kerül a szlovák állampolgársági törvény. Kijelentette, hogy „az egyik oldalon meg kell 

nyitni és lehetővé tenni a kettős állampolgárságot abban az esetben, ha megalapozott, 

indokolt, másrészt viszont ki kell küszöbölni azokat a hatásokat, amelyek segítségével 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.bumm.sk/58639/bugar-a-civil-akciok-segitenek-a-kettos-allampolgarsag-ugyeben.html
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/vona-gabor-a-jobbik-nem-adja-el-magat
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/29758-figel-szerint-nem-jo-a-karpati-ut


 

 

 

 

 

 
3 

Budapest határokon felüli etnikai-polgári közösséget szeretne létrehozni a Kárpát-

medencében”. 

 

A jövő héten elkészül a pilisszentkereszti Szlovák Ház 

2011. augusztus 12. - TASR, bumm.sk 

Hamarosan befejeződik a pilisszentkereszti Szlovák Ház építése - közölte Jozef Havelka, a 

Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központjának elnöke. Havelka közölte, 

a Szlovák Ház hivatalos megnyitására néhány héten belül kerülhet sor, amikor Orbán 

Viktor és Iveta Radičová kormányfők ráérnek, és el tudnak menni Pilisszentkeresztre. Az 

ünnepélyes megnyitóra valószínűleg augusztus 20. és szeptember 1. között kerül sor. A 

Szlovák Ház megépülését a magyar és a szlovák kormány is támogatta. 

 

200 ezren látogattak el Bösztörpusztára 

A Kárpát-medence minden részéből csaknem 200 ezren látogattak el Bösztörpusztára, a 

Magyarok Országos Gyűlésére. A legtöbben a szombati Történelmi Élőképre voltak 

kíváncsiak, amelyen 250 lovas és 1000 gyalogos hagyományőrző vett részt. A háromnapos 

fesztivált immár harmadik éve rendezte meg a Magyarok Szövetsége. 

 

Új hazafiság 

2011. augusztus 15. - Berze Márton, Dorosz Dávid - Népszabadság 

„A magyarságot területileg és érzelmileg is olyannyira megviselő trianoni szerződés sebei 

máig kezeletlenek maradtak. A jobboldal múltidéző nacionalizmusa és a balliberális erők 

szemlesütött, érdektelenségig terjedő bagatellizálása csak egyre mélyíti a kibeszéletlen 

konfliktusokat” – áll a Népszabadság véleményrovatában. Berze Márton és Dorosz Dávid 

LMP-s országgyűlési képviselők szerint a fiatalabb nemzedéket az érdekli, hogy „miként 

lesz Magyarország egységes, öntudatos és optimista nemzet, amely békében él 

szomszédjaival, törődik határon túli honfitársainkkal, támogatja autonómiatörekvéseiket, 

büszke múltjára, és van jövőképe”. „Az új hazafiság ellensége nem egy másik magyar, 

hanem a tudatlanság és a szegénység. Az új nemzetpolitika tehát mindig a szociális és az 

oktatási területtel szerves egységben gondolkodik a nemzet fogalmáról”, „a jövő építésére 

és identitásunk megőrzésére koncentrál”, „emlékművek helyett iskolákat épít”. 
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Vass Levente visszautasította az egészségügyi miniszteri tisztséget 

2011. augusztus 12. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

„Felajánlották az egészségügyi miniszteri tisztséget, ezt azonban visszautasítottam, 

ugyanis számomra Marosvásárhely sokkal fontosabb” – jelentette be Vass Levente, az 

egészségügyi miniszteri tisztségről nemrég lemondott Cseke Attila tanácsosa. Vass neve 

korábban a marosvásárhelyi polgármesterségre jelölt személyek között is felmerült. 

Korábban az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács bejelentette: hajlandó támogatni az RMDSZ-

es Vass Leventét a marosvásárhelyi polgármester-választáson. Hasonlóképpen vélekedett 

a Magyar Polgári Párt is. A marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem oktatója 

ekkor azt nyilatkozta: attól teszi függővé indulását, hogy támogatja-e mindhárom magyar 

szervezet őt a megméretkezésen. 

 

Kínos helyzetben az RMDSZ? 

2011. augusztus 12. - Antalfi Imola - Erdély Ma, Népújság 

Dr. Kelemen Atillának, az RMDSZ Maros megyei elnökének a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) chartatervezetével kapcsolatosan tett kijelentéseire 

reagálva, miszerint az oktatási minisztériumnak kell lépnie annak érdekében, hogy a 

MOGYE szenátusa kétharmados szavazattöbbséggel hozzon döntést a charta, illetve az 

önálló magyar tagozat létrehozása ügyében, Kincses Előd ügyvéd a Népújságnak 

kijelentette, nagy meglepetéssel olvasta az RMDSZ megyei szervezetének nyilatkozatát, 

hogy „azért kell küzdeni, hogy kétharmados szavazati arány legyen a MOGYE 

szenátusában chartamódosítás esetén, hiszen jelenleg is ez a szabály érvényes, ennek 

alapján szavazták meg az új, jogsértő chartát”. Kincses hozzátette, elég kínos helyzetbe 

kerülne az RMDSZ, ha ezt kérné a tanügyminisztertől, és a körmenet kapcsán a megyei 

elnök Londonnal való példálózását sem tartja szerencsésnek. „Mi nem rombolni akarunk, 

hanem a magyar felsőoktatás jövőjét biztosítani” – jelentette ki Kincses Előd. 

 

Magyarországi támogatás a Téglás-iskolának 

2011. augusztus 12. - Chirmiciu András - Nyugati Jelen 

Hárommillió forintot (50 000 lejt) nyert el a dévai Téglás Gábor iskola magyarországi 

pályázatokon. A Szülőföld Alap örökébe lépő Bethlen Gábor alapítványtól egymillió 

forintot nyertek el az aula felszerelésére. Nevezetesen korszerű világítótestek, reflektorok 

fénymixer, valamint hangosító-berendezés vásárlására és felszerelésére, ismertette a 

helyzetet Kocsis Attila iskolaigazgató. Egy másik pályázaton – szintén a budapesti Bethlen 

Gábor alapítványtól – 1,5 millió forintot nyertek el az információs központ kialakítására. 

Ez amolyan multifunkcionális terem, ahol a diákok széleskörű információkhoz juthatnak, 

hagyományos könyvek, vagy az információs világháló révén. Végül a budapesti Balassi 

Intézet félmillió forinttal támogatta a nem dévai diákok ingáztatását a környező – vagy 

távolabbi – településekről Hunyad megye egyetlen magyar iskolájába. 
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EMI-tábor: európai üggyé tenni a magyar autonómiát 

2011. augusztus 13. - Ferencz Csaba - Erdély Ma, Háromszék, Szabadság 

A délszláv válság utáni rendezések mind az autonómiák rendszerére épülnek, ezért lehet 

sikere a magyar autonómia ügyének is – jelentette ki Szilágyi Zsolt, Tőkés László 

kabinetfőnöke az EMI-táborban. Ehhez azonban konszenzus alapján a magyar ügyet 

európai üggyé kell tenni. Balczó Zoltán jobbikos EP-képviselő ugyanakkor úgy látja, hogy a 

magyar EU-elnökség nemzeti kérdésben nem hallatta hangját. Balczó Zoltán szerint a 

Fidesz-kormány egy sor helyes lépést tett a nemzetpolitikában, ennek azonban nem adott 

kellő külpolitikai súlyt. Felrótta Orbán Viktornak, hogy a romániai közigazgatási 

átszervezés kapcsán kirobbant vitában nem szólalt meg, elmondta, a magyar közösségek 

védelmében a védőhatalmi státushoz hasonló fellépést vár el a magyar kormánytól. 

Szilágyi Zsolt szerint elengedhetetlen a nemzetpolitikai konszenzus megteremtése mind az 

anyaországban, mind Erdélyben. Csak így lehet elérni, hogy európai ügy legyen a magyar 

ügy, az unió politikusai nem értik a hazai belpolitikai vitákat, és nem is érdekli őket. 

 

Népszámlálási harctér lesz Kolozsvár 

2011. augusztus 13. - Szabadság 

„Sikeres kampányra van szükségünk azokon a településeken, ahol a magyar lakosság 

aránya 20 százalék körül mozog” – közölte Demeter Szilárd, az EMNT népszámlálási 

bizottságának tagja az októberi népszámlálás témájában tartott kerekasztal-beszélgetésen, 

a Gyergyószentmiklós mellett rendezett EMI-táborban. „A nyelvi jogainkkal csak akkor 

élhetünk, ha elérjük a 20 százalékos arányt, de Kolozsváron masszívan 19 százalék alá 

estünk már. Ennek ellenére megpróbáljuk feltornázni magunkat 20-ra. Kolozsvárért 

kemény harcunk lesz” – jegyezte meg Demeter Szilárd. Ezúttal sem lesz magyar nyelvű 

űrlap, legfeljebb magyar fordítás a kérdezőbiztosnál, amelyet szamárvezetőként használhat 

a magyar ajkú polgár. Éppen emiatt rendkívüli fontossággal bír minél több magyar 

anyanyelvű kérdezőbiztos előállítása – mondta Demeter –, és ez a kérdés a Székelyföld 

kivételével a legtöbb tájegységen még megoldásra vár. 

 

Ritli és László versenyben az egészségügyi tárcáért 

2011. augusztus 13. - Szabadság 

Két hangsúlyos jelölt van versenyben jelenleg az egészségügyi miniszteri szék betöltésére, 

amelybe az RMDSZ-nek kell újabb tisztségviselőt javasolnia. Úgy tűnik, a két 

legesélyesebb jelölt az RMDSZ Bihar megyei szervezete által jelölt Ritli László, a 

nagyváradi Dr. Gavril Curteanu kórház igazgatója, valamint a gyermekorvos képzettségű 

László Attila kolozsvári alpolgármester, akit az RMDSZ liberális platformja javasol. 
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EMNT – Zöld Erdély Egyesület találkozó a verespataki Szénafesztiválon 

2011. augusztus 14. - Erdély Ma 

Verespatakra látogatott augusztus 13-án Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

ügyvezető elnöke, aki az idei Szénafesztivál keretén belül találkozott a Zöld Erdély 

Egyesület képviselőivel, köztük Kovács Zoltán Csongor geológussal, az egyesület elnökével, 

valamint Lészai István biológussal. Az EMNT ügyvezető elnöke kifejtette, álláspontjuk a 

verespataki bányaberuházás kérdésében elvi alapokon nyugszik és nem támogathatnak 

semmilyen olyan vállalkozást amely környezeti katasztrófához vezethet, nemhiába szólított 

fel állásfoglalásában az Európai Parlament – két magyar képviselő, Tőkés László és Áder 

János kezdeményezésére – a ciánalapú nemesfém-kitermelési technológiák 

beszüntetésére. Toró T. Tibor Tőkés László, az EP alelnöke nevében további európai 

segítséget ígért az RMGC bányavállalat agresszív és a közvéleményt megtévesztő 

beruházás-politikája ellen. 

 

Költségvetés: se több, se kevesebb a kisebbségeknek 

2011. augusztus 12. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

A kisebbségi kultúrpolitikára az Ivan Mikloš vezette pénzügyminisztérium jövőre is annyit 

adna, mint idén, vagyis négymillió eurót. A kisebbségi jellegű programokat a tervek szerint 

jövőre már más kulcs alapján kellett volna támogatni, ám a kisebbségi kultúrák 

finanszírozásáról szóló törvény – melynek ezt kellene tartalmaznia – elfogadása késik. 

Jövő januártól már biztosan nem lép hatálya, kérdéses, beterjesztik-e egyáltalán idén. 

 

Somorja semmi törvényelleneset nem tett 

2011. augusztus 12. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A somorjai önkormányzat nem sért törvényt, és senkit sem kényszerít a kétnyelvűségre – 

mondta a város alpolgármestere, Pogány Tibor, az SNS feljelentésére reagálva. Ján Slota 

pártja csütörtökön jelentette be, hogy az ügyészséghez fordul, mert jogsértőnek tartja az 

önkormányzat kétnyelvűséget támogató határozatát. „Ha az ügyészséghez fordulnak, 

megállapítást nyer, hogy a város nem sértett törvényt” – mondta Pogány. Emlékeztetett, 

nem általános érvényű rendeletet, hanem határozatot fogadtak el, amely inkább kérés, 

mint utasítás. 

 

EMT: Elfogadhatatlan, hogy az állam a polgárok emberi méltóságába és 
szabad akaratának gyakorlásába avatkozzon be 

2011. augusztus 12. - bumm.sk, Szabad Újság 

Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Lomnici Zoltán az EMT támogatásáról 

biztosította a Magyar Koalíció Pártjának elnökét, Berényi Józsefet abban a törekvésében, 
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amelyet pártja az elmúlt napokban a szlovákiai magyar civil szervezetekkel együttműködve 

fejt ki a szlovákiai állampolgársági ellentörvény eltörléséért. Az EMT elnöke és az MKP 

elnöke egyetértenek abban, hogy Szlovákia gyakorlata a kettős állampolgárság 

tekintetében ellentétes az európai együttműködés elvével. A jelenleg érvényes jogszabály 

sérti a szlovákiai magyarok egyéni döntéshozatalának szabadságát, szabad akaratuk, 

valamint a szlovák alkotmány érvényesülését. 

 

Bugár állampolgárságát is vizsgálná az SNS 

2011. augusztus 12. - bumm.sk, Új Szó 

A Szlovák Nemzeti Párt az MKP elnöke után a Híd elnökét is arra szólította fel, valljon 

színt: rendelkezik-e magyar állampolgársággal. Az ok: Andrej Danko SNS-alelnök szerint 

Bugár Béla eddig - Berényi Józsefhez hasonlóan - nem nyilatkozott nyilvánosan arról, 

hogy csak egy állampolgársága van-e. Az SNS szerint Bugár azzal keverte gyanúba magát, 

hogy hétfőn azt nyilatkozta: alkotmányellenes és végrehajthatatlan a Fico-féle 

állampolgársági ellentörvény. „Kijelentéseivel bizonyította, hogy nem érzi magára nézve 

kötelezőnek a szlovák jogrendet, és nyilvánosan jelezte, nem tartja tiszteletben azt“ - 

mondta Danko. A Híd szóvivője közölte, nem fognak reagálni az SNS felhívására. 

 

Német lap a református egyházi fúzió elleni tiltakozásról 

2011. augusztus 12. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

A magyar és a szlovák református egyház tervezett fúziója elleni szlovákiai tiltakozásról írt 

pénteken a konzervatív Frankfurter Allgemeine Zeitung. A cikkíró emlékeztetett arra, hogy 

a szlovákiai református egyház zsinata májusban hozott az egyesülésre vonatkozó 

határozatot, ami ellen Szlovákiában tiltakozás kezdődött. Ezáltal szerinte csapást 

szenvedett a magyar református egyház azon törekvése, hogy egyesítse a Kárpát-

medencében élő magyar híveket. Reinhard Olt a „Nem csak hitkérdés” című írásban úgy 

vélekedett, hogy a szlovákok az „elmagyarosodástól” való félelmükben utasítják el a 

református egyházak fúzióját. Ezáltal szerinte a szlovák-magyar nemzetiségi konfliktus 

immár az egyházi életben is lecsapódik. 

 

Már 184 ezren írták alá a SNS petícióját 

2011. augusztus 13. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Eddig 184 ezren írták alá a Szlovák Nemzeti Párt petícióját, mely kezdeményezéssel a 

nacionalista párt azt szeretné elérni, hogy Szlovákiában kizárólag a szlovák legyen a 

hivatalos nyelv. Az SNS vezetése elégedetlen az eredménnyel, mivel arra számítottak, hogy 

sokkal gyorsabban össze tudják gyűjteni a népszavazás kiírásához szükséges 350 ezer 

érvényes aláírást. Sőt, Ján Slota pártelnök korábban kijelentette, hogy legalább 400 ezer 

aláírást szeretnének összegyűjteni. Az SNS ezért most felhívta a polgárok figyelmét, hogy 

csatlakozzanak a kezdeményezéshez, mert ezt biztosítja Szlovákia önállóságát. Slota 

szerint ugyanis „Dél-Szlovákiában már gyakorlatilag magyar politikai autonómia van”. 
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Naiv levél Berényinek 

2011. augusztus 13. - Új Szó 

Provokációra gyanakszik az MKP elnöke. Berényi József levelet kapott egy állítólag 

Kanadában élő szlováktól, aki arról kérdezi, hogyan lehet eltitkolni, ha valaki más ország 

állampolgárságát is felveszi, mert hamarosan megkaphatja a kanadait, de fél, hogy elveszti 

a szlovákot. Berényi szerint nem egyszerű érdeklődőről, hanem provokációról van szó, 

mivel a levélíró behatóan ismeri a kettős állampolgársággal kapcsolatos politikai helyzetet. 

 

Szerb-magyar jogi szótár 

2011. augusztus 12. - Vajdaság Ma 

Sokéves munka után augusztus 10-én megjelent Bozóki Antal ügyvéd négy kötetbe foglalt 

szerb-magyar jogi szótára. A 817 oldalas szótár tartalmazza a jogi szakkifejezéseket, a 

jogban használatos idegen szavakat, valamint a joggal kapcsolatos fogalmakat és 

kifejezéseket. A nagylélegzetű munka a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács szervezésében, 

a magyarországi Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága és a 

Vajdasági Ügyvédi Kamara támogatásával az újvidéki Árgus kiadványaként jelent meg. A 

támogatók iránti kötelezettség miatt és mivel nem kommerciális kiadványról van szó, a 

szótárt egyelőre csak korlátozott számú érdeklődő szerezheti be a szerző által. 

 

A pályázók megkapják az MNT felsőoktatási ösztöndíját 

2011. augusztus 12. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Így lesz ez annak ellenére is, hogy a szerbiai esélyegyenlőségi biztos szerint az MNT 

diszkriminatív módon írta ki a felsőoktatási intézmények elő évfolyamára beiratkozók 

részére a pályázatot. Csonka Áron, a VMDK vezetője szerint szervezete csupán azt 

szeretné, „ha minden egyetemista egyenlő eséllyel indulhatna az ösztöndíj elnyeréséért, 

hogy az ösztöndíj minél szélesebb körhöz juthasson el. Remélem, hogy ezek után az MNT 

megszünteti, kiiktatja azt a megkülönböztetést, amellyel különbséget tett magyar és 

magyar között. Ugyanakkor felszólítanánk az MNT-t, hogy a diplomák honosítására 

vonatkozó szabályzatból töröljék ki azokat a kitételeket, amelyek alapján csak azok 

jogosultak a költségtérítésre, akik igazolni tudják, hogy szerepelnek a kisebbségi választási 

névjegyzéken.” 

 

A magyar állampolgárság viszont lehet kritérium 

2011. augusztus 13. - Vajdaság Ma 

Ágoston András, a VMDP elnöke a következőképpen kommentálja az esélyegyenlőségi 

biztos döntését: „demokratikus jogállamban elfogadhatatlan, hogy a szerb 
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esélyegyenlőségi biztos megkísérli egy támogató (ez esetben a magyar állam) célzott 

adománya leosztási feltételeinek befolyásolását. Amibe a biztos beleszólt, az, voltaképpen a 

célzott támogatásokról folytatott magyar-magyar vita”. Ágoston András szerint „a baj 

forrása” az MNT. „Mert neki csak akkor, és csakis akkor lenne igaza, ha Budapesten 

kimondták volna: a felsőoktatási támogatásokban azok részesülhetnek, akik feliratkoznak 

a VMSZ-es választási listára. Mivel az adományozónak a kedvezményezettel szembeni 

ilyen kikötéséről eddig nem hallottunk, az, amit az MNT művel valójában nem más, mint a 

politikai másként gondolkodók, ez esetben a Kárpát-medencében élő magyarok 

határmódosítás nélküli politikai integrációja híveinek diszkriminálása. Ki javára? Hát a 

VMSZ versenypártként történő megjelenését szorgalmazók hasznára.” 

 

Újabb botrányt okozott az MNT 

2011. augusztus 13. - Bozóki Antal - Vajdaság Ma 

Jóformán még le sem csillapodott az MNT-nek a sajtószabadságot is sértő határozata 

nyomán kialakult vihar, Nevena Petrušić szerbiai esélyegyenlőségi biztos 

„megkülönböztetőnek” nevezte az MNT határozatát a felsőoktatási ösztöndíjprogram 

pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról. Bozóki Antal 

szerint “az esélyegyenlőségi biztos állásfoglalása után Korhecz Tamást meneszteni kellene 

az elnöki tisztségből (ha már önként nem képes távozni). A közösség érdekében. Még 

mielőtt nem lesz túl késő.” 

 

Egyeztetés a hivatalos nyelvhasználati stratégiáról 

2011. augusztus 13. - Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács nyelvhasználati bizottsága augusztus 11-én megtartott hatodik 

rendes ülésén módosította, illetve kiegészítette a középiskolai tantárgyak magyar nyelvű 

megfelelőit tartalmazó listát, amelyet ez év első felében állított össze a fiatal generációk 

helyes nyelvhasználatának fejlődése és a mesterséges fordítások elkerülése céljából. Az 

ülés legfontosabb napirendi pontja a készülő hivatalos nyelvhasználati stratégiáról való 

egyeztetés, mely során a bizottsági tagok megállapodtak a stratégia kivonatos tartalmában, 

célkitűzéseiben és programjaiban. A magyar nyelv hivatalos kommunikációban való 

presztízsének visszaállítását, a nyelvhasználat minőségének javítását és a közösség nyelvi 

tudatának megerősítését célzó stratégia minden bizonnyal mérföldkő lesz a magyar 

közösség hivatalos nyelvhasználatáért való harcban. 

 

Ötéves a Pannon TV 

2011. augusztus 13 - Tómó Margaréta - Magyar Szó, pannonrtv.com 

Ezernyolcvan híradó, több mint háromezer-ötszáz magazinműsor, hatezer sorozatműsor, 

tizennégyezer forgatás és csaknem harmincötezer riportalany. Ez a Pannon TV ma, öt év 

után. A hétvégén ünnepli ugyanis működésének ötödik évfordulóját az a televízió, amely 
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félórás kísérleti adással kezdte, ma pedig huszonnégy órás műsort közvetít tíz észak-

bácskai önkormányzat több mint hetvenezer háztartásának. 

 

Apatinban felavatták Szent István-szobrát 

2011. augusztus 14. - MTI, Vajdaság Ma 

Szent István-szobrot avattak Apatinban vasárnap, a nyugat-bácskai város alapításának 

ezredik évfordulója alkalmából. Varga Attila gödöllői kőfaragóművész alkotását, a 

település központjában, a katolikus templom mellett állították föl. A városalapító Szent 

István király szobrának felavatása egy újabb fejezete az egymást elfogadó, sokszínűségét 

megtartó, mégis egységes Európa építésének – mondta Gémesi György, a Magyar 

Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere. Schmitt Pál államfő 

levélben köszöntötte az ünneplőket. Az államfő üzenetében Szent István fiához, Imre 

herceghez intézett intelmeit idézte föl: „Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és 

esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan 

gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt 

lakjanak”. 

 

Továbbra sem lesz kettős szavazati jogunk 

2011. augusztus 12. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

„A horvát Alkotmánybíróság eltörölte a szábor által tavaly hozott, a kisebbségekre 

vonatkozó alkotmányerejű törvényt, amely kettős szavazati jogot biztosított volna a 

valamelyik kisebbséghez tartozó állampolgároknak, illetve egyéb, a választójogi törvény 

néhány idevágó fontos rendelkezését is kiiktatta. Ami annyit jelent, hogy az, aki a 

nemzetiségek által állított jelöltek egyikére, a mi esetünkben valamelyik magyar 

parlamenti képviselőjelöltre akarja leadni szavazatát, nem voksolhat továbbra sem 

pártlistára. A törvény, amelyet a szábor csomagban szavazott meg, addig élt ezek szerint, 

amíg le nem zárultak Horvátország európai uniós csatlakozási tárgyalásai” – írja Kriják 

Krisztina publicisztikájában. A szerző szerint így a decemberi választásokon „is el kell majd 

döntenünk, hogy mit kezdünk egyetlen voksunkkal: a kisebbségi képviselőjelöltet 

ajándékozzuk-e meg vele, vagy inkább megpróbálunk úgymond beleszólni az ország 

dolgaiba, amire számarányunknál fogva kicsi az esély. Kijelenthetjük tehát, hogy a kettős 

szavazati jogról szóló törvény egy évet élt. Mire arra került volna a sor, hogy a 

gyakorlatban is megvalósulhasson, eltörölték”. 

 
 

  

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
V

a
jd

a
sá

g
 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12176/Apatinban-felavattak-Szent-Istvan-szobrat.html
http://huncro.hr/huncro.hr/rovatok/krijak-krisztina-jegyzete


 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

