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Matovič: Bugárék piszkos játékot játszanak 

2011. augusztus 31. - TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Piszkos játékot játszik az emberekkel a kettős állampolgársággal kapcsolatban a Híd – véli 

Igor Matovič, az Egyszerű Emberek mozgalom vezetője, független képviselő. Sem ő, sem 

mozgalmának tagjai nem írják alá a Bugár Béla vezette Most-Híd állampolgársági ügyben 

kezdeményezett alkotmánybírósági beadványát. Az alkotmány Matovič szerint két 

különböző dologként kezeli az állampolgárság elvételét és elvesztését: „Az állampolgárság 

elvétele esetében azt mondja, hogy ezt nem lehet megtenni a polgárok akarata ellenére. Az 

állampolgárság elvesztésénél viszont úgy fogalmaz, hogy ezt egy önálló törvény kezeli. Ez a 

törvény pedig az állampolgársági törvény, mely szerint a szlovák állampolgár tudomásul 

veszi, hogy ha önkéntesen egy másik ország állampolgárságáért folyamodik, elveszti a 

szlovákot.”. Az alkotmánybírósági beadványhoz minimum 30 képviselői aláírás kell, a 

Hídnak azonban csak 14 képviselője van. Bugáréknak így más frakciókhoz kell fordulniuk 

támogatásért. Pavol Abrhan, a KDH alelnöke szerint a kereszténydemokraták nem 

segítenek a Hídnak. A liberális SaS sajtóinformációk szerint segítséget ígért a Hídnak. Az 

SaS frakciójában az Egyszerű Emberek három képviselőjén kívül még 18 honatya ül. Az 

azonban kérdéses, hogy mindannyian támogatják-e majd a beadványt. 

 

Szigeti: újra napirenden az alternatív oktatás bevezetése 

2011. augusztus 31. - bumm.sk, Szabad Újság 

A Magyar Koalíció Pártja értesülése szerint az oktatásügyi minisztérium az 1990-es évek 

Slavkovská-féle praktikáihoz kíván visszatérni – jelentette ki Szigeti László volt oktatási 

miniszter, az MKP szakpolitikusa. Szigeti közleményében rámutatott, az érvényes 

közoktatási törvény módosításával kapcsolatos tárgyi útmutató szerint a minisztérium 

bővíteni szeretné a nemzeti kisebbségek oktatásának lehetőségeit. „Az új kínálat szerint a 

nemzeti kisebbségek számára lehetőség nyílna az egyes tantárgyak szlovák nyelven való 

oktatására. Ami nem más, mint a 90-es évek alternatív oktatásának visszatérése” - áll az 

MKP oktatási és kulturális alelnökének nyilatkozatában. Az MKP felháborodását fejezi ki 

az oktatási minisztérium diszkriminatív és a nemzeti kisebbségek asszimilációját 

felgyorsító kezdeményezés ellen, hozzátéve, hogy a párt számára „csakis a teljes anyanyelvi 

oktatás az elfogadható”. 

 

Állampolgárság törölve 

2011. szeptember 1. - Halász Csilla - Heti Válasz 

Gubík Lászlóval az MKP lévai szervezetének elnökével készített interjút a Heti Válasz, aki 

mellett rokonszenvtüntetést tartanak ma Révkomáromban. A politikus, joghallgató kifejti, 

hogy ő élve alkotmányos jogával nem mond le szlovák állampolgárságáról, azonban 

tisztelve a törvényt bejelentette, hogy megkapta a magyar állampolgárságot. Célja, hogy az 

alkotmánybírósághoz fordul, azonban ehhez szükség lenne harminc parlamenti képviselő 

aláírására, erre sok esélyt nem lát, így közigazgatási pert indít, ami először a Legfelsőbb 
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Bírósághoz, majd végül az Alkotmánybírósághoz jut. Amennyiben elutasítják kérelmét, 

akkor kérvényezni fogja a szlovák állampolgárságot, ugyanis nemrég egy togói-francia 

állampolgár megkapta a szlovákot is és nem lát okot arra, hogy ő nem kapná meg. 

Ugyanezt a lépést holnap is megtenné, hiszen számára „erkölcsi elégtétel”, hogy magyar 

állampolgár lett. 

 (Az cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2011. szeptember 1-i számában olvasható.) 

 

Hoffmann Rózsa: népviseletet a nehéz sorsú csíksomlyói magyar 
gyerekeknek! 

2011. augusztus 31. - Krónika, Új Magyar Szó 

Hoffmann, Rózsa a magyar kormány oktatásért felelős államtitkára felhívással fordult a 

magyarországi diákokhoz: fejenként száz forinttal támogassák, hogy a nehéz sorsú 

csíksomlyói magyar gyerekek népviseletben mehessenek templomba, ünnepélyekre. A 

kereszténydemokrata politikus a kormany.hu kormányzati portálon közzétett 

dokumentumban emlékeztet arra, hogy Böjte Csaba ferences atya több ezer árva, 

elhagyott, nagyon szegény magyar gyereknek ad otthont, például Csíksomlyón is, a 

magyarság évente megrendezett búcsújárásának helyszínén. Évek óta gyűjti a gyerekeknek 

a ruhát, az élelmet, a tankönyvet, a játékot, s ők igen jó eredménnyel tanulnak, odaadással 

segítenek, járnak templomba, vesznek részt minden egyházi és magyar nemzeti ünnepen – 

írja Hoffmann Rózsa, hozzátéve: „a gyerekek örömét csak az árnyékolja be, hogy a 

ruhájuk, a cipőjük ahány, annyiféle, s igazából nincs is ünneplőjük: nem tudnak szép 

népviseletbe öltözni s úgy menni a templomba, az ünnepélyre, ahogy a többi odavalósi 

magyar gyerek”. Az összegyűlt adományt a Katolikus Karitásszal együttműködve az 

oktatásért felelős államtitkárság juttatja majd el Böjte Csabához. 

 

Az új tanterv elkészültéig maradnak használatban a frissen fordított földrajz 
és a történelem tankönyvek 

2011. augusztus 31. - transindex.ro 

Elkészült a Románia földrajza és a Románok történelme tankönyvek magyar nyelvű 

fordítása. Király András oktatási államtitkár elmondta, a frissen fordított tankönyvek az új 

tanterv elkészültéig maradnak használatban, azonban egyelőre nem tudni, hogy az új 

tantervben milyen tantárgyak milyen súllyal fognak szerepelni. Hozzátette, a tanterv 

módosítására még legalább három évet kell várni, azonban az év elején érvénybe lépett 

oktatási törvény már most is lehetőséget ad arra, hogy a diákok a román nyelv és irodalom 

kivételével minden tantárgyat anyanyelven tanuljanak. Ezért készült el már idén a 

történelem és a földrajz tankönyvek fordítása, így ezt a két tantárgyat már az idei tanévben 

anyanyelvükön tanulhatják a magyar diákok. Közölte, ameddig a tanterv neve Románok 
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történelme, illetve Románia földrajza, addig valószínűleg románból kell fordítani ezeket a 

tankönyveket, arra nem lesz lehetőség, hogy egy más nemzetiségű személy írja meg ezeket. 

 

Elhanyagolták az RMDSZ-t – Közvélemény-kutatás Kovásznán 

2011. augusztus 31. - Bokor Gábor - Erdély Ma, Háromszék 

Elégedett az RMDSZ Lőrincz Zsigmond polgármester népszerűségével, a szervezet maga 

azonban már nem szerepelt ilyen jól a kovásznai közvélemény-kutatáson. A felmérést a 

kolozsvári Kvantum Research Kft. végezte, hatszáz főt kérdeztek a város fejlődéséről, az 

önkormányzati választásokon való részvételről, politikai preferenciáiról. A kovásznai 

megkérdezettek közel hatvan százaléka vélte úgy, hogy a városban jó irányban haladnak a 

dolgok, a székelyföldi válaszadók átlag 41 százaléka nyilatkozott ugyanígy. A legtöbben a 

polgármester érdemének tulajdonították a fejlődést, sokak szerint ez a helyi tanácsnak is 

köszönhető, de csak 43 százalék írta az előrelépést az RMDSZ javára. A közvélemény-

kutatás bemutatása után a helyi választmány zárt ülést tartott, ahol eldöntötték, a jövő évi 

önkormányzati választásokon Lőrincz Zsigmond lesz az RMDSZ kovásznai 

polgármesterjelöltje. 

 

Urmánczy Nándorra emlékeznek Maroshévízen 

2011. augusztus 31. - Csata Beáta - szekelyhon.ro 

Negyedik alkalommal kerül sor szeptember 4-én a Dr. Urmánczy Nándor Emléknapra 

Maroshévízen. A személyiség nevét viselő egyesület által szervezett eseményen ünnepi 

szentmisével, előadásokkal, énekszóval emlékeznek meg a település egykori híres 

szülöttjére. A megemlékező szentmise után felavatják az Urmánczy-szobrot, amit László 

Áron római katolikus plébános és Balla Árpád református tiszteletes fog megáldani. A 

szoboravatás után ünnepi beszédet mond Kövér László házelnök, felszólal továbbá László 

Tamás, a Budapest XV. kerület polgármestere, Urmánczy Nándor unokája, Gortvay István, 

valamint Czirják Károly, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnöke és Izsák Balázs, a 

Székely Nemzeti Tanács elnöke is. 

Bizonytalan biztosok 

2011. szeptember 1. - Krónika 

Egyelőre nem tudni, lesz-e elegendő magyar kérdezőbiztos az októberi népszámláláson. A 

legnagyobb hiány Szatmárnémetiben van, ahol eddig 15-en jelentkeztek a 300-nál több 

helyre. Székely István, az RDMSZ népszámlálási munkacsoportjának vezetője szerint a 

biztosok toborzásának problémája nem etnikumfüggő, olyan településeken is fennáll, ahol 

magas a magyar nemzetiségűek aránya. A magyar népszámlálóbiztosok jelenlétét azért 

tartja fontosnak a főtitkárhelyettes, mert véleménye szerint az interetnikai környezetben 

kényesnek mondható kérdésekben – mint a nemzetiségi és vallási hovatartozás – így 

biztosítható az őszinte válaszadás.  Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal (EMNT) való 

együttműködés a politikus szerint zökkenőmentes lesz. Elmondta: a népszámlálás 

mindenki számára fontos, így nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is félre kell 
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tenni a politikai jellegű problémákat. Hozzátette: a két párt tagjai folyamatosan tartják a 

kapcsolatot, illetve tárgyalások zajlanak a szeptember 15-én kezdődő népszámlálási 

kampányról is. 

 

Lássunk tisztán! 

2011. szeptember 1. - Benkő Levente - Krónika 

A Krónika vezércikke a közelgő népszámlálással foglalkozik: „Ha abból az alapállásból 

indulunk ki, hogy a nyelvi jogok nem az anyanyelv, hanem a nemzetiség alapján 

igényelhetők, akkor egyértelmű, hogy mennyire fontos a nemzetiségi hovatartozás pontos 

megjelölése és bátor és őszinte vállalása. Márpedig nemzetiségileg vegyes lakosságú 

vidékeken igen könnyen előfordulhat olyan tényező, mint például a szándékos vagy 

véletlen kommunikációzavar, amelynek folytán a megkérdezett a meg nem értett kérdésre 

helytelenül válaszol. S mert sok kicsi sokra szokott menni, így torzulhat, sőt ki sem 

derülhet a valós tényállás” – írja Benkő Levente. 

 

Magyar elsősök nélkül marad az Unirea? 

2011. szeptember 1. - Szucher Ervin - Krónika  

Könnyen megeshet, hogy Marosvásárhely elitiskolájának számító, vegyes tannyelvű Unirea 

Főgimnáziumban idén nem indul magyar tannyelvű első osztály. A beíratott gyerekek 

szülei az iskolában tartott gyűlés keretében fejtették ki: amennyiben a tanfelügyelőség és 

az iskola vezetősége Kolumbán Hajnal tanítónőt bízza meg az első osztály alakításával, ők 

azonnal más tanintézménybe helyezik át csemetéiket. A helyzet nem precedens nélküli: 

tavaly azonos volt a forgatókönyv, csakhogy a tanfelügyelőség megtalálta azt a jogi 

kiskaput, amellyel ki lehetett „menteni” az osztályt a szóban forgó pedagógus kezéből. 

Akkor az összes unireás gyereket a Bolyaiba helyezték át, az osztály nélkül maradt 

tanítónőt pedig kihelyezték az egyik peremközségbe. A pedagógus ezúttal viszont 

leszögezte: nem vállal újabb száműzetést. 

 

Fejetlenség és titkolózás 

2011. szeptember 1. - Új Magyar Szó 

„Ma lép hivatalába a Bethlen Gábor Alap új vezetősége, ám nincs jele annak, hogy 

megszűnne a határon túliak támogatáspolitikáját jellemző eddigi budapesti „fejetlenség”. 

Továbbra sem tudni, hogyan módosítja az Orbán-kabinet az úgynevezett nemzeti 

jelentőségű intézmények körét. Az előző budapesti kormány összesen 15 erdélyi 

szervezetnek, alapítványnak, folyóiratnak folyósított pályáztatás nélküli, normatív 

támogatást, vezetőik azonban félnek szóvá tenni az idei finanszírozás elmaradását. A 

Magyar Állandó Értekezlet javaslattévőként vesz részt a döntési folyamatban, ám Budapest 

nem kereste meg az RMDSZ-t a kérdésben” – írja címlapján az Új Magyar Szó. 
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„Elveszett” a Mócvidék? 

2011. szeptember 1. - Új Magyar Szó 

Még nem döntötte el a Kolozs megye RMDSZ-szervezet, állít-e jelöltet a Pálffy Mózes 

Zoltán halálával megüresedett képviselői székre, ha kiírják az időközi választásokat. Mivel 

az elhunyt politikus a főleg mócvidéki településeket tömörítő egyéni választási körzetben 

nyert visszaosztással mandátumot, ha lenne is jelölt, kevés az esélye, hogy a parlamentbe 

kerüljön – ismerte el az ÚMSZ-nek Máté András Levente, a szervezet elnöke. 

Megerősítette azonban, hogy akár az is megtörténhet: a megüresedett képviselői helyre 

már nem írnak ki választásokat. 

 

Szász: az RMDSZ „pofonba fut” 

2011. szeptember 1. - Új Magyar Szó 

Az RMDSZ „pofonba fut”, amikor támogatja az önkormányzati és parlamenti választások 

egyidejű szervezését, jelentette ki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Szász Jenő. A 

Magyar Polgári Párt elnöke örül annak, hogy „összemossák” a helyhatósági és a parlamenti 

választásokat, hiszen így az RMDSZ-nek el kell számolnia kormányzati szerepvállalásával. 

A polgári párt elnöke szerint ugyanis a szövetség helyi jelöltjeinek nem állna érdekükben a 

kormányszereplésről beszélni, úgy tennének, mintha semmi közük nem volna hozzá, de a 

két választás egyidejű szervezésével ez a téma megkerülhetetlen lesz. 

 

Szőcs Géza üzenete 

2011. szeptember 1. - Szabadság 

Szőcs Géza kulturális államtitkár a Szabadság hasábjain reagál az ugyanezen lapban őt ért 

vádakra, miszerint a Kolozsvári Magyar Napok egyik rendezvényén olyan városnak 

nevezte Kolozsvárt, ahol csak megtorlástól félve lehet használni a magyar nyelvet: „Mert itt 

nem is arról van szó, amit egy odafigyelni képtelen, kotnyeles és ugrifüles újságírónő 

valakinek a szájába kíván adni, mintha az illető ezt mondta vagy akarta volna mondani. 

Akarta a fene”. Szőcs leszögezte: „Most éppen a Duna mellett állok szolgálatban, de ha 

annak végére jutok, haza szeretnék térni, ide a Szamos mellé. Amitől még gyűlölködő 

kolozsváriak sem vehetik el a kedvem. Akiknek azt üzenem: kolozsvári vagyok, nem 

származású!”. 

 

Átalakuló magyar-magyar viszonyok 

2011. szeptember 1. - Sylvester Lajos - Háromszék, Erdély Ma 

„A hazai magyar politikai élet további sorsunkat alapvetően meghatározó három 

eseményére kell figyelnünk: az októberben esedékes népszámlálás eredményére, a 

következő évi választások kimenetelére és a honi magyar, valamint a magyar–magyar 

viszonyok Kárpát-medencei alakulására” – írja Sylvester Lajos. „A magyar–magyar 

viszonyok alakulásában jó jel, ha a Fidesz–RMDSZ-, az RMDSZ–EMNT-kocolódások 
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mérséklődnek. Tetszik, nem tetszik, tudomásul kell venni, hogy az RMDSZ egész Erdélyt 

behálózó, kiépült struktúrával rendelkezik. A hatalomhoz, közképviselethez ragaszkodás 

nem alapvető bűn, hiszen a húsosfazekat olyan gyakran emlegetők is hatalmat akarnak. 

Másképp miként érvényesítenék bármilyen szinten az általuk képviselt közösségek 

akaratát?” 

 

Híd: Matovič nézeteit már ismerjük 

2011. augusztus 31. - bumm.sk, Új Szó Online 

„Matovič úr állampolgársággal kapcsolatos nézeteit már ismerjük, hiszen éppen ő volt az, 

aki számára a koalíciós egyezség semmit sem jelentett, és miatta lehetséges az, hogy a 

szlovák állampolgárok mind a mai napig elveszíthetik állampolgárságukat” - reagált 

Czuczor Nóra, a Híd szóvivője Igor Matovič kijelentéseire. „Meggyőződésünk, hogy ezt a 

kérdést nem politikusok fogják eldönteni - ezért fogunk az Alkotmánybírósághoz fordulni, 

és úgy gondoljuk, egyedül a legfelsőbb igazságszolgáltatási szervnek a döntése mérvadó a 

kérdésben.” 

 

Kétnyelvű információs feliratokat kapnak a magyarlakta települések 

2011. augusztus 31. - bumm.sk, Szabad Újság 

A Pro Civis Polgári Társulás összesen 50 ezer darab szlovák és magyar nyelvű feliratot, 

információs matricát készített el, s ezeket szétküldte a magyarlakta településeknek. Őry 

Péter, a civil szervezet elnöke, Csallóközcsütörtök polgármestere közölte, hogy a szervezet 

ezzel a szlovákiai őshonos kisebbségekkel szemben tizenkét éve gyakorolt törvényes 

mulasztás megszüntetésére tesz kísérletet. Őry szerint 12 éves mulasztásról van szó, mivel 

az emberi életre, egészségre és a polgárok vagyonára veszélyes információk közlésére 

azokon a településeken, ahol az összlakosság több mint húsz százalékát a kisebbségi 

közösség alkotja, már az 1999-ben elfogadott kisebbségi nyelvek használatáról szóló 

törvény is kötelezte a helyi államigazgatási és önkormányzati szerveket. 

 

Alkotmányos kérdés az állampolgárság 

2011. augusztus 31. - Veres István - Új Szó 

A Híd már gyűjti az aláírásokat, hogy a Fico-féle ellentörvény az alkotmánybíróság elé 

kerülhessen, mondta Gál Gábor parlamenti képviselő az Új Szónak. Gál elmondta, pártja 

elsősorban az SaS és az SDKÚ soraiból számít támogatásra. Somogyi Szilárd liberális párti 

(SaS) honatya a lapnak úgy nyilatkozott, hogy nem látja akadályát a Híd által 

kezdeményezett beadvány támogatásának. Ján Drgonec alkotmányjogász szerint a 

beadványnak nincs sok esélye az alkotmánybíróságon. 
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Csütörtökön nagygyűlés a kettős állampolgárságért 

2011. augusztus 31. - bumm.sk, Szabad Újság. Magyar Nemzet, Heti Válasz 

Szeptember elsején 14:30-tól a komáromi Klapka téren kerül sor a kettős állampolgárság 

újbóli lehetővé tételét követelő megmozdulásra. A demonstráción Pásztor István, a 

vajdasági tartományi kormány alelnöke, a VMSZ elnöke is felszólal, és a magyarországi 

szlovákok képviselői is jelen lesznek, hogy támogassák a tüntetőket. Samu István, a 

tüntetés egyik kezdeményezője elmondta, a helyszínen is alá lehet majd írni azokat a 

petíciós íveket, melyekben a kettős állampolgárság lehetővé tételét követelik. Elmondta, az 

aláírásgyűjtés jól halad, s immár az MKP alapszervezeteinek tagsága is bekapcsolódott az 

akcióba. Tekintettel arra, hogy országszerte sok helyen zajlik a gyűjtés, nem tudta 

megbecsülni, eddig hány aláírást sikerült gyűjteniük, de úgy vélte, több ezret. 

 

Gubík: Az ügy precedensértékű 

2011. szeptember 1. - Kocur László - Magyar Hírlap 

A szlovák belügyminisztérium tájékoztatása szerint Gubík László már nem magyar 

állampolgár. Ennek kapcsán készült a lévai fiatal politikussal egy villáminterjú a Magyar 

Hírlapban. Az MKP helyi elnöke elmondta, még nem kapott semmilyen hivatalos 

értesítést, csupán a tárca szóvivőjének tolmácsolásában ismeri a belügyminisztérium 

álláspontját. Gubík szerint a minisztérium eddigi reakciójából úgy tűnik, nincsenek 

kellően felkészülve, és rögtönöznek. Az, hogy mi lesz a következő lépés, majd az dönti el, 

hogy mi áll a tárcától kapott levélben. A politikus megerősítette, hogy szlovák 

állampolgárságáról nem kíván lemondani, ha azt elveszik tőle, akkor bírósághoz fog 

fordulni. 

 

Tanévkezdés: örömmel és ürömmel 

2011. szeptember 1. - Magyar Szó 

Mintegy 920 ezer diák számára csütörtökön megkezdődik a tanítás. Közülük 76 ezren 

lesznek azok, akik először ülnek be az iskolapadba. A magyar első osztályosok 1950-en 

vannak. Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is óriási kavarodást okoz, hogy az oktatási 

minisztérium körzeti hivatalnokain keresztül arra utasítja az iskolaigazgatókat, hogy a kis 

létszámú osztályokat vonják össze. Ez különösen a néhány fős kisebbségi tagozatokat 

érinti. Az iskolák igyekeznek ellenállni, hisz a Magyar Nemzeti Tanácstól és a tartományi 

oktatási titkárságtól megkapták a jóváhagyást, amely szerint legalább 5 diák esetén 

megnyílhat az önálló osztály. 
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Csomag az elsősöknek, segítség a szülőknek 

2011. szeptember 1. - Lukács Melinda - Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács idén első ízben tanszercsomaggal ajándékozza meg a magyar 

tagozatok elsőseit. Ezen a héten minden iskolába eljut ez az ajándék. Joó Horti Lívia, az 

MNT közoktatási bizottságának elnöke arról számolt be, hogy mától az MNT képviselői 

elindultak az iskolalátogatási körútjukra, hogy kioszthassák a csomagokat. “Idén 

megközelítőleg 1950 csomagot osztunk ki, ennyien indulnak ugyanis elsőbe Vajdaságban, 

magyar közoktatásban, illetve ezeket a számokat jelezték vissza az iskolákból” - mondta a 

bizottságelnök. 

 

Szolyva: túljelentkezés a magyar iskolában! 

2011. augusztus 31. - Kárpáti Igaz Szó 

Megfordult a korábbi évek trendje, és az idén túljelentkezés volt a Szolyvai Magyar Elemi 

Iskolában. A tanév idén 14 kiselsőssel indulhat, amire még nem volt példa 2002 óta, 

amikor újraindult a szolyvai magyar iskola. A tanítók különböző módon próbálják felhívni 

a figyelmet az intézmény nyújtotta lehetőségekre. Évi rendszerességgel tábort szerveznek, 

Nagymuzsalyba viszik a gyerekeket, s korábban – az időközben elhunyt Urbán Árpádnak 

köszönhetően – többször jártak Budapesten is. Fontos, hogy nyáron is lekössék a diákokat, 

hiszen odahaza a legtöbben nem magyar környezetben élnek. 

 

Új ukrán tankönyv a magyar iskolások számára 

2011. augusztus 31. - Kárpátalja Ma 

Kárpátalján évek óta szükség van egy olyan tankönyvre, amely meggyőzné a magyar 

szülőket arról, hogy gyermekük a magyar iskolában is elsajátíthatja az államnyelvet. Ezt 

szeretnék elérni annak az új ukrán tankönyvnek a megálmodói, amely a napokban jelent 

meg az elsősök számára. A tankönyv szerzője Keszler Stella ukrán filológus, gyakorló 

pedagógus, a tankönyvi illusztrációkat a kárpátaljai származású, Magyarországon élő 

Medveczky Ágnes készítette, a könyv szerkesztője Perduk János. Az ukrán oktatási 

minisztérium engedélyezte a tankönyv és a tanítói kézikönyv használatát. A tankönyv CD-

melléklettel is rendelkezik, amely elősegíti az órán tanultak helyes begyakorlását. 

 

Autonómiát és szeparatizmust emlegetnek 

2011. augusztus 31. - Kárpáti Igaz Szó 

Az államnyelvről szóló törvénytervezet kapcsán máris számos vélemény fogalmazódott 

meg. A Szevodnya ukrán napilap politikai motivációt sejt a háttérben. A lap megállapítja, a 

népszerűségéből sokat vesztett Régiók Pártja ezzel a gesztussal kíván szavazókat szerezni 

azokban a régiókban, ahol nagy számú nemzeti közösségek élnek. Azt is feltételezik, hogy a 
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2012-es parlamenti választások jegyében a nyelvtörvény elfogadását a jövő év tavaszára 

időzítik majd. A Nyezaviszimaja Gazeta című orosz lap szerint a jogszabály magyar és 

román autonómiához vezethet Kárpátalján és Bukovinában. Az újságnak nyilatkozó 

szakértő szerint a törvény nem a kelet-ukrajnai területeket stabilizálná, hanem a 

szeparatizmust erősítené Nyugat-Ukrajnában. A szakértő szerint ezt elősegíti a 

szomszédos Magyarország és Románia, amely magyar és román útleveleket osztogat az 

ukrajnai magyar és román kisebbségnek. 

 

Újabb HMDK-s tagszervezet alakult Vukovár-Szerém megyében 

2011. augusztus 31. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Augusztus 26-án tartotta alakuló ülését a Cernai Járási Magyarok Egyesülete. Az alakuló 

ülésen elnöknek Zsivics Lászlót, alelnöknek pedig Jukić Rozáliát választották meg. A 

szerémségi községben, amelyben még a második világháború előtti években a magyarok 

többségben voltak, jelenleg mintegy 50 magyar él, de a magyar származású lakosok száma 

ennél jóval nagyobb. „Nagyon örülünk annak, hogy mi is részévé válhatunk a 

horvátországi magyar közösségnek. Számomra külön megtiszteltetés, hogy az alakuló 

ülésen engem választottak meg elnöknek, minden tőlem telhetőt megteszek kis 

közösségünk boldogulásáért” - nyilatkozta Zsivics László. 

 

Tanévkezdő körkép: a muravidéki kétnyelvű általános iskolákba 80 első 
osztályos indul 

2011. augusztus 31. - Népújság 

Megkezdődött a 2011–2012-es tanév: a muravidéki kétnyelvű általános iskolákban 

összesen 780 tanuló kezdi a tanévet, az iskola küszöbét először 80 kiselsős lépi át. Az idei 

tanévben a muravidéki kétnyelvű általános iskolákba beíratott első osztályos tanulók 23,7 

százaléka kezdi tanulni az írást és az olvasást magyar anyanyelvi szinten. Az 1. Számú 

Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában idén összesen 520 tanuló lépi át a küszöböt, 

közülük 60 elsős. Közülük kilencen kezdik tanulni az ábécét magyar nyelven anyanyelvi 

szinten. A Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskolában idén mindössze ketten kezdik az első 

osztályt, egyik magyar, másik szlovén nyelven kezdi elsajátítani az írást és az olvasást. A 

Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskolába hét elsőst írattak be, közülük négyen tanulják a 

magyart anyanyelvi szinten. A Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolában a tíz kiselsős 

közül öten tanulnak majd anyanyelvi szinten magyarul. 
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