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A Hídnak nincs kapcsolata a Fidesszel 

2011. szeptember 5. - MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Solymos László, a Híd parlamenti frakciójának vezetője szerint pártjának továbbra sincs 

semmilyen kapcsolata a Magyarországon kormányzó Fidesszel, bár korábban törekedtek 

erre. „A parlamenti választások után próbáltunk korrekt partnerkapcsolatot kialakítani, de 

még korábban is. Törekvésünket elutasították. Ez a Fidesz döntése. Mi ezzel jelenleg nem 

foglalkozunk, ezt olyan kérdésnek tartjuk, amit nekik kell megoldaniuk” – mondta a SITA 

hírügynökségnek a politikus. Hangsúlyozta: a Fidesz egyértelműen elutasította a Hídat, s 

jelenleg ezzel nem lehet mit kezdeni. „Sajnáljuk, mert ez egy felesleges dolog, nem 

szolgálja az ügy érdekét. Nagyon sok olyan dolog van, mellyel kapcsolatban meg tudnánk 

találni a közös hangot” – jelentette ki. 

 

Újra van magyar helységnévtáblája Gútának 

2011. szeptember 5. - bumm.sk 

Húsz év után újra magyar helységnévtábla köszönti a komáromi járásbeli Gútára 

érkezőket. Péntek este Halász Béla megyei képviselő magánszemélyként helyezte ki a 

magyar táblát, melyet saját költségén készített el. Halász szerint a kisebbségi 

nyelvhasználati törvény lehetővé teszi a tábla kihelyezést. Rámutatott, a gútai városi 

rendőrség autóján évek óta ott lehetne a magyar felirat, nem volt tiltva, még sincs. „Amíg a 

magyar párt képviselői Michalok, Ladislavok, Alexanderok lesznek, addig ne várjuk, hogy 

valami is változik” - jelentette ki Halász, aki szerint a következő lépés nem lehet más, mint 

egy népszavazás kezdeményezése arról, hogy Gúta visszakaphassa az őt megillető régi 

nevét, és hivatalosan is Gútának bevezzék, ne Kolárovónak. 

 

Döntött a koalíció: egyidőben tartják a parlamenti és önkormányzati 
választásokat 

2011. szeptember 5. - transindex.ro, Erdély Ma, Paprika Rádió, Krónika, Új Magyar Szó, 

Szabadság 

A koalíciós pártok hétfő reggel egyezségre jutottak a parlamenti és helyhatósági 

választások egyidőben való kiírásáról, azonban további egyeztetések tárgyát képezi a 

választási rendszer módosítása. Parlamenti források szerint teljes volt az egyetértés a két 

választás összevonásáról, az időpont kérdésében még nem jutottak döntésre a felek. A PDL 

2012. november 12-én tartaná a választásokat. Az időpont kijelölése a kormány kizárólagos 

feladata - nyilatkozta Ioan Oltean, a PDL főtitkára. A koalíciós ülésen nem esett szó az 

egyéni kerületes, kompenzáció nélküli, egyfordulós választási rendszer bevezetéséről. 
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Halotti bizonyítvány nélkül nem ismeri el Pálfi Zoltán képviselő halálát egy 
PDL-s politikus 

2011. szeptember 5. - transindex.ro 

Petru Călian PDL-s képviselő arra kérte a képviselőházi kollégáit, hogy addig ne vegyék 

tudomásul a múlt héten elhunyt Pálfi Zoltán RMDSZ-es képviselő halálát, amíg kézhez 

nem kapták a halotti bizonyítványt. A demokrata-liberális politikus azt követően 

fogalmazta meg kérését, hogy a képviselőház egy perc néma csenddel adózott 

képviselőtársuk emlékének. 

 

El kell kerülni az egyéni választókerületes rendszert 

2011. szeptember 5. - Erdély Ma, Hargita Népe 

Az egyéni választókerületes rendszer kapcsán az RMDSZ Hargita megyei parlamenti 

képviselői leszögezték: ellenzik egy ilyen rendszer bevezetését. Antal István udvarhelyszéki 

parlamenti képviselő egy olyan vegyes választási rendszert szeretne Romániában, melyben 

egyéni körzetek és lista is lenne, ily módon ugyanis az arányosságot is be tudnák tartani, 

vagyis egyetlen szavazat sem veszne el. Verestóy Attila szenátor azt szeretné, ha minden 

szavazat hozzájárulna a mandátumokhoz: „Az lenne az egész RMDSZ és az erdélyi 

magyarság érdeke, hogy a fennmaradó töredékszavazatokat is érvényesíteni lehessen. 

Együttes szavazatainkkal ugyanis olyan súlyt tudnánk adni az RMDSZ-nek, mely 

parlamenti képviseletet és kormányzati jelenlétet jelentene. Most az összefogás sokkal 

fontosabb, mint a széthúzás. Nem a megosztás, nem a több párt, hanem az összefogás 

ideje érkezett el, és meg kell érteni, hogy az RMDSZ nem párt, hanem érdekképviselet” – 

üzente a szenátor. 

 

Márton Árpád: Prioritás a kisebbségi törvény 

2011. szeptember 5. - Kovács Zsolt - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A kisebbségi törvény elfogadása az RMDSZ prioritásai között szerepel a hétfőn kezdődő 

parlamenti ülésszakban, mondta el sajtótájékoztatóján Márton Árpád háromszéki 

parlamenti képviselő. A politikus szerint a törvény elfogadását ismét hátráltathatja a 

román politikai palettán újra eluralkodó nacionalista szellemiség. „Tudjuk, hogy bár a 

szakbizottságokban már minden akadály elhárult, nehéz lesz a kisebbségi törvény 

parlamenti vitája” – mondta Márton Árpád, aki szerint a román politikusok azt hiszik, ha 

nem csatlakoznak a magyarellenes szólamokhoz, akkor elveszítenek néhány százaléknyi 

szavazatot. 

 

Nem tetszik az Antena3-nak a Székelyföld-kampány 

2011. szeptember 5. - Darvas Beáta - Erdély Ma, Hargita Népe 

„Három éve folyamatosan jelen vagyunk a Székelyföldet népszerűsítő reklámszpotjainkkal 

a magyar és a román központi médiában, és ha ezzel sikerült felháborítanunk Corneliu 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=27033
http://itthon.transindex.ro/?hir=27033
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=99195&cim=el_kell_kerulni_az_egyeni_valasztokeruletes_rendszert
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=99233&cim=marton_arpad_prioritas_a_kisebbsegi_torveny
http://erdely.ma/autonomia.php?id=99207&cim=nem_tetszik_az_antena3_nak_a_szekelyfold_kampany
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Vadim Tudort, akkor azt jelenti, jól végezzük a dolgunkat” – reflektált Borboly Csaba 

megyei tanácselnök az Antena3 hírcsatorna szombat esti műsorára, amelyben többek 

között Corneliu Vadim Tudor, a Nagy-Románia Párt (PRM) elnöke azzal vádolta Hargita 

Megye Tanácsát, hogy közpénzekből államellenes propagandát folytat. A Székelyföld – Itt 

a legjobb Erdélyben szlogenű reklámfilmek üzenete a megrendelő, Hargita Megye Tanácsa 

szerint mindazon határon túli magyaroknak szól, akiket nemcsak rokoni szálak, de a 

kíváncsiság is Erdélybe szólít, valamint azoknak a Kárpátokon túli románoknak, akik 

kíváncsiak a térség turisztikai látványosságaira. 

 

Időközi választások várhatók novemberben Csíkban 

2011. szeptember 6. - Isán István Csongor - Erdély Ma, Hargita Népe 

Választások várhatók november végére a csíki szenátori körzetben. Gyerkó László szenátor 

megpályázta a versenytanácsi tagságot, az RMDSZ támogatja ebben. Ha Traian Băsescu 

államfőnek nem lesz ellenvetése, akkor a csíki politikus megkaphatja a tanácsosi tisztséget, 

ebben az esetben le kell mondania szenátori mandátumáról. Sajtóértesülések szerint az 

RMDSZ jelöltje a választásokon Tánczos Barna mezőgazdasági államtitkár lesz. 

 

Háttérintézmény a nyelvi jogokért 

2011. szeptember 6. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Az RMDSZ-nek egy intézetet, egyesületet kellene létrehoznia, amely feladata lenne 

vizsgálni, ellenőrizni a magyar nyelv használatának biztosítását azokban a megyékben, 

ahol a magyar közösség számaránya erre jogot teremt – fejtette ki Antal Árpád, az RMDSZ 

sepsiszentgyörgyi elnöke. Antal Árpád kiemelte, szerdán megfogalmazza ilyen jellegű 

javaslatát Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek, és kéri azt is, a koalícióban is vessék fel a 

miniszterelnöknek, a belügyminiszternek a magyar nyelvhasználat biztosításának kérdését 

az állami intézményekben. 

 

Buktatók 

2011. szeptember 6. - Rostás Szabolcs - Krónika 

„Beigazolódott, amit ezeken a hasábokon fejtegettünk az erdélyi magyar–magyar 

összefogás esélyeiről, amikor a román kormánykoalícióban még csak elvi szinten merült 

fel a jövő évi helyhatósági és parlamenti választások összevonása. Nos, a hatalmon lévő 

pártok tegnapi döntése értelmében a két megmérettetést 2012-ben bizonyára egy időben 

rendezik úgy, hogy valószínűleg az önkormányzati választást halasztják őszre. Mindez a 

romániai magyar politikai kiegyezés szempontjából azt jelenti, hogy a sokat hangoztatott, 

de nem mindenki által egyformán szorgalmazott összefogás tekintetében el lehet felejteni 

azt az elképzelést, miszerint a magyar politikai alakulatok a helyhatósági választásokon 

versenyeznének, az itt felmutatott eredmények alapján pedig a parlamentin összefognának 

egymással” – írja Rostás Szabolcs a Krónika keddi vezércikkében. A szerző megállapítja: „a 

2012-es választások egybeesése nem kedvez a magyar–magyar összefogás esélyeinek, 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=99286&cim=idokozi_valasztasok_varhatok_novemberben_csikban
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=55096
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legalábbis a kiegyezés megvalósulásához az eddiginél hangsúlyosabb politikai akaratra van 

szükség”. 

 

Új vezetőség a Magyar Ifjúsági Tanács élén 

2011. szeptember 6. - Fodor Enikő - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Új elnökséggel folytatja munkáját a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT), mivel az elmúlt 

hétvégén a magyarországi Lakiteleken tartott MIT-táborban tisztújításra is sor került. 

Miután Sándor Krisztina mandátuma lejártával úgy döntött, hogy a továbbiakban nem 

vállal vezető szerepet az ifjúsági ernyőszervezet élén, az Ifjúsági Keresztyén Egyesület 

(IKE) jelöltje, Bozsó Imre Lehel korábbi MIT-alelnök vette át a helyét. „Fontosnak tartom 

a tagszervezetek közötti kommunikáció erősítését, mert együtt gondolkodva, együtt 

dolgozva lehetnek formálói az erdélyi magyar fiatalságnak. Az utánpótlás-nevelésre 

helyezném a hangsúlyt, hiszen azok tudnak hatékonyan tevékenykedni a MIT-ben, akik 

eleve ifjúsági szervezetekben szocializálódnak, ők sokkal tisztább képet alkothatnak a 

világról” – ismertette a Krónikával jövőbeli terveit Bozsó Imre Lehel. 

 

Levelek nyelvi jogokról 

2011. szeptember 6. - Bíró Blanka - Krónika, Új Magyar Szó 

A magyar nyelvhasználatról levelezik Antal Árpád, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ elnöke és a 

Kovászna megyei prefektúra. A kovásznai megyeszékhely polgármestere A regionális vagy 

kisebbségi nyelvek európai chartájára hivatkozva kéri a kormányhivatalt, hogy közölje 

azoknak a dekoncentrált intézményeknek a névsorát, amelyeknél konkrét intézkedéseket 

foganatosított, hogy biztosított legyen a magyar nyelv használata. „Mit tett a prefektúra, 

hogy a közérdekű információk magyarul is megjelenjenek a  saját honlapján?” – teszi fel a 

kérdést augusztus végén iktatott levelében Antal Árpád. A kormányhivatal nevében György 

Ervin prefektus válaszolt, aki szerint minden közintézménynél van kapcsolattartó személy 

vagy iroda. Mint fogalmaz, a kormányhivatalnál még egyetlen magyar sem panaszkodott, 

hogy nehézségekbe ütközött, amikor anyanyelvén akart információhoz jutni, de Antal 

megkeresése nyomán ezt ellenőrizni fogják. 

 

Parlamenti ülésszak: az első gong 

2011. szeptember 6. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Salamon Márton László a parlamenti ülésszak kezdete kapcsán megjegyzi: „ami az RMDSZ 

törvényhozási kezdeményezéseit illeti, ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy – húszéves 

premierként – a magyar érdekvédelmi szervezet ebben az ülésszakban a 

gazdaságélénkítést szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos jogalkotást tekinti prioritásnak. 

Ami azt mutatja: a szövetség vezetői felismerték, hogy a lakosság, a választó – és köztük 

most már a magyar is! – egyéni, megélhetési problémáit többre tartja a közösségi jogok 

érvényesítésének igényénél, és a politikai képviselettől is azt várja el, hogy elsősorban ezzel 

a kérdéssel foglalkozzon”. 
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Cseke–Gyerkó helycsere 

2011. szeptember 6. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Elkezdődött az új parlamenti ülésszak, a nyári vakációról két hónap után visszatért 

honatyáknak több mint ötszáz törvénytervezetet kell napirendre tűzniük. Magyar 

szempontból ezek közül a legfontosabb a kisebbségi törvény, amelyet a koalíciós szerződés 

értelmében június végéig el kellett volna fogadni. Máté András Levente képviselőházi 

frakcióvezető az ÚMSZ-nek elmondta, a szövetség képviselőinek és szenátorainak tegnap 

délelőtti közös frakcióülésén megvitatták a szövetség törvényhozási prioritásait. A 

koalíciós tanács RMDSZ-es tagjai beszámoltak a honatyáknak arról, hogy a koalíciós 

partnerrel milyen fázisba jutottak a választási törvényről szóló egyeztetések. Ami a 

kisebbségi törvényt illeti, a frakcióvezető szerint ebben az ülésszakban „kötelező dűlőre 

vinni a jogszabályt”. Ami a személyi kérdéseket illeti, Cseke Attila szenátor, volt 

egészségügyi miniszter és Gyerkó László szenátusi frakcióvezető-helyettes helyet cseréltek 

a szakbizottságokban: Cseke a jogi, Gyerkó pedig az esélyegyenlőségi testület tagja lett. 

 

Együttműködés Hargita és Hajdú-Bihar megye között 

2011. szeptember 6. - Krónika 

Bodó Sándor elnök és Kocsis Róbert alelnök a hétvégén tett látogatásán a két testvérmegye 

közötti kapcsolatok további erősítését szorgalmazta. A két megyei önkormányzat sikeresen 

működik együtt a szórványban élő magyar közösségek támogatása érdekében. A hargitaiak 

a továbbiakban a szórványmegyei iskolákkal való cserekapcsolatok kialakítását és a 

hárompillérű együttműködés folytatását szorgalmazták. A határon túli 

osztálykirándulások programja kapcsán a hargitai tanács felajánlotta együttműködését, 

hogy a magyarországi diákok a Székelyföldre látogassanak. A programba a székely megye 

vezetősége a szórványban élő magyar diákokat is be szeretné vonni. 

 

Magyar egyházi iskola nyílt Szádudvarnokon 

2011. szeptember 5. - Felvidék Ma 

Hatvannégy év után újra megnyílt a Szent István katolikus iskola Szádudvarnokon. A 

kelet-szlovákiai településen 1854-től 1945-ig működött magyar nyelvű katolikus iskola. A 

második világháborút követően egy szlovák nyelvű állami iskola kezdte meg a működését, 

amely 2009-ben bezárásra került. A mostani iskolaalapítással folytatják a 64 évvel ezelőtt 

félbeszakított hagyományt. A római katolikus egyház által alapított magyar iskolába eddig 

hat elsőst és két másodikost írattak be. A 400 lelkes falu 80 százalékát a magyarok teszik 

ki. A helyiek elmondták, hogy nagyon örülnek a kezdeményezésnek, ami lehetőséget ad a 

fiataloknak, hogy helyben és magyarul tanulhassanak. 
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Magyarkártya-trükkök 

2011. szeptember 5. - Barak László - Új Szó 

„Aligha érdemes kételkedni abban, hogy az Orbán-kabinet vagy a kétharmados Fidesz-

KDNP többségű parlament valamelyik kormánypárti képviselője egyéni indítványként 

ősszel beterjeszti azt a törvényjavaslatot, amely a határon túli magyar állampolgárok 

(hatuma kolóniák) számára választójogot szavatol” – írja Barak László az Új Szó 

véleményrovatában. „Az is holtbiztos, hogy ettől Magyarország szomszédállamaiban 

megint akut magyarveszélyt orrontanak majd a nacionalisták. Nem lesz persze minden 

szomszédállamban azonos fokú a vonatkozó hisztériakeltés. Attól függően fertőzi majd a 

közéletet, milyen haszonra utaznak a politikai kalandorok. Abban biztosak lehetünk, hogy 

Szlovákiában lesz a legintenzívebb a cirkusz. Senki ne vegyen viszont mérget arra, hogy a 

hungarofóbia szlovák főkolomposa, Ján Slota mutatványa lesz majd a főműsorszám. A 

hungarofób főkolompos címért ugyanis ringbe száll majd az exkormányfő, Robert Fico, a 

farzsebében lakó paranoid, magyarfaló „történésszel”, Dušan Čaplovičcsal együtt. De a 

szlovák kereszténydemokraták (KDH) meg a jelenlegi szlovák külügyér, Mikuláš Dzurinda 

pártja (SDKÚ) környékéről is számos politikus tud akárhány magyarkártya-trükköt.” 

 

A Smer kezdeményezi Radičová leváltását 

2011. szeptember 5. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

A Robert Fico vezette ellenzéki Smer bizalmatlansági indítványt nyújt be Iveta Radičová 

kormányfő ellen, a baloldali nacionalista-populista párt rendkívüli parlamenti ülés 

összehívását kezdeményezi. Robert Fico elmondta, többek közt azért kezdeményezik 

Radičová leváltását, „mert a kormányfő összességében képtelen irányítani a kormányt, s ez 

komoly következményekkel járt Szlovákiára nézve”. Az ellenzéki párt vezetője meg van 

róla győződve, hogy Szlovákia működésképtelenné válik. Példaként az oktatásügy, a 

honvédelem és az egészségügy helyzetét hozta fel. A Smer képviselői a kedden kezdődő 

parlamenti ülésszak első napján kész leadni a rendkívüli ülés összehívásához szükséges 

képviselői aláírásokat. Richard Sulík házelnöknek ezután legfeljebb hét napon belül össze 

kell hívnia az ülést. A kormányfő leváltásához 76 képviselői szavazat kell a parlamentben. 

Az ellenzéknek 71 képviselője van. Ha Radičová bukik, az azt jelenti, hogy a jelenlegi 

kormánynak is vége. 

 

Slota megint riogat 

2011. szeptember 5. Felvidék Ma 

Ján Slota  az SNS elnöke újfent az MKP politikusait kiegészítve a Most-Híd politikusaival 

is kritizálta a hatályos állampolgársági törvény ellen szervezett komáromi nagygyűlésért. 

„Leírhatatlan szemtelenség, ahogyan az MKP és a Most-Híd politikusai viselkednek. Úgy 

viselkednek, mintha Budapestről jöttek volna. Még szomorúbb, hogy Miroslav Kusý és 

Grigorij Mesežnikov, a marxista, sőt bolsevista ideológiák képviselői is támogatásukat 

fejezték ki” – jelentette ki Slota. A nemzetiek elnöke azt is fájlalta, hogy a nagygyűlésen 
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egyetlen szlovák zászló sem lengett. Mind magyar volt. Slota szerint a másik 

szemtelenséget a magyar köztársasági elnök követte el, aki Romániában arra buzdított, 

hogy az emberek tömegesen vegyék fel a magyar állampolgárságot. „Ez bizonyíték arra, 

amiről az SNS már évek óta beszél. Mosolyogva mennek azért, hogy Trianon eltűnjön a 

föld színéről. Mérföldes léptekkel közelednek ehhez” – hangsúlyozta a nemzetiek elnöke. 

 

Az MNT elnökének reagálása a lemondását követelő levélre 

2011. szeptember 5. - Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke reagált a lemondását követelő négy vajdasági magyar 

párt és több civil szervezet levelére: “azt hiszem, hogy ez a politikai marketingnek az egyik 

eszköze, ami történik. Nevezetesen ezek a magyar pártocskák és a holdudvarukban levő 

magyar szervezetek azt gondolom, hogy valójában nem ellenem indították ezt a támadást, 

hanem az MNT és a VMSZ lejáratásának kísérlete. Ami egy kicsit bosszantó és 

tisztességtelen a dologban az, hogy a nyílt levél hemzseg a ténybeli tévedésektől, 

valótlanságoktól”. 

 

Kisebbítendő, kivonandó, különbség 

2011. szeptember 6. - Kocsis Árpád - Magyar Szó 

Álinformációk, félinformációk, híresztelések és tévedések. Még szeptember hatodikán is 

található olyan vajdasági magyar iskola, amelyben bizonytalan a tagozatok száma, máshol 

a teljes magyar oktatás léte kérdőjeleződött meg. Erdély Lenke, a Vajdasági Pedagógiai 

Intézet igazgatója nem tudja, ki és miért terjeszt rémhíreket az újvidéki Nikola Tesla 

iskolával kapcsolatban, Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének 

elnöke nem tudja, hogy a Magyar Nemzeti Tanács mért nem állt ki a Nikola Tesla mellett, 

Joó Horti Lívia, az MNT közoktatási bizottságának elnöke nem tudja, hogy a Vajdaság Ma 

honlapon megjelent, Korhecz Tamás MNT-elnök lemondását követelő, négy magyar párt 

és több civil szervezet által aláírt levél szerzői milyen iskolai kutatásokat követelnek tőle, 

Igor Milićević igazgató pedig nem tudja, milyen egyeztetések folynak minisztériumi és 

tartományi szinten az iskola jövőjét illetően. 

 

Szerbittabén 4 önálló magyar osztály! 

2011. szeptember 6. - Mihályi Katalin - Magyar Szó 

“Az oktatási minisztériumból hétfőn szóbeli megerősítést kaptunk, hogy a szerbittabéi 

iskolában mind a négy alsó tagozatos magyar osztály megnyílik” – tudta meg  a Magyar 

Szó Deli Andor tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkártól. Ami a 

nyugat-bácskai magyar tagozatokat illeti, a kérdéses településeken mindenütt 

megnyílhatnak az ötös minimumnak megfelelő tagozatok, Szilágyit kivéve, ahol az első és a 

második osztályt összevonják, mivel csak két magyar elsős van a faluban. Kisoroszon 
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alsóban két-két kombinált tagozatot irányzott elő a minisztérium, itt is előrelépés történt, 

mert három alsó tagozatos osztály nyílhat, két önálló és egy kombinált, ugyanis a második 

osztályosok csak négyen vannak. 

 

Tagozat-összevonás Nagykikindán? 

2011. szeptember 6. - Tóth Ramóna - Magyar Szó 

Tagozat-összevonással fenyegeti az oktatási minisztérium a nagykikindai Fejős Klára és a 

Szent Száva Általános Iskola magyar nyelvű alsós tagozatait. A Pásztor Vera Bánsági 

Pedagógus Egyesület elnöke, Tápai Róbert elmondta: ez nem újkeletű dolog, 

visszamenőleg négy éve már, hogy meg kell védeni a magyar tagozatokat Nagykikindán. 

Mint Talpai Sándor, a VMSZ tanácsának tagja elmondta: idén is meglátogatták azokat a 

nagykikindai színmagyar vagy vegyes házasságban élő szülőket, akik idén első osztályba 

kellett volna, hogy írassák gyermekeiket. Körülbelül 40 családról van szó, és ezek közül 

egyik sem adta magyar osztályba gyerekét. 

 

Miből tanul a magyar iskolás? 

2011. szeptember 5. - Balogh Csaba - Kárpáti Igaz Szó 

Évek óta visszatérő probléma a magyar tannyelvű iskolák tankönyvellátása. Az előző 

kormány oktatási minisztere mindent elkövetett, hogy a nemzetiségi tanintézményekben 

számos tantárgyat ukrán nyelven tanuljanak a gyerekek. Varga Béla, a Szvit tankönyvkiadó 

ungvári magyar szerkesztőségének vezetője a Kárpáti Igaz Szónak elmondta, Viktor 

Janukovics elnöksége óta az állam támogatja a kisebbségi tankönyvkiadást. Hozzátette, 

ugyanakkor az oktatási minisztérium nem orvosolja a korábbi hiányosságokat, nem teszi 

lehetővé, hogy elkészüljenek  a korábban  magyarul  meg nem jelent kiadványok fordításai. 

Ezért hatodik és hetedik osztálytól kezdődően a magyar diákok is ukrán könyvekből 

tanulják például a földrajzot és a biológiát. Varga Béla szerint a jelenlegi rendszerben ezek 

magyar változata leghamarabb hét év múlva készülhet el. 
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