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SZOCIOLÓGUS: A NYELVI INTOLERANCIA „MOZGATJA” A MAGYARELLENESSÉGET

Párhuzamosan élnek egymás
mellett románok és magyarok

Leginkább aszimmetria és párhuzamosság jellemzi a románság és magyar-
ság viszonyát, a fekete március óta eltelt 31 év során egyre inkább növeke-
dett a távolság a két közösség között Marosvásárhelyen – állapította meg 
a Krónikának a véres etnikai konfl iktus évfordulója apropóján Kiss Tamás 
szociológus, aki maga is vásárhelyi születésű. Mint kifejtette, a magyarok 
kettős világban élnek: minduntalan ki kell lépniük a komfortzónájukból, 
miközben a román világba ágyazott intézményes magyar világban élnek. Azt 
is elmondta, tavalyi felmérésük rávilágított, az egyéni szintű diszkrimináció 
terén némi javulás érzékelhető a korábbi időszakhoz képest, viszont erőtelje-
sen megnyilvánul a nyelvhasználattal kapcsolatos intolerancia. 4.»

Fekete napok. Soviniszta tüntetésre, magyarellenes atrocitásokra került sor Marosvásárhelyen 1990. március 19–20-án  

Jobb az eredmény
románvizsga nélkül
A magyar nyelven tanulók hasonló 
arányban szereztek érettségi dip-
lomát, mint a teljes romániai di-
ákpopuláció, az országos rangsor 
első háromszáz iskolája/tagozata 
között tizennyolc magyar iskola/
tagozat van – többek közt ez derült 
ki az Erdélystat erdélyi statisztikai 
szolgálat friss adataiból.  2.»

Kielemezték
az AUR sikerét
„Nem a magyarellenesség okozott 
áttörést az AUR-sztoriban, de a 
kezdeti növekedést ennek köszön-
heti” – vonja le a következtetést 
az az elemzés, amely a Románia 
Egyesítéséért Szövetségnek (AUR) 
közösségi médiában való jelenlétét 
és diskurzusát vizsgálta. Kide-
rült, az online szférában az AUR 
„zászlóshajójának” George Simion 
pártelnök számít. 3.»

RMDSZ: nem gátoljuk
az átláthatóságot
Nem az elszámoltatás alóli kibú-
jás, hanem két törvény közötti 
ellentmondás felszámolása a célja 
az RMDSZ által az átláthatósági 
törvényhez benyújtott módosítá-
soknak – mondta a Krónikának 
Szabó Ödön képviselő. A problé-
ma a közhasznúsági státus körül 
robbant ki, román civil szerveze-
tek vádolják a szövetséget azzal, 
hogy kibújna a törvény hatálya 
alól. 5.»

Visszavárják 
a kirakodóvásárokat
A magyar gazdaszervezetek 
által fenntartott kirakodóvásá-
rok fontos szerepet töltenek be 
a tudatos élelmiszer-vásárlók és 
a gazdák közötti kapcsolatban – 
fogalmazott lapunknak Laskovics 
István érmihályfalvi falugazdász. 
Az Érmelléki Gazdák Egyesülete 
Nagyváradon nemrég szervezte 
meg az ötéves múltra visszatekintő 
idei, első vásárát. 17.»

 » A románok és 
magyarok közti 
viszonyra jellem-
ző aszimmetria 
elsősorban a két 
nyelv státusának 
egyenlőtlenségé-
ből adódik. 
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Európai gyógyszerügynökség:
biztonságos az AstraZeneca  5.»
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