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Mintegy százötvenezren igényelték a támogatásokat 
2011. július 4. - Csatlós Károly, R. Kiss Edit - szekelyhon.ro, Krónika 

A Szülőföldön magyarul pályázatok keretében hétfőig több mint 102 ezer pályázati csomag 

érkezett be a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, ami mintegy 150 ezer pályázót 

jelent. A pedagógusszövetségnél most az adatfeldolgozás zajlik, augusztus végére zárják le ezt a 

folyamatot. Az RMPSZ elnöke közölte, megkapták a pályáztatás lebonyolításáért az első részlet 

finanszírozást, az 55 millió forint elegendő lesz arra, hogy az eddig felgyűlt adósságaikat, így 

például a nyomdaköltségeket megtérítsék, bővítsék az infrastruktúrát, így számítógépeket, 

nyomtatókat vásároljanak a kibővült személyzet munkájához és fedezzék a felvett 

adatfeldolgozók bérét szeptemberig.  

 

Ősszel megyésítenének 
2011. július 5. - Cseke Péter Tamás, Moldován Árpád Zsolt – Új Magyar Szó  

A jövő héten alakul meg a koalíció szintjén az a bizottság, amelynek őszig kompromisszumos 

megoldást kell kidolgoznia Románia közigazgatási átszervezésére. Legalábbis ebben egyeztek 

meg tegnapi tanácskozásukon a kormányt támogató pártok vezető politikusai – tudta meg az 

ÚMSZ Máté Andrástól. Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjének tájékoztatása szerint a 

koalíciós alakulatok „egyenként három-négy személyt” jelölnek majd a testületbe. „Azt még 

nem tudnám megmondani, kit jelöl az RMDSZ ebbe a bizottságba. Egyelőre csak puhatolózunk, 

hogy ki vállalná a feladatot” – magyarázta Máté. 

 
Boldoggá avatták Scheffler Jánost, Szatmár vértanú püspökét 
2011. július 04. - Krónika 

Több mint tízezer ember jelenlétében megtartott ünnepi szentmisén hirdették ki Scheffler 

Jánosnak, Szatmár vértanúhalált halt püspökének boldoggá avatását a szatmárnémeti 

székesegyház előtti téren vasárnap. A Szatmári Egyházmegye 1942-ben felszentelt 

megyéspüspökének életét szociális érzékenysége, az elnyomottak és az üldözöttek védelme 

kísérte végig. Szembeszegült a romániai katolikus egyházat a pápától elszakítani akaró 

kommunista törekvésekkel, ezért előbb kényszerlakhelyre vitték, majd letartóztatták. Jilava 

börtönében halt meg 1952. december 6-án. 

 

Gyergyószék képviseleti irodát nyit Budapesten 
2011. július 4. - MTI, Krónika 

Gyergyószék és Gyergyószentmiklós természeti adottságainak bemutatása, hagyományőrző 

programjainak megismertetése a célja a Gyergyószék képviseleti irodának, amely hétfőn nyílt 

meg Budapesten. Mezei János, Gyergyószentmiklós polgármestere szerint az irodában 

szálláslehetőségekkel, kirándulási útvonalakkal, programajánlatokkal segítik a Gyergyói-

medence szépségeit megismerni vágyókat. Mint kiemelte: elsősorban a turizmusban látnak 

lehetőséget, de ahhoz, hogy a páratlan természeti adottságú környéket megismertessék, ki kell 

lépni a határokon túlra. Ez az első magyarországi irodájuk, a jövőben gyergyói üzlet 

megnyitását is tervezik, ahol az autentikus gyergyói termékekkel lehetne megismerkedni. 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/mintegy-szazotvenezren-igenyeltek-a-tamogatasokat
http://maszol.ro/aktualis/osszel_megyesitenenek_2011_07_05.html
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=52880
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=52919
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Tovább tart a közvélemény-kutatás 
2011. július 4. - Antalfi József - szekelyhon.ro 

Erdélyi Konzultáció néven az RMDSZ tavasszal indította el egész Erdélyre kiterjedő 

programját, amely 250 000 magyar megkérdezésével hivatott feltérképezni az erdélyi 

magyarság problémáit, céljait, valamint a Szövetséggel szembeni elvárásait. A tervek szerint 

június végén ért volna véget a felmérés, ám a Szövetség arról döntött, hogy meghosszabbítják 

július közepéig. „Ez egy konzultáció annak érdekében, hogy minél jobban megismerjük a 

lakosság véleményét” – mondta korábban Sándor Kálmán, az udvarhelyszéki RMDSZ 

ügyvezető elnöke. Leghamarabb csak a hónap közepén kerül sor az összesítésre – fejtette ki Jére 

Noémi, a városi RMDSZ munkatársa. „Erdély-szerte eddig sehol nem kérték az összesített 

adatokat. Volt egy próbafolyamat, melynek alapján mintegy száz kérdőívet bevezettünk az új 

adatbázisba. Ezek szerint állapítják majd meg, hogy jól működik-e a rendszer vagy sem. A 

kérdőívezés az összes településen folyamatban van még” – fogalmazott. 

 

Oroszország felháborítónak tartja Traian Băsescu kijelentését 
2011. június 30. – erdely.ma 

Oroszország felháborítónak tartja Traian Băsescu román államfőnek azt a kijelentését, miszerint 

1941-ben ő is kiadta volna a parancsot Szovjetunió megtámadására. Băsescu egy héttel ezelőtt 

egy román televíziós műsorban jelentette ki, hogy Ion Antonescu tábornok, Románia akkori 

teljhatalmú ura, helyében 1941-ben ő is kiadta volna a parancsot, hogy a román hadsereg – a 

Harmadik Birodalom szövetségeseként, a Szovjetunió elleni, június 22-én indult offenzívában – 

lépje át a Prut folyót, mivel – mint fogalmazott – Romániának volt egy szövetségese, s 

visszaszerzendő területei is voltak. Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Alekszandr 

Lukasevics szerint megengedhetetlenek az olyan szégyentelen provokációk, amelyek a második 

világháborús fasiszta agressziót igazolják és a nácizmus több millió áldozatainak emlékét 

szentségtelenítik meg. Az orosz külügyminisztérium indokolhatatlannak tartja annak a 

támadásnak az igazolását, amely 27 millió emberéletet követelt Szovjetunióban. 

 

Játékosan magyarul 
2011. július 5. - Babos Krisztina - Krónika 

Nyolcadik alkalommal táboroznak Szatmárnémetiben csángó gyerekek a helyi Madisz 

szervezésében. Kánya László, az egyesület elnöke szerint a céljuk az, hogy egy lökést adjanak a 

fiataloknak ahhoz, hogy használják ki szülőföldjükön a fakultatív magyar nyelvoktatási 

lehetőségeket, azaz látogassák a délutáni magyar órákat, illetve a választható tantárgyak közül 

részesítsék előnyben a magyar nyelv és irodalmat. A szombat este érkezett ötven, 8 és 14 év 

közötti gyerek és az öt kísérő tanár bő egy hetet tölt el Szatmár megyében. Kánya szerint 

különösen fontos, hogy a gyerekek családoknál vannak elszállásolva, így kizárólag magyar 

nyelvi környezetben töltenek több mint egy hetet. 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/tovabb-tart-a-kozvelemeny-kutatas
http://www.erdely.ma/mozaik.php?id=94568&cim=oroszorszag_felhaboritonak_tartja_b%C4%83sescu_kijelenteseit_a_masodik_vilaghaborurol
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=52935
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Jöhet a magyar útlevél 
2011. július 5. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

Korszerű biometrikus adatokat tartalmazó okmány lesz a magyar útlevél, amelyet a 

kedvezményesen honosult erdélyi magyarok július 11-étől igényelhetnek Magyarország 

kolozsvári főkonzulátusán – tudta meg a Krónika tegnap Szilágyi Mátyás főkonzultól. A 

diplomata a kolozsvári napilap kérdésére elmondta, a nagykorú magyar útlevél kérelmezők 

eldönthetik, hogy tíz vagy öt évig érvényes úti okmányt kérnek. A Kolozsvári Magyar 

Főkonzulátus tegnaptól fogad előjegyzéseket az útlevélkérelem beadásához. 

 
Nem kér bocsánatot Kassa főpolgármestere 
2011. július 4. - Varga Tibor - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Nem hajlandó bocsánatot kérni Kassa főpolgármestere azért, mert egy, a városi hivatal által 

áprilisban kiadott alkalmi kiadványban vulgáris jelzővel illették a magyarokat - írta a Szabad 

Újság. A közelmúltban tíz kassai magyar szervezet vezetője nyílt levélben szólította fel a város 

főpolgármesterét, Richard Rašit (Smer, Most-Híd), hogy kérjen bocsánatot a város magyar 

nemzetiségű polgáraitól. Filipkó József, az MKP kassai szervezetének elnöke, önkormányzati 

képviselő véleménye szerint ilyen sértő kifejezéseknek sehol sem lenne szabad megjelenniük, 

főleg nem egy Kassa városa által megjelentetett kiadványban. Az ügy legújabb fejleménye, 

hogy Filipkó a város június 21-i önkormányzati ülésén interpellációban szólította fel Rašit, 

kérjen bocsánatot a kassai magyar közösségtől. A főpolgármester válaszában kijelentette: nem 

kér bocsánatot mások kijelentéséért, majd többek között hozzáfűzte, hogy hasonló 

megnyilvánulások jellemzik a magyar kormányt is. 

 

A Szabadságpárttal barátkozik Slota 
2011. július 4. - SITA, Új Szó Online 

Az ausztriai Szabadságpárt (FPÖ) vezetőjével, Heinz-Christian Stracheval írt alá 

együttműködési szerződést Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke. A két pártvezető a 

nyilatkozatban elutasította a multikulturalizmus eszméjét. „Pártjaink eddig is kapcsolatban 

álltak, de most intenzívebbé szeretnénk tenni a közös munkát” - fogalmazott Ján Slota. 

 

Újabb „idióta” találtatott  
2011. július 4. - Mészáros László - Felvidék Ma 

„Magyarországnak  végre van egy olyan kormánya, amely felajánlotta nekünk, az egykor 

jogtalanul elvett magyar állampolgárságot, sőt azt is megígérte, hogy felelősséget vállal értünk. 

Minden tiszteletem ezé a kormányé, és szorítok nekik, hogy Magyarországot visszavezessék 

azon államok közé, amelyekre mindig felnéztek a körülötte lévők. Ezért nem értem, hogy Füzes 

Oszkár  Magyarország bukaresti nagykövete,  miért tesz olyan  elmarasztaló nyilatkozatot, 

miszerint Erdély visszavételét csupán húszezer idióta tartja elképzelhetőnek. Úgy gondolja, 

Füzes úr, hogy erre nincs joguk?  Vagy, ha van is joguk, jobb, ha lemondanak róla? És így szent 

lesz a béke. Nem gondolja, hogy ezért a kijelenéséért Önt is vissza kellene hívni posztjáról, úgy  

mint Farkas Géza magyar konzult Pozsonyból? Pedig ő az igazat mondta.” 
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=52937
http://www.szabadujsag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2099:nem-ker-bocsanatot-kassa-fpolgarmestere&catid=1:koezeleti-hirek&Itemid=50
http://ujszo.com/online/regio/2011/07/04/a-szabadsagparttal-baratkozik-slota
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/29269-ujabb-qidiotaq-talaltatott
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A szlovák kormány egy éve magyar szemmel 
2011. július 4. - Haják-Szabó Mária - MR1-Kossuth Rádió 

Az egy évvel ezelőtt megalakult szlovák kormány vállalta, hogy száz napon belül módosítja a 

magyarokat szankcionáló, a kettős állampolgárságot büntető jogszabályt, és a hasonló ihletésű 

államnyelvtörvényt. Ez utóbbi felemásra sikeredett, hiszen a jogszabályban benne maradtak a 

bírságok és az az elv, hogy a szlovák előnyt élvez a többi nyelvvel szemben. Berényi József, az 

MKP elnöke szerint a kormánykoalíció megalakulásakor megfogalmazott ambíciók jóval 

nagyobb eredményekre utaltak, mint amit végül a törvénymódosítás hozott. Néhány területen 

van csak kisebb előrelépés, „annak lehetünk a tanúi, hogy a kompromisszumok 

kompromisszumának a kompromisszuma zajlik” – mondta Berényi. A pártelnök szerint már 

nem lehet köztes megoldásról beszélni, a Híd- Most magyar-szlovák vegyes párt kormánytagjai 

inkább a többségi diktátum elfogadása felé mennek. Berényi hozzátette, a sovén Jan Slota 

szelleme tovább él Szlovákiában. Az SNS és vezetője nagyon radikális és extrém véleményeket 

fogalmaz meg, amire a pozsonyi kabinet általában hallgatással válaszol. A helyi magyarok talán 

ezért nem érzik, hogy védelmet tudnának kapni az államtól, illetve a bíróságoktól – véli a 

Magyar Koalíció Pártjának elnöke. 

 
Közzétett pályázati eredmények 
2011. július 4. - pannonrtv.com 

Közzétették a Szekeres László Alapítvány első félévi támogatására vonatkozó pályázati 

eredményeket. A kisösszegű projektumok megvalósítására összesen 237 pályázat érkezett. 

 
Ajánlat Ukrajnának a kárpátaljai magyarok védelmében 
2011. július 04. – Iváncsik Attila – Kossuth Rádió 

Befejeződött a XIX. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem, melynek fő témái között szerepelt a 

kárpátaljai magyar oktatás helyzete és ukrán-magyar viszony alakulása. „Olyan Ukrajna-

politika kidolgozásának a kellős közepén vagyunk, amely arról szól, hogy Magyarország egy 

integrációs szövetséget ajánl Ukrajna számára” – mondta Németh Zsolt külügyi államtitkár. 

Ennek lényege, hogy Ukrajna megpróbálja megerősíteni a nyugati értékek melletti 

elkötelezettségét, melynek része az emberi és kisebbségi jogoknak, illetve a nyelvhasználatnak a 

maximális tiszteletben tartása. Cserébe Magyarország azon lesz, hogy lebontsa az európai 

szomszédságpolitika még meglévő korlátait, és lehetővé tegye azt, hogy Ukrajna világos 

európai perspektívát kapjon: legyen realitás az ország számára, hogy ha a feltételeket teljesíti, 

idővel csatlakozhat az unióhoz. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke 

szerint Ukrajnában vannak első- és másodosztályú kisebbségek. Az oroszok számára az ukrán 

kormányzat ugyanis beváltotta az első számú ígéreteket, így az orosz bekerült a választható 

felvételi vizsgatárgyak közé, emeltszintű érettségit is lehet tenni belőle, míg a többi kisebbség 

nyelve, így a magyaré nem kap ilyen kedvező elbírálást. 
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http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/kulhon/a-szlovak-kormany-egy-eve-magyar-szemmel.html
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Művelődési bizottság: a második félév rendezvényeiről egyeztettek 
2011. július 4. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Június utolsó napján tartotta idei második megbeszélését a HMDK Művelődési Bizottsága. A 

vukovári ülésen a szervezeten belül működő egyesületek vezetői, tánccsoportok, kórusok 

képviselői egyeztették az előttük álló időszak programjait is. „Erre az ülésre azért is szükség 

volt, mert áprilisi összejövetelünkön még nem lehetett tudni, hogy melyek azok a 

rendezvényeink, amelyeket a zágrábi Kisebbségi Tanács is jóváhagy. Most viszont már 

véglegesíteni tudtuk a rendezvények időpontjait, illetve újabbakat iktattunk be” - számolt be 

Kriják Krisztina, a HMDK-s kultúrprogramok koordinátora, aki azt is elmondta, hogy az előző 

ülésen megbeszéltek szerint nyújtották be támogatáskérő pályázataikat a szervezetek. 

 

Nagyköveti fogadás a magyar soros elnökség lezárása alkalmából 
2011. július 4. - Molnár Mónika - Új Magyar Képes Újság 

Múlt csütörtökön a zágrábi Iparművészeti Múzeumban dr. Iván Gábor, zágrábi magyar 

nagykövet alkalmi fogadást adott a soros magyar EU-elnökség lezárásának alkalmából. 

Brüsszelben Martonyi János magyar külügyminiszter a horvát kollégájával, Gordan 

Jandrokovićtyal való utolsó tárgyalási fordulója után csütörtökön este jelentette be: lezárultak a 

horvát csatlakozási tárgyalások. A bejelentés még a zágrábi fogadás előtt megtörtént, így dr. 

Iván Gábor nagykövetet érte a megtisztelő feladat, hogy ezt ezen a rendezvényen be is 

jelenthette az egybegyűlteknek. A fogadáson jelen volt mind a három horvátországi közjogi 

méltóság: dr. Ivo Josipović köztársasági elnök, Jadranka Kosor miniszterelnök és Luka Bebić, a 

horvát szábor elnöke. 
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