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Bugár: forduljanak bírósághoz az állampolgárságukat elvesztők 
2011. augusztus 1. - MTI, bumm.sk,  

Bugár Béla úgy látja, a kormánykoalícióban nincs meg az akarat a szlovák állampolgársági 

törvény módosítására. Ezért azt javasolja, aki a hatályos jogszabály miatt elveszíti szlovák 

állampolgárságát, forduljon bírósághoz. A Híd elnöke elmondta, pártja jogi segítséget is nyújt 

mindazoknak, akik ilyen lépést fontolgatnak. A szlovák alkotmány ugyanis leszögezi, akarata 

ellenére senkit nem lehet megfosztani állampolgárságától. Emlékeztetett, előbb a szlovákiai 

bíróságokon kell jogorvoslatot keresni, s ha ezek a lehetőségek kimerültek, a strasbourgi 

emberjogi bíróság elé kell vinni az ügyet. Bugár közölte, a jelenleg érvényes egyezség szerint a 

kormánykoalíció ősszel próbálná meg úgy módosítani a Fico-féle ellentörvényt, hogy ne 

veszíthesse el szlovák állampolgárságát az, aki egy másik állampolgárságot szerez. Ma azonban 

még a fél évvel ezelőttinél is kevesebb esélyt lát arra, hogy meglegyen az ehhez szükséges 

parlamenti többség. Bugár bejelentette, az ősz folyamán az Alkotmánybíróságon kívánják 

megtámadni az állampolgársági ellentörvényt. 

 

Terjed a matricás kampány országszerte 
2011. augusztus 1. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Krónika, Szabad Újság, Új Szó Online 

Vasárnap folyamán egy újabb civil csoport kezdett matricázásba Dél-Szlovákiában. Hétfőre 

virradóra Ógyallán, Párkányban, Zselízen, Ipolyságon, Füleken, Rimaszombatban, Tornalján és 

Rozsnyón is megjelentek a magyar feliratokat követelő matricák. Az újabb akció mögött a 

Kétnyelvű Dél-Szlovákia Facebook-csoport áll. „Hol marad a magyar felirat? Az egynyelvűség 

tiszteletlenség! Ez egy többnyelvű ország!“ - olvasható a matricákon, majd alatta szlovákul is: 

„Feliratokat magyarul is! Ez egy többnyelvű ország!“ „Olyan felvidéki aktivisták vagyunk, akik 

nehezményezik, hogy a magyar nyelv mindinkább háttérbe szorul Dél-Szlovákiában, pedig 

anyanyelvünk vizuális és verbális használatára törvény adta jogunk van. Elfogadhatatlannak 

tartjuk, hogy a dél-szlovákiai vállalkozók egy része nem tiszteli meg magyar ajkú ügyfeleit 

azzal, hogy anyanyelvükön is megszólítja őket - ezen az európaiatlan és diszkriminatív 

gondolkodásmódon szeretnénk változtatni“ - áll a csoport Facebook-oldalán. 

 
Tandíjas helyek magyaroknak a MOGYE-n – támogatókra várnak! 
2011. augusztus 1. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az Oktatási Minisztérium néhány napja negyven tandíjas hellyel egészítette ki a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar diákjainak járó tandíjas helyek 

számát. A költségtérítéses helyekre bejutott első negyven felvételizőnek kedd délután 14 óráig 

kell iratkoznia és kifizetnie a tandíj első részletét, az évi 8000 lejes tandíj egynegyedét, vagyis 

2000 lejt. Mivel a közel 2000 eurónak megfelelő évi tandíj nagyon sok családnak hatalmas 

anyagi terhet jelent, félő, hogy nem telnek be a magyar tagozaton a költségtérítéses helyek. 

Éppen ezért nagylelkű támogatók, mentorok segítségére is szükség lenne – állítja dr. Brassai 

Attila, az Általános Orvosi Kar Gyógyszertani Tanszékének vezetője. 
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Kereszténynek és magyarnak lenni jó 
2011. augusztus 1. - Rédai Botond - szekelyhon.ro, Krónika 

Talán a címben szereplő mondat fejezi ki a legmegfelelőbben azt az életérzést, mellyel hétfőn 

útjára indult az Erdélyi Háló Egyesület által Marosfőn szervezett egyhetes kereszténytábor. A 

Kárpát-medence egészéből érkezett több mint háromszáz vendég előadásokon, kiscsoportos 

beszélgetéseken vesz részt. „Ezen a héten a kereszténység és magyarság kérdését járjuk körül. 

Meggyőződésünk, hogy ebben a két kérdésben otthonosan kellene mozognunk” – fogalmazott a 

tábor hivatalos megnyitóján Sebestyén Ottó katolikus lelkész. Szerdán Balogh György, a 

Magyarország csíkszeredai konzulja az európaiságról, Seprődi József borász a bornak a 

kereszténység és a magyarság életében betöltött szerepéről beszél. Csütörtökön Borboly Csaba 

hargitai tanácselnök a lokálpatriotizmusról, Tánczos Vilmos néprajzkutató Csíksomlyó 

lelkiségéről beszél, míg pénteken Tőkés László EP-alelnök, szombaton Sógor Csaba EP-

képviselő lesz a vendég.   

 

Székelyföld történelme – alternatív tankönyv nem csak diákoknak 
2011. augusztus 1. - Kovács Eszter - szekelyhon.ro 

Őszre várható a VI–VII. osztályos diákoknak szánt, a székelység történetét bemutató tankönyv, 

ugyanakkor a kötetet kiadó Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség és 

Kovászna Megye Tanácsa újabb, ezúttal középiskolásoknak szóló tankönyv elkészítését is 

tervezi. A jövő tanév elején megjelenő, olvasókönyv jellegű kiadvány szabadeladásban is 

kapható lesz, hisz hasonló összegző, nem kifejezetten a szakmának szóló kötet még nem jelent 

meg a témában. Az alternatív tankönyv ötletgazdája, Borboly Csaba abbéli reményét fejezte ki, 

hogy a székelyföldi tanintézmények pedagógusai üdvözölni fogják az új kiadványt. Az RMDSZ 

által sikerült elérnünk, hogy olyan új oktatási törvény legyen, amely szerint a napi tananyag 

egynegyede a helyi tanrend szerint alakítható, és szeretnénk, ha pedagógusaink felvállalnák, 

hogy itt, Székelyföldön a székelység története legyen az egyik ilyen tananyag. A felnövekvő 

nemzedéknek ugyanis hiteles információkra van szüksége ahhoz, hogy székelységét büszkén 

tudja vallani, vállalni – nyilatkozta a megyei tanács elnöke. 

 

Helyreállt a béke a szatmári RMDSZ-ben  
2011. augusztus 2. - Sike Lajos - Új Magyar Szó  

Részben a szenzációt kereső sajtónak, részben kommunikációs hibáknak tudja be Ilyés Gyula 

szatmárnémeti polgármester, azokat a nézeteltéréseket, amelyek közte és Kereskényi Gábor, az 

RMDSZ városi szervezetének elnöke között merültek fel. A városgazdától azt követően kért 

állásfoglalást az Új Magyar Szó, hogy az alpolgármesteri tisztséget is betöltő Kereskényi múlt 

csütörtökön sajtótájékoztatót hívott össze, ahol nehezményezte, hogy Ilyés Gyula az RMDSZ-t 

megkerülve jelentette be a sajtónak indulását a 2012-es helyhatósági választásokon. „Szó sem 

volt ilyesmiről, csupán annyit történt, hogy a szokásos heti sajtóértekezletem végén – újságírói 

kérdésre – megismételtem azt, amit a polgármesteri hivatal honlapján egy hete mindenki 

olvashat: azt, hogy az RMDSZ színeiben ismét jelöltetem magam” – tisztázta a helyzetet Ilyés. 

 

  

E
rd

é
ly

 

http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/keresztenynek-es-magyarnak-lenni-jo
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/szekelyfold-tortenelme-a-alternativ-tankonyv-nem-csak-diakoknak
http://maszol.ro/aktualis/helyreallt_a_beke_a_szatmari_rmdsz_ben_2011_08_02.html


 

 

 

 

 

 
4 

Régiósítás – Közös fellépés körvonalazódik 
2011. augusztus 2. - Farcádi Botond - Háromszék 

Még augusztusban megpróbálnak egy asztalhoz ülni a Hargita és Kovászna megyei 

önkormányzat RMDSZ-es és MPP-s képviselői, hogy együtt döntsék el, milyen válaszlépést 

kezdeményeznek Traian Băsescu államfő és a nagyobbik kormánypárt régiósítási elképzeléseire 

– közölte Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, a szövetség háromszéki 

szervezetének vezetője, miután hétfőn találkozott Kulcsár-Terza Józseffel, a polgáriak megyei 

vezetőjével. A találkozó után mindkét politikus elmondta, közös fellépés körvonalazódik az 

ügyben, hangsúlyozták: egyetértenek abban, hogy a régiósítás ügye nem pártpolitikai kérdés, 

ezért nem szeretnék elpolitizálni a témát. Az MPP megyei önkormányzati frakciói korábban a 

két székelyföldi megye tanácsa elé terjesztettek egy-egy határozattervezetet, melyben 

kezdeményezték az együttes tanácsülést, illetve népszavazás kiírását javasolták arról, hogy az itt 

élők akarják-e a székelyföldi régió létrehozását. A tervezetet egyik megyében sem tűzték 

napirendre, a háromszéki önkormányzat legutóbbi ülésén az MPP képviselői 

elégedetlenségüknek adtak hangot emiatt. 

 
A Via Nova - ICS nyilatkozata a honosításról 
2011. augusztus 1. - Felvidék Ma 

A Via Nova Ifjúsági Csoport elnöksége tiszteletben tartja Gubík László azon döntését, hogy 

kérelmezte a magyar állampolgárságot, valamint annak odaítélése után mindezt nyilvánosságra 

hozta. „Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az ország állampolgárai helyzetével hazardírozzon. A 

jelenlegi jogi helyzet arra enged következtetni, hogy Szlovákia nem tart igényt a magyar 

nemzetiségű állampolgárokra, ha azok szorosabb kapcsolatot kívánnak ápolni 

Magyarországgal” – áll a szervezet közleményében. A Via Nova álláspontja szerint az 

ellentörvény alkotmányellenes: „Véleményünk szerint, ez a fajta hozzáállás Szlovákia részéről, 

nem egyeztethető össze egy demokratikus és európai szellemiségű gondolkodásmóddal, 

valamint nem szolgálja a jószomszédi kapcsolatok ápolását és fejlesztését sem.” 

 

Pravda: a magyar terjeszkedést segíti az új alkotmány 
2011. augusztus 1. - MTI, bumm.sk 

Štefan Markuš korábbi budapesti szlovák nagykövet a Pravda című független napilapban a 

Magyar időgép című jegyzetében úgy véli, a szlovák kormány nem látja elég világosan, mi lesz 

a következménye mindannak, ami ma Magyarországon történik. Példaként a magyar 

alaptörvényt említi, amely egyebek között megváltoztatta az ország nevét. Szerinte az eddigi 

országnevek mind megerősítették a trianoni határokat, míg Magyarország „Történelmi 

Magyarországként” is olvasható. „A húsvéti alkotmány ezt az állapotot meg akarja változtatni. 

Életbe lépésétől kezdve 'minden magyar' a magyar nemzet részévé válik. S ha ez 2012-től 

kezdve valóban így lesz, akkor Magyarország terjeszkedhet mindenhová oda, ahol magyarok 

élnek. És akiket természetesen főleg a szomszédoknál találnak. A magyar alaptörvény példa 

nélküli módon megnyitja a revizionizmus problematikáját. A kettős állampolgárság a 

választójoggal együtt hatékony eszköz lesz a magyarok újraegyesítésére a Kárpát-medencében. 

Kulturálisan, politikailag és területileg is.” 
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Segítenek a szlovák–magyar együttműködésben 
2011. augusztus 1. - Szászi Zoltán - Új Szó 

Augusztus 2-án Losoncon várják azokat az érdeklődőket, akik a Magyarország–Szlovákia 

Határon Átnyúló Együttműködési Programban szeretnének pályázatot előkészíteni. A szakmai 

tanácsadó találkozón a szervezők célja segítséget nyújtani a jelentkezőknek a határokon átnyúló 

pályázati program néhány héttel ezelőtt megjelent felhívásához. Június végén negyedszer 

hirdetették meg a 2007–2013 közti, határon átnyúló együttműködési program felhívását. A 

kiírás központi célja a két ország közti kapcsolatok javítása, bővítése, és a határ menti térségek 

integrációjának elősegítése. 

 

Állampolgár újratöltve 
2011. augusztus 2. - Nagy András - Új Szó 

„Valóban jobban érzik magukat az itteni magyarok itthon Szlovákiában azok után, hogy 

egyesek magyar állampolgársághoz is hozzájutnak? Szerintem sajnos nem. Lehet jönni a 

mantrával, hogy többet nem hátrálhatunk, ez jár nekünk, egyébként is mi közük hozzá. De eddig 

az égvilágon senki sem cáfolta meg azt a sejtést, hogy az egész kettős állampolgársági ügy 

legnagyobb nyertese a jelenlegi magyar kormánypárt, esetleg a Jobbik lesz, mivel az újonnan 

magyar állampolgárságot szerző határon túli magyarok deformálni fogják a választási 

arányokat.” Nagy András hozzáteszi, „szomorúsággal tölti el az embert, hogy hiába vannak 

magyarok a szlovák kormányban”, képtelenek meggyőzni a koalíciós partnereiket a kettős 

állampolgárság kérdésében. „Sajnos ez van, ennyire kompromisszumkészek a szlovákok ebben 

a helyzetben. Nem élünk ideális országban, ideális feltételek mellett. De mondja már egyszer 

valaki, hogy a folyamatos ellenkezéssel, asztalcsapkodással, trianonozással és a többi remek 

nemzeti-radikális fegyverrel melyik környező országban sikerült bármit is elérni?” 

 
Magyarország kérése: Anyanyelvükön érettségizhessenek! 
2011. augusztus 1. - Kárpátalja Ma 

A magyar érettségizők Ukrajnában már több éve hátrányba kerültek, hiszen nincs lehetőségük 

arra, hogy anyanyelvükön érettségizzenek. Az ukrajnai független vizsgaközpontokban csak 

ukrán és orosz nyelven írhatják meg a teszteket az érettségizők. Bayer Mihály, Magyarország 

kijevi nagykövete a zakarpattya.net hírportálon megjelent nyilatkozatában a kérdés orvoslására 

szólította fel a döntéshozókat: „Ukrajnában a magyar iskolák végzősei ukrán nyelven 

érettségiznek a független vizsgaközpontokban. Ezeknek a diákoknak csökken az 

eredményessége, ezért szeretnénk, ha joguk lenne anyanyelvükön érettségizni a független 

központok által szervezet vizsgahelyeken. Arra kérjük Ukrajnát, mint a partnerországunkat, 

hogy módosítsa az erre vonatkozó törvényeket, hiszen már engedélyezték az orosz nyelvű 

érettségit. Mi Budapesten nem értjük, hogy milyen akadályokba ütközik az, hogy egy ilyen 

lehetőség más kisebbségi nemzeteknek is megadassék. 
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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   
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