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Kolozsvári Magyar Napok: Schmitt Pál magyar államfő is jelen lesz 

2011. augusztus 15. - Krónika, Új Magyar Szó 

Kolozsvárra látogat a hétvégén Schmitt Pál magyar államfő. Az elnök a Kolozsvári Magyar 

Napok vendége lesz a rendezvénysorozat zárónapján, augusztus 21-én – jelentette be 

Szilágyi Mátyás, Magyarország kolozsvári főkonzulja vasárnap a Kolozsvári Állami Magyar 

Operában, az idén második alkalommal megrendezésre kerülő Kolozsvári Magyar Napok 

nyitóünnepségén. Schmitt Pál megnyitja a 100 Tagú Cigányzenekar fellépését, ezt 

megelőzően pedig megkoszorúzza Márton Áron főtéri szobrát. A Magyar Napok 

ünnepélyes megnyitóján mondott beszédében Szilágyi Mátyás az anyaország 

támogatásáról, a kétnyelvű feliratok és a Házsongárdi temetőben található értékek 

megőrzése melletti kiállásról biztosította a közönséget. „Magyarország nevében 

meghatottan állok Önök előtt. Kifejezem becsületemet, tiszteletemet, hogy a kolozsvári 

magyar önazonosságot olyan hosszú időn keresztül megőrizték és továbbadták” – 

fogalmazott Szilágyi Mátyás. 

 

Felmérés az azonosságtudatról 

2011. augusztus 16. - Kőrössy Andrea - Krónika  

Meglepő eredményeket hozott az a kutatás, amely az erdélyi magyarok identitástudatát, a 

többséghez, valamint a magyarországi közösséghez való viszonyát vizsgálta: a kutatókat 

leginkább az lepte meg, hogy a megkérdezett erdélyi magyarok többsége nemcsak a román 

anyanyelvűektől, hanem a magyarországi közösségtől is elkülönítik magukat. 

Otthonukként a legtöbben Erdélyt nevezték meg, Románia csupán ennek a technikai, 

legitimizált kiterjesztése. Ennek ellenére azonban úgy gondolják, hogy a kisebbség az 

ország lakosságának szerves részét képezi. A kérdőíves felmérés elméleti hátteréről és 

annak eredményéről Veres Valér egyetemi docens számolt be. Veres Valér szerint 

kettősség figyelhető meg az erdélyi magyarok identitástudatában: a kultúrnemzeti kötődés 

mellett az állampolgári hovatartozás is fontos szerepet kap. A többség számára nem jelent 

problémát a dualitás, és a megkérdezettek közül is kevesen tartják úgy, hogy hátrányokkal 

jár magyarként élni Romániában. 

 

Anyanyelvi tábor kezdődött hétfőn Esztergomban 

2011. augusztus 16. - Seregi Csaba - Magyar Hírlap 

Huszonkettedik alkalommal rendezi meg a Rákóczi Szövetség anyaországi és határon túli 

magyar általános iskolás diákok számára anyanyelvi táborát Esztergomban. Az idén a 

reneszánsz köré szerveződő anyanyelvi tábor egyik legfontosabb célja a kétnyelvűvé váló 

régiókban felnövekvő magyar ajkú fiatalok korai megszólítása, a magyar anyanyelv iránti 

érdeklődésük erősítése, történelmi tudatuk s a nemzeti kultúra iránti fogékonyságuk 

mélyítése. A táborban idén 94 iskolást látnak vendégül Magyarországról, Kárpátaljáról és a M
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Felvidékről, többek közt Kalondáról, Kőrösmezőről, és Nyitráról. A tábor a határon túli 

régiókban felnövekvő nemzedékeknek a sajátjuktól eltérő és egyben újszerű környezetet 

igyekszik biztosítani, főleg olyan diákok meghívásával, akiknek nem nyílna lehetőségük a 

nyári szünidő hasonló közegben történő eltöltéséhez. 

 

Bemutatták az „Igen, tessék!” magyar nyelvhasználatot szorgalmazó 
programot Kolozsváron 

2011. augusztus 15. - transindex.ro, Új Magyar Szó, Krónika 

Az anyanyelv kiterjesztett használatának lehetőségéért, valamint a szolgáltatások és az 

ügyfelek közötti jobb kapcsolattartás céljából indult útjára az Igen, tessék – Da, poftiţi! 

című kezdeményezés Kolozsváron. A KIFOR és a Claudiopolis Egyesület közös civil 

projektje keretében számos céget kerestek fel Kolozsváron azzal, hogy azokon a helyeken, 

ahol az elárusítók, kiszolgálók, munkatársak magyarul is beszélnek, viseljék a program 

kitűzőjét, illetve ragasszák ki a matricát, jelezvén: itt magyarul is bátran meg lehet szólalni. 

Horváth István szociológus, a projekt ötletgazdája elmondta, hogy az európai 

nyelvpolitikák is a nyelvi választás lehetőségének növelésére alapoznak. Horváth kiemelte, 

az indítványozás nem valamiféle kizárólagosságra törekszik, csupán bátorítani akarja 

mind a szolgáltatást nyújtókat, mind az ügyfeleket arra, hogy ha lehetőség van rá, 

használják a magyar nyelvet is a kommunikációban. 

 

Tárgyalt a miniszterrel a MOGYE rektorhelyettese 

2011. augusztus 15. - Erdély Ma, Népújság 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemről elhangzott vélemények kapcsán 

dr. Nagy Örs rektorhelyettes azt nyilatkozta a Népújságnak, hogy személyesen tárgyalt a 

közoktatási miniszterrel a román többségű szenátus által megszavazott charta kapcsán. A 

megbeszélésen kérte Daniel Funeriut, hogy küldje vissza az egyetem működési 

szabályzatát, hogy azt a szenátus a törvény szellemében módosítsa. Mivel a miniszter az 

egyetem magyar tagozatának az akkreditálására hivatkozott, ami a hiányos oktatói kar 

miatt ütközik nehézségekbe, a rektorhelyettes elmondta, hogy mind az egyetem 

vezetőségéhez, mind a szaktárcához megérkezett a négy magyarországi orvosi és 

gyógyszerészeti egyetem vezetőségének szándéklevele, amelyben támogatásukról 

biztosítják a marosvásárhelyi magyar tannyelvű orvosi és gyógyszerészeti oktatást. Nagy 

Örs professzor kérte Daniel Funeriut, hogy a 2012-es egyetemi évtől egyenlő arányban 

határozzák meg a fizetéses helyek számát. 
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EMI-tábor: Magyar polgármestert Vásárhelynek 

2011. augusztus 16. - Ferencz Csaba - Erdély Ma, Háromszék 

Marosvásárhely polgármesteri széke több, mint egy székely nagyváros elöljárói pozíciója, 

az a székelyföldi autonómia megteremtésének is kulcsa – hangzott el azon a beszélgetésen, 

amelynek során a közös jelöltállításról már közel fél éve egyeztető helyi politikai szereplők 

ültek egy asztalhoz. Csegzi Sándor, Marosvásárhely RMDSZ-es alpolgármestere és Jakab 

István megyei EMNT-elnök részvételével zajlott vitából az nem derült ki, hogy lesz-e közös 

jelöltje a három szervezetnek. Mindenki elismerte, hogy Marosvásárhely „visszahódítása” 

tizenkét év után stratégiai kérdés, és erre közös magyar jelölt nélkül semmi esély, de az 

összefogás tartalmi szempontjait, illetve gyakorlati megvalósítását merőben másképpen 

látják a felek. 

 

Melegít Borbély és Kelemen? 

2011. augusztus 16. - Új Magyar Szó 

Negyvenöt napos mandátummal ügyvivő minisztert nevezhet ki pénteken Emil Boc 

kormányfő az egészségügyi tárca élére, ha a Cseke Attila lemondásával megüresedett 

miniszteri tisztségre az RMDSZ addig nem nevezi meg jelöltjét – nyilatkozta Ioan Oltean, 

a Demokrata Liberális Párt főtitkára. A szövetség sem tartja kizártnak, hogy augusztus 19-

tõl ideiglenesen Borbély László vagy Kelemen Hunor vegye át az egészségügyi tárca 

irányítását. Időközben Vass Levente, a tisztség egyik várományosa jelezte, nincs 

szándékában Cseke örökébe lépni, inkább a jövő évi választásokon megméretné magát 

Marosvásárhely polgármesteri tisztségéért. 

 

Botrányt! 

2011. augusztus 16. - Székely Ervin - Új Magyar Szó  

Székely Ervin szerint „a szélsőséget is szerepeltető – RMDSZ által is finanszírozott – EMI 

táborban végre fény derült Tőkés László nemzetstratégiájára, amelyet – valljuk be – mi, 

profán kommentátorok sohasem értettünk meg a maga mélységében”. Az Új Magyar Szó 

publicistája keddi írásában úgy fogalmaz, hogy „a fátylat erről a vízióról pedig nem más, 

mint a politikus brüsszeli irodavezetője, Szilágyi Zsolt lebbentette fel, aki a következőket 

mondta: Ha nem érjük el az Európai Unió ingerküszöbét, akkor nem fognak ránk figyelni. 

Márpedig az EU ingerküszöbét – folytatta a tisztségviselő – csakis radikális lépésekkel, 

botrányokkal lehet elérni”. Székely hangsúlyozza, hogy mivel a Szilágyi által felvetett 

módon az erdélyi külpolitikát különböző okokból az RMDSZ, az MPP és az EMNP sem 

tudja folytatni, ezért „az erdélyi magyar külpolitika egyetlen alakítója, fóruma és ideológiai 

műhelye a gyergyószentmiklósi EMI tábor. Most már érthető a Betyársereg elkötelezett 

szövetségesének, a Jobbik elnökének, Vona Gábornak a meghívása a rendezvényre, s 

egyben arra is magyarázatot kaptunk, hogy miért támogatja a tábort az RMDSZ.” 
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Lezárult az EMI-tábor 

2011. augusztus 16. - Krónika  

Több mint 12 ezren fordultak meg az idei EMI-táborban, és mintegy ezer állandó lakója 

volt a közel egyhetes rendezvénynek – derült ki a táborzárást követő sajtótájékoztatón. Az 

idei tábor díszvendége Vona Gábor Jobbik-elnök volt, aki előadásában több kritikát is 

megfogalmazott a Fidesszel szemben. A politikus nemtetszésének adott hangot azt 

illetően, hogy valamennyi magyarországi kormánypárt kiválasztott és támogatott egy-egy 

határon túli magyar szervezetet. Vona szerint ennek véget kell vetni, ideje, hogy a magyar 

szervezetek „tisztességes és demokratikus bánásmódban” részesüljenek. „Az EMI-tábor 

túlélte a válságot” – jelentette be Soós Sándor EMI-elnök, főszervező arra utalva, hogy 

noha az idei hasonló rendezvények szervezői arra panaszkodtak, hogy ráfizetéses volt a 

program, az EMI-tábor nullszaldóval zárult. Soós Sándor sajtótájékoztatóján azt is 

bejelentette, lemond tisztségéről, és elképzelhető, hogy politikai pályára lép. Soós azt sem 

rejtette véka alá, hogy az alakulóban lévő Erdélyi Magyar Néppárt részéről keresték meg. 

 

Vita a jogokról 

2011. augusztus 16. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A Krónika vezércikkében Rostás Szabolcs a külhoni magyarok szavazati joga kapcsán 

megjegyzi: „semmi nem akadályozta meg a magyarországi baloldalt abban, hogy 

támogassa az identitásuk, kultúrájuk megőrzésére törekvő külhoniakat, sőt 

állampolgárságot is adjon nekik, most az MSZP és – az e téren tiszta lappal induló – LMP 

is attól tartva ellenzi a szavazati jog kiterjesztését, hogy az bebetonozná a Fidesz hatalmát. 

Holott nem lenne könnyebb valódi nemzetpolitikát folytatni, és akkor nem kellene tartani 

a határon túliak fetisizált jobboldaliságától? Miközben Markó Béla volt RMDSZ-elnök 

ellenzi a szavazati jog megadását, a szövetség jelenlegi vezetősége belátta: nagy hiba 

szembemenni ennek a demokratikus jognak a kiterjesztésével, és támogatja az Orbán-

kormány elképzelését. Hiszen annyira mégse nézzük már balgának az erdélyi magyarokat, 

hogy ne tudnának különbséget tenni az anyaországi, illetve a romániai választásokon való 

részvétel fontossága között.” 

 

Szávay: pénzosztás politikai alapon 

2011. augusztus 16. - Babos Krisztina - Krónika 

Tíznapos erdélyi körútja utolsó állomásaként tegnap sajtótájékoztatót és fogadóórát tartott 

Szatmárnémetiben Szávay István jobbikos honatya. Tapasztalatairól szólva elmondta: 

méltatlanul kevés figyelem irányul a magyar kormány részéről a csángók felé, ezért 

javasolni fogják a kormánynak, Bákóban is nyisson demokrácia-központot. A képviselő 

szerint komoly gondok vannak a Bethlen Gábor Alapítvány háza táján is. Mint elmondta: a 

határon túliaknak szánt összeg lényegében nem nőtt, és – az ígéretekkel ellentétben – a 

rendszer sem vált átláthatóbbá. Kifejtette: kezdeményezni fogja, hogy az Országgyűlés 

külügyi és határon túli magyarság bizottsága vizsgálja felül a támogatások elosztását, 
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ugyanis azt gyanítja, hogy szakmai helyett pártpolitikai szempontok szerint hozták meg a 

döntéseket. Hozzátette, az a véleménye, hogy míg az elmúlt 15-20 évben az RMDSZ 

irányította a pénzeket, most az EMNT-közeli szervezetek kaptak az indokoltnál nagyobb 

arányú támogatást. 

 

Számlanyitásra kérik a szülőket 

2011. augusztus 15. - Veres István - Új Szó 

Sms-ben tájékoztatja a Bethlen Gábor Alap oktatási-nevelési támogatásáért folyamodott 

szlovákiai magyar szülőket az OTP Bank szlovákiai leányvállalata. A támogatást kérő 

szülők ingyenesen nyithatnak számlát az OTP szlovákiai bankfiókjaiban. A Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége tájékoztatása szerint a pénzintézet számlavezetési díjat 

sem számol fel, ha a szülő csakis a Bethlen Gábor Alap támogatásával összefüggésben 

használja a kontót, vagyis ha pusztán a támogatás pénzösszegét veszi ki a számláról, akár 

több részletben is. 

 

SZMPSZ: idén is csaknem mindenki megkapja a pénzt 

2011. augusztus 15. - Veres István - Új Szó 

Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke szerint valószínű, 

hogy a szülők már szeptember végén megkapják az oktatási-nevelési támogatásokat. 

Korábban, amikor az oktatási-nevelési támogatások pályázatainak kitöltését és elküldését 

a szülők helyett a Pázmány Péter Alapítvány végezte, a szlovákiai magyar pályázó szülők 

gyakorlatilag valamennyien megkapták a támogatást – írja az Új Szó. Elsősorban ennek 

volt köszönhető, hogy a határon túli magyarok lakta területek közül egyedül Szlovákiában 

sikerült száz százalékos arányban kimeríteni a rendelkezésre álló keretet. Pék László 

szerint az új rendszerben az adatlapok kitöltésével kapcsolatos hiányosságok 

csökkenthetik az előző éves arányt, de úgy véli, a pályázó szülők 99 százaléka idén is bízhat 

a sikeres elbírálásban. 

 

Orbánék szemében a szálkát is… 

2011. augusztus 15. - Barak László - Új Szó 

„Azt veti az orbáni, tehát a jelenlegi „hivatalos” Magyarország szemére Ján Figeľ, a KDH 

(Kereszténydemokrata Mozgalom) elnöke, hogy folyamatosan a történelmi sérelmek 

szemüvegén keresztül tekint a jövőbe. A trianoni traumát táplálva. Például azzal, hogy 

etnikai alapon osztogatja a magyar állampolgárságot. Amely törekvéssel, úgymond, 

„határokon átnyúló polgári-etnikai társadalmat” igyekszik építeni” – írja Barak László az 

Új Szó véleményrovatában. „Joggal bírálhatnák Orbánék nemzetpolitikáját a szlovák 

politikusok, ha a többségi szlovákság identitását és nemzeti öntudatát, egyszersmind saját 

politikai pozícióikat nem úgy gründolnák, hogy elsősorban a kisebbségekkel szemben 
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igyekeznek azokat megfogalmazni. Nem beszélve a vonatkozó törvényalkotásról. (…) Ebbe 

az eseménysorba tartozik a stupid „revansjogszabályként” elhíresült szlovák 

állampolgársági törvény is, amellyel az Orbán-féle, számos elemében valóban nemzetközi 

jogi kételyeket felvető honosítási törvényre reagáltak annak idején Robert Ficóék.” Barak 

szerint a KDH elnöke „fapofával azt kéri számon Orbánékon, hogy politikájuk múltba 

révedő, arrogáns, ezért nem kompatibilis az Európai Unió 21. századi politikai 

értékrendjével. Holott épp Figeľ és pártjának politikusai azok, akik a kormányprogramba 

foglalt ígéretük ellenére vonakodnak összhangba hozni a szlovák állampolgársági törvényt 

a jelenlegi uniós normákkal, no és Szlovákia alkotmányával.” 

 

A magyar állampolgárság ügye politikai kérdés lett és marad is 

2011. augusztus 15. - Duray Miklós - Felvidék Ma 

Duray Miklós jegyzetében úgy véli, hogy a szlovák állampolgársági „bosszútörvény” tavalyi 

elfogadását csak úgy lehetett volna elkerülni, ha a magyar Országgyűlés nem 2010. május 

26-án tartja a zárószavazást a magyar állampolgárság könnyített felvételére beterjesztett 

törvénymódosításról, hanem június 9-én. Ebben az esetben ugyanis a szlovák 

törvénymódosítást – mintegy harminc órával a szlovákiai parlamenti választások előtt – 

már nem lehetett volna elfogadni. „Ezt a helyzetet a magyar törvényalkotók kétharmados 

többsége ajándékként adta a szlovák nacionalista belpolitikának, amire az mindent 

rápakolt, ami csak ráfért. A szlovák pártok különböző módon élhették ki 

magyarellenességüket: a magyar részről jövő fenyegetettség érzésének keltésétől, a szlovák 

nemzetvédelmi elszántság felvonultatásán át a Magyar Koalíció Pártja elleni 

kampányfogásokig. Ebben szinte egységes volt minden szlovák politikus a liberális 

Radičovától, a szélsőséges Slotán át a szemléletnélküli Bugárig. Slota pártja ennek 

köszönheti, hogy bejutott a parlamentbe, az MKP pedig emiatt nem lett parlamenti párt. 

Ez a valós helyzet Szlovákiában, 2011 januárjában és augusztusában is. A két évszak között 

a különbség annyi, hogy augusztusra megszerveződött a felvidéki magyar fiataloknak egy 

csoportja, azt a véleményt hirdetve, hogy a magyar állampolgárság felvétele a szabad 

választás joga, a szlovákiai állampolgársághoz pedig alkotmányos joguk van.” 
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http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/29774-duray-miklos-a-magyar-allampolgarsag-ugye-politikai-kerdes-lett-es-marad-is
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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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