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Geoană szerint „nosztalgia” a határon túli magyarok kettős 
állampolgársága 
2011. augusztus 18. - MTI, Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Die Presse 

„Aktív nosztalgia” a magyar kormány részéről a magyar útlevél megadása a határon túli 

magyaroknak – vélekedett Mircea Geoană egy csütörtöki osztrák napilapban megjelent 

interjúban. A kettős állampolgárság biztosítása Romániában nem okozott felzúdulást; 

ennek feltehetően az volt az oka, hogy Románia 2009-ben hasonló döntést hozott 

Moldovával szemben – mondta. „De vannak fenntartások, mindenekelőtt a magyarországi 

szavazati jog biztosítását illetően” – tette hozzá. Kijelentette, hogy a maga részéről 

„túlzásnak” tartja a választójog biztosítását. Kitért arra is, hogy Orbán Viktor 

kormányfővel ellentétben nem ért egyet „a nemzetek Európája” gondolattal. 

 

Felszólítás Gubíknak: mondjon le  
2011. augusztus 18. - Veres István - Új Szó 

Válaszolt a magyar állampolgárságot felvevő Gubík Lászlónak a Nyitrai Kerületi Hivatal. 

Egy formanyomtatvány kitöltésére szólítja fel az MKP regionális politikusát, amellyel 

hivatalosan lemond szlovák állampolgárságáról. A hivatal azt kéri tőle, jelentse be, hogy 

elvesztette szlovák állampolgárságát, adja meg adatait, csatolja azt a dokumentumot, 

amely bizonyítja, hogy más ország állampolgára lett, és adja le szlovák személyi 

igazolványát és útlevelét. Az MKP lévai szervezetének elnöke nem szándékozik kitölteni a 

formanyomtatványt. „A törvény nem írja elő, hogy kötelességem kitölteni, és ezt nem is 

szándékozom megtenni” – bocsátotta előre Gubík. Hozzátette, nem kíván megválni 

szlovák állampolgárságomtól. „Ha kitölteném a formanyomtatványt, azzal gyakorlatilag 

lemondanék a szlovák állampolgárságomról. Valószínűleg az a százöt ember, aki az elmúlt 

évben elveszítette azt, kitöltötte. Innentől kezd érdekes lenni az ügy” – nyilatkozta az Új 

Szónak Gubík. A Nyitrai Kerületi Hivatal közigazgatási, állampolgársági és anyakönyvi 

osztályának munkatársa nem tudta a lapnak megmondani, mi történik, ha valaki nem 

küldi vissza a nyomtatványt. 

 

Erdélybe látogat Schmitt Pál államfő 
2011. augusztus 19. - MTI 

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság meghívására kétnapos látogatásra 

Kolozsvárra utazik vasárnap Schmitt Pál köztársasági elnök. Az államfő vasárnap a 

száztagú cigányzenekar a Kolozsvári Magyar Napokat lezáró koncertje előtt mond 

beszédet, majd hétfőn – az esemény fővédnökeként – megnyitja a Nemzetközi 

Hungarológiai Kongresszust. Schmitt Pál látogatása alatt találkozik az erdélyi magyar 

egyházak, illetve politikai és érdekvédelmi szervezetek vezetőivel, emellett hat köztársasági 

érdemérmet, illetve további tizenhárom állami kitüntetést is átad. A köztársasági elnök a 
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magyarpalatkai református iskolát, a válaszúti szórványkollégiumot és a Mezőségi 

Néprajzi Múzeumot is felkeresi. 

 

Antal Árpád: a prefektúrának a magyar nyelvhasználatot is védenie 
kellene 
2011. augusztus 18. - Krónika, Új Magyar Szó 

Ne csak a román, hanem a magyar nyelvnek a polgármesteri hivatalokban és a 

dekoncentrált intézményekben való használata fölött is őrködjék – erre kéri Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármester a Kovászna megyei prefektúrát. Csütörtöki 

sajtótájékoztatóján Antal Árpád felháborodásának adott hangot amiatt, hogy a Kovászna 

megyei prefektúra felszólításokat küld azon cégeknek, amelyek magyar nyelven is hirdetik 

magukat. A városvezető felháborítónak tartja, hogy a prefektúra a törvények betartására 

figyelmeztetett egy nagyáruházat, amelyik magyar nyelvű hirdetésekkel reklámozta 

termékeit. A városvezető szerint a világ legtermészetesebb dolga, hogy Sepsiszentgyörgyön 

magyar nyelven is reklámozzák magukat a céget. Úgy véli: a prefektúra túllépi hatáskörét, 

ugyanakkor azt üzeni a vállalkozóknak, hogy ne ijedjenek meg a hasonló felszólításoktól. 

 

Kisebbségekért Díjat kap az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 
2011. augusztus 18. - transindex.ro, Krónika 

A „Kisebbségekért Díj” Külhoni Magyarságért Tagozat díjjal tünteti ki Orbán Viktor 

miniszterelnök az Erdélyi Unitárius Egyház ifjúsági szervezetét, az Országos Dávid Ferenc 

Ifjúsági Egyletet (ODFIE). A kitüntetés odaítéléséről július végén értesítette az ODFIE-t a 

KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága. A díjat pénteken az Országház Delegációs termében 

tartandó díjátadás keretében adják át. Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet részéről a 

díjat Szabó László unitárius lelkész, a szervezet korábbi elnöke, valamint két jelenlegi 

vezetője, Tőkés Lehel és Popa Ilona társelnökök veszik át. 

 

Băsescu: támogatom a Verespatak-projektet 
2011. augusztus 18. - transindex.ro, Szabadság, Krónika, Magyar Hírlap 

Traian Băsescu kijelentette, mindig, még az ellenzékben töltött időszakban is támogatta a 

Verespatak projektet, hiszen Romániának szüksége van rá. Szerinte a projektből a jelenlegi 

megállapodások szerint az államnak túl kevés nyeresége származik, így az erre vonatkozó 

megállapodást újra kell tárgyalni a bányavállalattal. Hozzátette, a bányaprojekt 

megvalósítása során nem szabad könnyelműen eljárni a környezetvédelem esetében, a 

környezetvédelmi intézkedésekre nagy hangsúlyt kell fektetni. 

 

Nincs magyar egység Marosvásárhelyen 
2011. augusztus 18. - Mózes Edith - Erdély Ma, Népújság 

Kedden sajtótájékoztatón jelentette be a Magyar Polgári Párt megyei elnöke, László 

György, hogy egyelőre felfüggesztették a magyar szervezetek közötti egyeztető kerekasztalt, 
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egyrészt mert kongresszusra készülnek, de azért is, mert az eddigi tárgyalások nem 

vezettek eredményre. „Hét hónap után katasztrófának tekintem, hogy annyira jutottunk 

csupán, hogy egy szándéknyilatkozatot írtunk alá, azt is csak mi és az EMNT, amit az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megszegett. Tehát át kell értékelnünk a helyzetet, és 

megpróbáljuk újrakezdeni a tárgyalásokat.” A megyei elnököt meglepte, hogy „az RMDSZ 

statútuma szerint a helyi szintű döntéseket municípiumok esetében az országos elnökség 

felülbírálja, illetve például a marosvásárhelyi szervezet csak javaslatokat tehet. Ez teljesen 

felfordította a kerekasztalt, most nem tudom, hogy tulajdonképpen kivel kell tárgyalnom”. 

 

Csütörtök reggel átvette a stafétát Cseke Attilától Ritli László 
2011. augusztus 18. - transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, Hargita Népe, Szabadság, Új 

Magyar Szó, Magyar Nemzet 

Csütörtök reggel hivatalosan is átvette Cseke Attila leköszönő egészségügyi minisztertől a 

tárca vezetését a tisztségbe frissen kinevezett Ritli László. Elmondta, az Országos 

Egészségbiztosító Pénztár (CNAS) átvétele révén az intézmény által kezelt közpénzek 

hatékonyabb elköltését képes megvalósítani a minisztérium. A CNAS jogállásának 

megváltoztatását - amelynek értelmében a pénztár a minisztérium alárendeltségébe kerül - 

hamarosan egy kormányhatározattal rendezik. Cseke Attila elmondta, az egészségügyi 

reformok folytatása szükséges, emellett a rendszer informatizálása is elengedhetetlen, 

hiszen ez segítené a közpénzek hatékony módon való elköltését. 

 

Vállalni kell a magyarságot  
2011. augusztus 19. - Krónika  

Vallják magyarnak magukat a székelyek és a csángók is az őszi népszámláláson – 

tanácsolja Antal Árpád, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke. A szociológus 

végzettségű városvezető szerint „valamennyien a magyar nemzet része vagyunk”, s ahhoz, 

hogy hatékonyan képviselni lehessen a magyarság érdekeit, arra van szükség, hogy a 

közösség megmutassa erejét. A korábbi népszámlálások alkalmával egyébként ugyan külön 

regisztrálták a székelyeket, összesítéskor számukat hozzáadták a magyarokéhoz – tudta 

meg a Krónika Székely Istvántól, az RMDSZ népszámlálási munkacsoportjának 

vezetőjétől. 

 

Aranyláz 
2011. augusztus 19. - Balogh Levente - Krónika 

„Ha valaki számára még nem lett volna világos, tegnaptól nagyjából egyértelmű: nem az a 

kérdés, hogy Verespatakon beindul-e a kanadai RMGC bányaprojektje, hanem az, hogy 

mikor kezdik kitermelni az ott a föld mélyében rejlő arany- és ezüstkészletet” – írja Balogh 

Levente a Krónika vezércikkében. A szerző szerint „így Magyarország hiába hangoztatja 

jogos aggályait a beruházás veszélyeivel kapcsolatosan, az a jelek szerint megvalósul, 

ráadásul az RMDSZ-es kormányszereplés révén magyar közreműködéssel. Budapestnek 

nincs beleszólása a bányaügy alakulásába, így annak meghiúsítását nem sok értelme van 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=26899
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=54481


 

 

 

 

 

 
5 

presztízskérdésnek tekinteni. A konjunktúra nem az ellenzőknek kedvez, mivel a bukaresti 

kormányt elkapta az aranyláz – így most a megelőzésre kell koncentrálni, arra, hogy a 

bányaprojekt lehetőleg minél kisebb veszélyt jelentsen”. 

 

Kapós a magyar útlevél 
2011. augusztus 19. - Forró Gyöngyvér, Kiss Előd-Gergely - Krónika 

Sokan igénylik a Magyar útlevelet a kolozsvári és a csíkszeredai főkonzulátusokon is. 

Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul a Krónikának elmondta: pontos adatot nem tud erről 

mondani, mert a hatályos magyar jogszabályok szerint az útlevéligénylés bizalmas adatnak 

számít, de annyit elárult, hogy sokan fordulnak ez ügyben hozzájuk. A diplomata 

ugyanakkor hozzáfűzte: körülbelül egy hónap várakozási idő után kaphatják kézhez 

magyar útlevelüket mindazok, akik a külképviseleteken nyújtották be kérelmüket. A 

Magyar Köztársaság csíkszeredai főkonzulátusán is folyamatos mind a magyar 

állampolgárság, mind a magyar útlevelek iránti érdeklődés – közölte Zsigmond Barna Pál 

főkonzul. 

 

Miniszteri fohász 
2011. augusztus 19. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó vezércikke az új magyar miniszter kinevezéséről szól: „bármi is áll a 

miniszter lemondásának hátterében, egy bizonyos: a koalíciós partner egyre könnyebben 

zsarolható. A politika nem válogat az eszközökben, s ha a szándék valóban a közjót 

szolgálja, az RMDSZ-nek nem kellene visszariadnia e fegyver alkalmazásától más 

területeken sem. Nyilván, kifinomultabb módszerhez kell folyamodnia. A választások előtt 

egy évvel ugyanis Kelemen Hunorékat senki sem veszi már komolyan, ha a kormányból 

való kilépéssel fenyegetőznek. Ám valamelyik miniszterük lemondásával, utódja 

kinevezésének halogatásával el lehet érni a kívánt eredményt. A miniszterelnöknek 

ugyanis meg van kötve a keze: saját pártjából nem nevezhet ki tárcavezetőt, mert a 

megváltozott politikai összetételű kormányt már a parlamentnek is meg kell szavaznia”. A 

szerző Ritli László személye kapcsán kiemeli: „biztató, hogy már a bemutatkozása is 

„reformosra” sikeredett: a nagyváradi orvos az eddigi RMDSZ-es miniszterek közül 

elsőként kérte eskületételkor magyarul is isten segedelmét a munkájához”. 

 

Székely nemzeti operát mutatnak be Gyergyószárhegyen augusztus 
20-án 
2011. augusztus 19. – MTI  

A Csaba királyfi című székely nemzeti opera ősbemutatóját Gyergyószárhegyen tartják 

szombaton. G. Nagy István Ilián magyarországi író székely nemzeti operaként határozza 

meg a Csaba királyfi című alkotás műfaját, hiszen az általa írt műben a klasszikus opera 

hangzása is megtalálható a rockopera elemei mellett. A szerző rámutatott: az opera Csaba 

királyfi történelmi múltba vesző életéről szól, arról, hogy ki volt ő, ki volt az édesapja, 

miért kellett elmenekülnie a Kárpát-medencéből, ezt követően miként várták a székelyek 
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és hogyan teljesedik be „a Csaba-örökség". G. Nagy István Ilián szerint műve azért örvend 

nagy érdeklődésnek Székelyföldön, mert tudomása szerint eddig senki nem írt egész estét 

betöltő színpadi művet Csaba királyfiról. Arany János 130 évvel ezelőtt eposzban akarta 

megörökíteni a személyét, de halála megakadályozta ebben. A bemutatót a 

gyergyószárhegyi Lázár-katsély udvarán rendezik meg, ahova akár ötezer ember is befér.  

 

Kisdiákok gyűjtenek aláírásokat az SNS-nek Nagymihályon 
2011. augusztus 18. - bumm.sk, Magyar Hírlap 

Az SNS aláírásgyűjtést szervez országszerte Szlovákiában szlovákul mottóval. Azt 

szeretnék elérni, hogy Szlovákiában kizárólag csak a szlovák nyelvet lehessen használni a 

hivatalokban. A Sme liberális napilap figyelmét az olvasók hívták fel arra, hogy 

Nagymihályon az SNS helyi székházánál július óta általános iskolások gyűjtik az 

aláírásokat. A lap által megkérdezett legfiatalabb aktivista 9 éves volt, de társai közül a 

legidősebb is csak 14. Sem felnőtt, sem középiskolás nem gyűjtött aláírást a helyszínen. Az 

ilyen akciókba való bekapcsolódás alsó korhatára 16 év. Jana Benková, az SNS szóvivője 

elmondta, kivizsgálják a történteket. 

 

Magyar nyelvű helységnévtábla került ki Párkányban 
2011. augusztus 18. - bumm.sk, Új Szó 

Párkányban már megjelentek az első magyar helységnévtáblák. A garamkövesdi úton 

mindkét irányban kihelyezték a Párkány feliratot. Csepregi Zoltán párkányi városi 

képviselő elmondta, a kisebbségi nyelvhasználati törvény hatályba lépésével már lehetőség 

nyílik arra, hogy a város nevét magyarul is feltüntessék a helységnévtáblákon. Mint 

ismeretes, Gúta, Pered vagy Ógyalla mellett Párkány is egy szlovák történelmi 

személyiségről kapta szlovák nevét, így az 1994-es táblatörvény közvetetten megtiltotta 

ezen települések magyar nevének használatát. Egyelőre csak a garamkövesdi útra került ki 

a magyar tábla, aminek kihelyezésére Ján Oravec polgármester adott utasítást. Azért csak 

ide, mert ez van önkormányzati kezelésben. A Párkányba vezető többi út a közútkezelő 

vállalat hatáskörébe tartozik, az önkormányzat itt egyelőre nem helyeztetheti ki táblákat. 

Csepregi elmondása szerint már tárgyalt a közútkezelővel, de ők azzal utasították el, hogy a 

magyar nyelvű táblák kihelyezése még nincs előírva. A képviselő ezt időhúzásnak tartja, 

véleménye szerint a kisebbségi nyelvtörvény hatályba lépésével lehetőség nyílt erre. 

 

Az állampolgársági törvényt valóban módosítani kell? - nyílt levél 
Ján Figelnek 
2011. augusztus 18. - Mészáros László - Felvidék Ma 

„Önöknek a kormányzó pártokkal való megegyezés értelmében el kellett volna törölni a 

Fico féle bosszútörvényt. Mint tudjuk nem tették meg!” – írja Mészáros László a KDH 

elnökének, Ján Figeľnek címzett nyílt levelében. „Nagyon, de nagyon nagy baj van egy 
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országban ott, ahol polgárait ukázokkal, jogaik megvonásával, és törvényekkel kell 

kényszeríteni lojalitásra.” Úgy véli Figeľ azért szorgalmazza a törvény parlament általi 

módosítását, mert tart attól, hogy az alkotmánybíróság „jól oldja meg a problémát”. ’És ez 

az, amit nem lehet megengedni, mert így valamennyi szlovák párt elvesztené nacionalista 

kártyáját. A magyarok a siker következtében vérszemet kapnának, és minden ügyes-bajos 

dolgukkal az Alkotmánybírósághoz fordulnának. Ez pedig szlovák szemüvegen nézve, 

bizony nem jó. Nem jó egy szlovák pártnak sem, mert véget érne véglegesen az értelmetlen 

játszadozás velünk, és végre jogaink gyakorlásának megvalósításáról kellene 

egyezkednünk.” 

 

Aláírásgyűjtés indult a Drégelypalánk-Ipolyhídvég híd 
visszaépítéséért  
2011. augusztus 18. - Felvidék Ma 

Aláírásgyűjtést indított a Drégelypalánk-Ipolyhídvég közt egykor állt híd újjáépítéséért a 

Váralja Szövetség. A helyiek támogatásával azt szeretnénk elérni a magyar és szlovák 

döntéshozóknál, hogy a hídépítés elől az akadályok mielőbb elháruljanak. A Váralja 

Szövetség bízik benne, hogy belátható időn belül elkészülhet a régóta hiányzó híd, 

visszatérhet a vérkeringés az Ipoly menti falvakba, összenőhet végre, ami összetartozik. A 

kezdeményezést novemberre szeretnék lezárni, addig az aláírásgyűjtést helyi aláírásgyűjtő 

biztosok segítségével bonyolítják le. 

 

„Megölünk benneteket, magyarok” 
2011. augusztus 18. - Kecskés István - Magyar Szó 

A módosi anyanyelvápoló táborból hazatérve Kiss Nándor nagybecskereki református 

lelkész csütörtökön magyarokat fenyegető levelet talált az egyházközség postaládájában. 

Az esetről értesítette a Magyar Nemzeti Tanácsot és feljelentést tett a helybeli 

rendőrségen. “A levél nem személyre szóló, hanem általánosságban, a magyarságnak van 

címezve. A szitkozódás mellett halálos fenyegetést is tartalmaz, azt kívánva, hogy 

költözzünk el innen, amíg van rá időnk. A levelet szerb nyelven írták, de hiányos nyelv- és 

helyesírási tudással. Sőt keverve magyar betűkkel és magyar ékezetekkel. Értesítettem az 

MNT-t és a helyi rendőrséget is. A rendőrségen azt ígérték, hogy kiderítik a kilétét és 

előállítják az elkövetőt” - nyilatkozta tegnap lapunknak Kiss Nándor lelkipásztor. 
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http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/29823-alairasgyujtes-indult-a-dregelypalank-ipolyhidveg-hid-visszaepiteseert
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/29823-alairasgyujtes-indult-a-dregelypalank-ipolyhidveg-hid-visszaepiteseert
http://magyarszo.com/fex.page:2011-08-19_Megolunk_benneteket_magyarok
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Megszabadulni végre a turáni átoktól 
2011. augusztus 18. - Új Magyar Képes Újság 

Andócsi János arról ír, hogy “az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk alkalmával 

gondolkodjunk el mi, horvátországi magyarok azon, hogy mit is jelentenek számunkra 

azok az államférfiak, akik a nemzetet erőssé kovácsolták, és képesek voltak olyan víziókat 

megfogalmazni, amelyeket maga a nép is magáévá tudott tenni. Sajnos a horvátországi 

magyarság víziók híján van, és a túléléséért küzd. Ebben a küzdelemben nem a 

magyarként való megmaradás a legfőbb kérdés, hanem a mindennapok puszta túlélése. Az 

ünnepi szónoklatok ugyan kiemelnek majd bennünket a szürke hétköznapokból, egy 

pillanatra sokan el is gondolkodunk a nemzeti sorskérdéseken, de utána sajnos 

visszazökkenünk a mindennapok kemény taposómalmába”. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/rovatok/andocsi-janos-jegyzete
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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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