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Semjén: minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték 

2011. augusztus 19. - MTI, hirado.hu 

Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték - emelte ki Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes a Kisebbségekért Díj átadásán a Parlamentben, hozzátéve, 

nemcsak saját nemzetünknek, hanem az egész emberiségnek tartozunk azzal, hogy 

kultúránkat, történelmünket, nyelvünket megőrizzük. Semjén Zsolt szerint ha egyszer 

egyetlenegy generáció a nyelv, a kultúra örökségének átadását megszakítja, akkor azt 

utána nagyon nehéz helyrehozni - fűzte hozzá. A miniszterelnök-helyettes köszönetet 

mondott a díjazottaknak nemzetmegtartó szolgálatukért. Úgy fogalmazott: amit „Önök 

tesznek Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, vagy szétszórva a nagyvilágban, a 

nyugati emigrációban, azzal nemcsak a saját közösségüknek adnak példát, hanem nekünk 

és végeredményben az egész magyarságnak”. Kisebbségekért Díjban részesült Egyed Ákos, 

az Erdélyi Múzeum Egyesület volt elnöke, a Nagybányai Képzőművészeti és Kulturális 

Egyesület, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Nagy József festőművész (Felvidék), 

László Sándor színész, rendező, az Újvidéki Művészeti Akadémia osztályvezető tanára, az 

Újvidéki Színház igazgatója, a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ, Pataky 

András néprajzkutató (Horvátország), Zadravec Szekeres Ilona tanár (Szlovénia), Pál 

Lajos népzenész (Ukrajna) és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség. 

 

Megszületett az első alanyi jogon magyar állampolgár Szabadkán 

2011. augusztus 20. - MTI, hvg.hu 

Augusztus 20-án Vajdaságban megszületett az első gyermek, aki már alanyi jogon kapott 

magyar állampolgárságot, miután szülei egyszerűsített honosítás során magyar 

állampolgárokká váltak. A kislányt, Nagy Kanász Katát szombaton látogatta meg a 

Szabadkai Városi Kórházban Korsós Tamás főkonzul. Az édesanya, Nagy Kanász Viola - 

Dudás Károly vajdasági író, publicista lánya - szombaton néhány sort is írt a konzulátuson 

vezetett Magyarok Könyvébe. Úgy fogalmazott: öröm, hogy magyarságukat nem csak 

őseiktől örökölték, hanem utódaiknak is továbbadhatják, s különösen az, hogy mindez 

Szent István-napján történhetett. 

 

Schmitt Pál a magyar állampolgárság felvételére bíztatott Kolozsváron 

2011. augusztus 21. - MTI, hvg.hu, Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Magyar 

Hírlap 

A magyar állampolgárság felvételére biztatta a kolozsvári főteret megtöltő, több ezer fős 

hallgatóságát Schmitt Pál köztársasági elnök. A magyar államfő vasárnap este, a 

Kolozsvári Magyar Napok záró rendezvényén mindenkinek köszönetet mondott, aki már 

élt ezzel a lehetőséggel, és „az eddig lelkükben meglévő kapcsolódást az anyaországukkal 

jogilag is kifejezték”. Mint mondta, minden egyes egyszerűsített honosítási kérelem erősíti 

a határon túliak hitét, a nemzetet és a nemzeti összetartozást. Schmitt Pál vasárnap 

délután érkezett kétnapos kolozsvári látogatására. Az államfő találkozott Florin 
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Stamatiannal, Kolozs megye prefektusával, Alin Tisevel, a Kolozs megyei Tanács elnökével, 

Fekete Emőkével, a testület alelnökével és László Attilával, Kolozsvár RMDSZ-es 

alpolgármesterével. Ezt követően ünnepi misén és orgonakoncerten vett részt a Szent 

Mihály templomban, majd megkoszorúzta Márton Áronnak a templom előtt álló szobrát, 

illetve a közeli Mátyás-szobrot. 

 

A magyar nemzet sikere a külföldön élő fiatalokon is múlik 

2011. augusztus 19. - MTI, Magyar Nemzet Online 

A magyar nemzet sikere a szerte a világban élő fiatalokon is múlik – mondta egyebek 

mellett a külhoni magyar fiatalok 16. találkozójának pénteki nyitó ünnepségén a gödöllői 

Szent István Egyetemen a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Répás Zsuzsanna 

a világ 17 országából érkezett fiatalok képviselői előtt úgy fogalmazott: az elkövetkező 

héten az ifjú táncosok, zenészek és színjátszók a gödöllői, budapesti, illetve térségbeli 

rendezvények résztvevőiként nemcsak tudásukat mutathatják be, hanem örök 

barátságokat is köthetnek. A helyettes államtitkár hozzátette: ezek a szereplések, ezek az 

élmények tovább erősíthetik a fiatalok nemzeti önbecsülését, ami a gödöllői tábor egyik 

legfontosabb célja. 

 

Tállai: Legyünk büszkék magyarságunkra! 

2011. augusztus 20. - MTI 

Aki magyar szülőktől született, vallja magát büszkén magyarnak, függetlenül attól, hogy 

sorsa hová vetette - mondta a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára 

pénteken Emődön. Tállai András a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kisvárosban abból az 

alkalomból szólt, hogy az erdélyi Parajd ötvenkét lakosa tett állampolgári esküt a 

településen augusztus 20. előestéjén. Az államtitkár úgy fogalmazott: Szent István király 

volt az az ember, aki a pogány Magyarországot keresztény hitre térítette, hozzájárult 

ahhoz, hogy a magyarság büszke és erős nemzetként álljon a külső és belső próbatételek 

elé. 

 

Kövér: a tatárjárás utáni újjáépítés a feladatunk 

2011. augusztus 20. - MTI, Új Szó Online 

Kövér László házelnök a fidelitas.hu portálnak adott interjúban a nemzetpolitikáról szólva 

kiemelte, az akkor lesz sikeres, ha képes a határok feletti nemzetegyesítést véghezvinni, és 

elfogadtatni az „utódállamok” politikai elitjeivel, hogy nem egymás potenciális ellenségei, 

hanem szövetségesei vagyunk. Úgy véli, léteznek olyan „kollaboráns politikai erők”, 

melyek „magyarnak adják ki magukat, de valójában nem a magyarokat képviselik az adott 

állam politikai döntéshozatalában”. Kövér szerint az autonómia a megmaradás egyetlen 

záloga. Ennek kapcsán elmondta, rossz véleménnyel van a Kárpát-medencei magyar 
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politikai elit teljesítményéről, „mert húsz esztendő alatt alig tett valamit annak érdekében, 

hogy az autonómia törekvéseket sikerre vigye”. „Nemhogy a gyakorlati megvalósulásban 

nem történt semmi - leszámítva azt a gyengécske változatot, amit most Szerbiában 

törvénybe iktattak, és aminek persze örülni kell - , hanem még a tekintetben sem történt 

sok minden, hogy legalább az utódállamokban rekedt magyar közösségek politikai vezetői 

el tudtak volna fogadni egy közös platformot arról, hogy mit tekintenek autonómiának” – 

mondta a házelnök. A választójog kapcsán elmondta, a nemzet közös ügyeibe való 

beleszólás lehetőségének megnyitása sokkal inkább az összetartozást fogja erősíteni, 

semmint hogy komoly befolyást gyakoroljon a választási eredményekre. 

 

Hétfőn kezdődik a Rákóczi Szövetség tábora 

2011. augusztus 20. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség XXIII. nyári főiskolás tábora hétfőn nyitja meg kapuit Szentendrén, a 

Pap-szigeti kempingben. A táborba csaknem száz Kárpát-medencei felsőoktatási hallgatót 

várnak Prágától Csíkszeredáig az egyes főiskolai, egyetemi diákszervezeteket 

képviseletében. A határon túli fiatalok a szombatig tartó program során előadásokat 

hallgatnak meg többek közt Kövér László házelnöktől, Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettestől, Stumpf István alkotmánybírótól, Nyitrai Zsolt és Rétvári Bence államtitkártól, 

valamint Szalai Annamáriától, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökétől. 

 

Kövér: „csikorgó fékű, kipörgő kerekes fordulat” 

2011. augusztus 21. - MTI, fn.hu, Krónika 

A feladat a magyarok számára a XXI. században is az, hogy megteremtsék az egységet - 

jelentette ki Kövér László a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Abaújszántón. Az abaúji 

település dísztere megtelt ünneplőkkel, köztük voltak azok a határon túli magyarok is, akik 

állampolgársági esküt tettek az államalapítás ünnepén. Kövér László úgy fogalmazott: az 

anyaország egységét kell továbbvinni a határokon átívelő nemzeti egyesítés keretében. 

 Mint mondta, a magyar állam nemcsak attól volt erős, hogy nagy területet ölelt át, hanem 

„mert örök eszményként több mint egy ezredéven keresztül ott lebegett a magasban”. A 

magyar államiság eszményéért voltunk képesek mindig újrakezdeni, szinte a semmiből új 

világot teremteni - mondta a házelnök, majd egy mese tanulságaiból idézve úgy 

fogalmazott: nem illesztőfű és ráolvasás vagy bűbáj eredménye az, hogy a határainkon 

kívül rekedt magyarok ismét érezhetik a hovatartozást, hanem annak, hogy végre 

kimondtuk, kőbe véstük, törvényekbe foglaltuk: összetartozunk. Ezt pedig úgy hívják, 

egység - jelentette ki a házelnök. Az ünnepi beszéd után tette le állampolgári esküjét 

mintegy háromszáz határon túli, egyebek mellett Székelyudvarhelyből, Besztercéről, 

Brassóból és Marosvásárhelyről érkező magyar. 
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Erdély, kicsiny Svájc 

2011. augusztus 19. - Parászka Boróka - manna.ro 

Parászka Boróka a Mikó-terv kapcsán felteszi a kérdést: „Erdély önállóságát, vagy – 

szimbolikus, gazdasági, választójogi – annektálását akarjuk? A kettő – magyar 

állampolgárság kiterjesztése és az autonómia megerősödése, a transzilvanizmus – nem 

kompatibilis. Tessék választani.” A szerző szerint „megbocsátónak kell lennünk azonban a 

Mikó-tervvel szemben. Nem csak azért, mert felsorol minden olyan közhelyet, amit az 

elmúlt húsz évben az erdélyi magyar gazdaságfejlesztés már elmondott a 

turizmusfejlesztéstől, az „összetartó” erdélyi magyar vállalkozói rétegen át a nemzetileg 

elkötelezett vásárlóig. (Magyar juhtól magyar túrót.) Azért is megbocsátónak kell lennünk, 

mert a „kicsiny Svájc” víziója – ahogyan a gondos PR szöveg fogalmaz – „az erdélyi 

akadémiai szféra sajátos összefogásának eredményeként jött létre”. Na már most, ha az 

erdélyi egyetemi professzorok kemény munkája ennyi és ilyen, akkor teljesen érthető, hogy 

a fenébe lehetünk mi a sokmillió analfabéta országa. Ahol egy érettségi diploma pontosan 

1250 euróba kerül, ez a (román nemzeti) bank árfolyama szerint ma 1428,61 kicsiny svájci 

frankocska.” 

 

Az Erdély 2020 fejlesztési terv kidolgozása az RMDSZ felelőssége 

2011. augusztus 19. - Nyugati Jelen 

Az RMDSZ-nek egy európai szemléletű, erdélyi fejlesztési tervet kell kidolgoznia az 

elkövetkező évtizedben – többek között erről beszélt Winkler Gyula, az RMDSZ európai 

parlamenti képviselője csütörtökön a Román Televízió kolozsvári területi stúdiójának 

meghívottjaként. Az EP-képviselő az Erdély naprakészen című műsor vendége volt, ahol 

elmondta: szerinte Romániának hatékonyabban kellene összehangolnia közpolitikáit az 

európai közpolitikákkal, éppen ezért egy olyan projektet kell kidolgozni, amely az Európa 

2020 stratégia célkitűzéseit követi. Winkler Gyula úgy véli,hogy az RMDSZ felelőssége az 

Erdély 2020 terv kidolgozása, amely által a Szövetség megújított és innovatív jövőképet 

biztosíthat az erdélyi magyar közösségnek. Az EP-képviselő emlékeztetett, hogy az RMDSZ 

Hunyad megyei szervezete júliusban kezdte meg a Hunyad 2020 program kidolgozását, 

amelyet ősztől kezdődően mutatnak be a nagyközönségnek. 

 

Nem megy le a nyelvismeret-igény a Kovászna megyei prefektúra torkán 

2011. augusztus 20. - Farcádi Botond - Erdély Ma, Háromszék 

Megtámadta a prefektúra a megyei könyvtár igazgatói állására meghirdetett versenyvizsga 

kiírásáról szóló önkormányzati határozatot. Kovászna Megye Tanácsának így újabb 

határozatot kell elfogadnia, a versenyvizsga időpontja pedig előreláthatólag szeptember 5-

ről október 5-re csúszik. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a Háromszék 

érdeklődésére kifejtette: a kormányhivatal a napokban értesítette az önkormányzatot 

arról, hogy a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatói tisztségének meghirdetéséről szóló, 

július végén elfogadott határozatot módosítani kell. A Valentin Ionaşcu alprefektus 
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aláírásával ellátott dokumentum azt kifogásolja, hogy az önkormányzat nem pontosította, 

miként kívánja felmérni a jelentkezők idegennyelv-tudását. Tamás Sándor elmondta: nem 

kockáztathatják, hogy az ügy ismét törvényszékre kerüljön, ezért a megyei tanács jövő heti 

ülésén inkább új határozatot fogadnak el, amelyben konkrétan leírják, hogy az idegen 

nyelv ismeretét tanúsító iratot felmutatóknak nem kell vizsgázniuk, a többi jelentkező 

tudását viszont szaktanár méri fel.  

 

Erdély-szerte kulturális és egyházi rendezvényekkel emlékeztek meg Szent 
Istvánról 

2011. augusztus 21. - Krónika 

Istentisztelet, néptánctalálkozó, operaelőadás, templomszentelés keretében egyaránt 

megemlékeztek Erdély különböző városaiban Szent István napjáról. A több napon 

keresztül zajlott Kolozsvári Magyar Napok keretében rendezték meg a 13. Szent István-

napi Néptánctalálkozót, amelyen romániai és külföldi táncosok egyaránt bemutatkoznak. 

Sepsiszentgyörgyön e napra már megsütötték a két ötvenkilós óráskenyeret, a Nemzet 

Kenyerét. Tették ezt a Szolnoki Televízió szervezésében a sepsiszentgyörgyi Diószegi 

Pékség és a szolnoki Lipóti Pékség közös kezdeményezéseként. Maros megyében több 

településen is ünnepeltek, így Székelyszentistvánon 17. alkalommal emlékeztek egész 

napos rendezvénysorozattal az államalapítóra. A református templomban ünnepi beszédet 

mondott Markó Béla miniszterelnök-helyettes, majd Ötvös József, az Erdélyi 

Egyházkerület missziói előadója hirdetett igét.  

 

Buzánszky Jenő a csángóknál 

2011. augusztus 21. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Régi vágya valósult meg az Aranycsapat legendás hátvédjének, amikor néhány napja a 

Bálványosi Szabadegyetem előadásai között két napra ellátogatott a moldvai csángókhoz. 

Buzánszky Jenő az indulás előtt elmondta, buzdítani akarja a csángókat, hogy érdemes az 

anyanyelvet megőrizni, és próbáljanak továbbra is magyarok maradni.  

 

Borbély László: Magyarországnak nincs beleszólása a verespataki 
bányaberuházást érintő román döntésekbe 

2011. augusztus 21. - Krónika, Új Magyar Szó 

A román államfőnek igaza van abban, hogy Magyarország nem szólhat bele a román 

kormány verespataki bányaberuházást érintő döntéseibe - jelentette ki Borbély László 

környezetvédelmi miniszter az Erdélyi Magyar Televízióban (ETV). „Ez érthető, hiszen ezt 

belefoglalták az alkotmányba is” - mondta Borbély László, utalva Traian Basescu államfő 

előző napon elhangzott egyik beszédére is, amelyben kijelentette: Magyarországnak nem 

kell semmilyen „engedélyt adnia” Romániának Verespatak kérdésében, mert Románia 

szuverén állam. A miniszter szerint a román államfőnek megalapozott a véleménye, és ezt 
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Magyarország is tudja, hiszen vannak nemzetközi egyezmények, amelyeket Romániának 

be kell tartania. Magyarország nem tudja meggátolni a beruházást, amennyiben az említett 

beruházás eleget tesz az említett egyezményekben foglalt előírásoknak - mondta a 

miniszter. 

 

Markó Bélához intézett nyílt levelet Dorin Florea 

2011. augusztus 21. - Fancsali Attila - szekelyhon.ro 

Marosvásárhely polgármestere, Dorin Flora nyílt levelet intézett Markó Béla 

miniszterelnök-helyetteshez. Az elöljáró azt sérelmezi, hogy a megyében nem működik a 

koalíció. „Azért írok önnek, mert továbbra is önt tartom az RMDSZ erkölcsi és szellemi 

vezetőjének. Az ok: azok az ígéretek, amelyeket nem tartott be, és ami engem illet, nem 

akarom, hogy engem tegyenek felelőssé olyan döntések hiánya miatt, amelyek negatívan 

érintik Maros megye lakosságát” – áll a dokumentumban. Dorin Florea szerint a koalíció 

életképtelensége miatt a megyei tanács több programot, illetve projektet késleltet, míg 

végül lemond róluk. Többek között megemlíti a terelőutat, és azt is, hogy a megyei tanács 

jogtalanul vette át a megyei kórház melletti területeket, akadályozva a polgármesteri 

hivatalt a fejlesztésekben. „Elnök úr, elfogadhatatlan, hogy decentralizációról beszél, 

amikor ön is részese a polgármesteri hivatal épületével kapcsolatos visszaélésnek” – 

fogalmaz Florea. 

 

RMDSZ: Florea a kerékkötő 

2011. augusztus 22. - Új Magyar Szó 

„Az ilyen nyílt levelek inkább arra szolgálnak, hogy próbálja önmagára felhívni a figyelmet. 

Ebben elég ügyes, állandóan képes előtérben lenni” – válaszolt az Új Magyar Szón 

keresztül Dorin Florea marosvásárhelyi polgármesternek Markó Béla. Az RMDSZ volt 

elnöke szerint Maros megyében a koalíciós együttműködésnek a legnagyobb kerékkötője 

éppen a városgazda, akivel több kérdésben sem tudtak zöld ágra vergődni. „Ha Floreának 

gondja van a koalíció működésével, azt a saját pártjában kell rendeznie. Maros megyében 

elsősorban az RMDSZ vezetőségével kellene tisztáznia a gondokat” – mondta Markó. 

 

28 új magyar állampolgár eskütétele 

2011. augusztus 21. - Nyugati Jelen 

Szent István napján 28-an tették le az állampolgársági esküt Mezőkovácsházán. Aradi, 

szemlaki, kisiratosi, vajdasági és kárpátaljai magyarok vehették át a honosítási okiratokat 

Izsákné Hetényi Valéria anyakönyvvezetőtől, aki kiemelkedő kedvességgel, nyitottsággal 

és megértéssel várja továbbra is mindazokat, akik meg szeretnék szerezni a magyar 

állampolgárságot. A fogadalmat Csanád Vezér szobránál való koszorúzás, majd helyi, 

magyar termékekből összeállított állófogadás követte. 
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Megalakult a Magyar Állampolgárok Klubja 

2011. augusztus 21. - Szász Cs. Emese - szekelyhon.ro 

Az EMNT Maros megyei szervezete augusztus 20-án a marosvásárhelyi Bod Péter 

Diakóniai Központba hívta össze az érdeklődőket, hogy közösen ünnepeljenek, és 

megalakítsák a Magyar Állampolgárok „Az állampolgárság megszerzésével közösség is 

alakul, ezért mi a marosvásárhelyi, Maros megyei magyar állampolgárokat fognánk össze, 

ezért hoztuk létre a klubot, ahol terveink szerint havonta egyszer találkoznánk. A 

beszélgetéseknek ugyanis közösségformáló ereje is van” – mondta Jakab István, majd 

Sebestyén Aba színművész felolvasta a Szózatot, az EMNT elnökségi tagja, Portik Vilmos 

pedig Szent István király Imre herceghez intézett intelmeiből olvasott fel a résztvevőknek. 

A Magyar Állampolgárok Klubjának következő találkozója szeptemberben lesz, amelyen a 

tervek szerint a külügyminisztérium helyettes államtitkára is jelen lesz. 

 

Egyéni problémák 

2011. augusztus 22. - Balogh Levente - Krónika 

A Krónika vezércikkében Balogh Levente a Traian Băsescu államfő által felvetett egyéni 

kerületi rendszer esetleges bevezetésének hatásairól ír: „egy hat-hét százalékos 

támogatottságú párt ugyanis egy ilyen rendszerben általában statisztaszerepre van 

kárhoztatva – kivéve azon régiókat, ahol erős a támogatottsága. Így a három székely 

megyében, illetve Biharban és Szatmárban – és talán Szilágyban – az RMDSZ elvinné a 

mandátumok zömét, de a szórványmegyék magyarsága képviselet nélkül maradna. 

Băsescu javaslata tehát külön veszélyt jelent a magyarokra nézve. A kérdés most az, hogy 

az államfő komolyan gondolja a dolgot, vagy egyszerűen csak tematizálni akarja a 

közbeszédet a választások előtti utolsó évben – hogy addig se a PDL– RMDSZ-kormány 

mérsékelten sikeres tevékenységéről legyen szó.” 

 

Leszerelték a Székelyföld-táblát 

2011. augusztus 22. - Krónika  

Leszerelték a Székelyföld-táblát Nagyajta polgármesteri hivatalának képviselői azt 

követően, hogy a Kovászna megyei prefektúra felszólította a helyi tanácsot, érvényesítse a 

tábla eltávolítását elrendelő jogerős bírósági ítéletet. Bihari Edömér polgármester 

elmondta: a 2008 tavaszán felszerelt Székelyföld-táblát csütörtökön szerelték le, azt 

követően, hogy a prefektúra figyelmeztette a helyi tanácsot az építmény 

törvénytelenségére. Megjegyezte, keresik a tábla visszaszerelésének törvényes módját. 

 

Megvalósuló egység 

2011. augusztus 22. - Krónika  

„A Kárpát-medencei összmagyarság egyesítése már nem csupán egy szlogen, hanem valós 

politikai modell” – jelentette ki Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
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ügyvezető elnöke vasárnap délután, a Kolozsvári Magyar Napok utolsó kerekasztal-

beszélgetésén. A Hidak és korlátok a nemzetegyesítési folyamatban című előadás 

meghívottai a magyar nemzet egységének politikai és jogi hátteréről, valamint tartalmi 

összetevőiről beszélgettek. Amint az esemény moderátora, Székely István politológus 

elmondta, noha a témáról sok szó esett az elmúlt években, tágabb összefüggésben 

vizsgálva a problémát kiderül, hogy hiányzik a nemzeti egység koherens meghatározása. 

Az előadás célja ennek a hiánynak a pótlása, egy körüljárható megközelítés nyújtása volt. 

 

Magyar kormánykitüntetést kapott Csáky Pál 

2011. augusztus 19. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

Elsősorban a nemzet egységére utaló üzenetnek tekinti Csáky Pál, a Magyar Koalíció 

Pártjának (MKP) volt elnöke, hogy Schmitt Pál köztársasági elnök augusztus 20-a 

alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést 

adományozta neki. „Gondolom, ez üzenet akar lenni a világ összes magyarja számára, hogy 

a nemzet egységes, Magyarország nem feledkezik meg azokról a magyarokról sem, akik a 

közigazgatási határokon túl élnek. És talán célzott üzenet a felvidéki magyarságnak is, 

hogy nem szabad elbizonytalanodnunk, belesüppednünk a politikai vagy társadalmi 

megosztottságba, az összmagyarság és Magyarország kormánya, illetőleg politikai élete 

számol velünk” - mondta Csáky Pál az MTI-nek. 

 

Neves szlovákiai magyar személyiségeket tüntettek ki 

2011. augusztus 19. - bumm.sk, Felvidék Ma 

Neves szlovákiai magyar személyiségek kaptak magas magyar állami kitüntetéseket péntek 

délelőtt az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából Pozsonyban, a magyar 

nagykövetségen. A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét kapta Ádám Zita 

pedagógus, a Szlovákiai Magyar Pedagóguszövetség alelnöke a felvidéki magyarság 

anyanyelven történő oktatása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységért, valamint 

Ďurčo Zoltán, plébános a Nyitra megye területén élő magyar nyelvű római katolikus 

egyház híveinek szolgálatával megbízott helynöki munkájáért. Lacza Tihamér közíró, a 

Pátria Rádió szerkesztője, tudománytörténész a szlovákiai magyar tudományosság 

népszerűsítéséért, a szlovákiai magyar szellemi és kulturális életben betöltött szerepéért a 

Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét vehette át. Dr. Vadkerti István plébános, a 

szlovákiai magyar katolikus közösség megerősítéséért tett erőfeszítései elismeréseként a 

Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetést kapta. Tarics Péternek a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium vezetője az egyetemes magyarság érdekében végzett értékteremtő, 

értékőrző, közéleti és jogvédő tevékenységéért a Pro Cultura Hungarica kitüntetést 

adományozta. 
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Hetven szlovákiai, magyarországi és romániai gyerek táborozott 

2011. augusztus 20. - B. Juhos Melinda - Új Szó 

Egyhetes nemzetközi gyerektábor zajlik a napokban Héderváron és a Pozsonyhoz közeli 

Éberhardon. A romániai Héderfájáról érkezettek szerint a szlovákiai magyar kisebbség 

sokkal rosszabb helyzetben van, mint az erdélyi magyarok. Úgy látják, hogy Felvidéken 

erőteljesebb az asszimiláció. „Alig-alig látunk magyar feliratokat. Nálunk Erdélyben 

sokszor csak a magyar felirat után jön a román. Olyat is hallottam, hogy két magyar 

kisgyerek szlovákul társalgott egymással. Ilyen téren nálunk jobb a helyzet. Magyar szakos 

tanárként figyeltem a nyelvhasználatot is, itt a szlovák hatás óriási, sok szlovák kifejezést 

használnak a gyerekek” – mondta Tamás Gyöngyi, a héderfájai Bordi András Általános 

Iskola igazgatója. 

 

A Bethlen Alap és a működési költségek: lehet is, nem is 

2011. augusztus 20. - Veres István - Új Szó 

Nyilvánosak A magyar kultúráért és oktatásért pályázatok idei végeredményei, a 

támogatásokat első alkalommal osztotta szét a Szülőföld Alap jogutódjaként létrejött, 

határon túli támogatási rendszereket egyesítő Bethlen Gábor Alap. Ha a szlovákiai magyar 

nyelvű országos médiumok területén megítélt anyagiakat tekintjük, szinte pontosan 

ugyanazok szerepeltek sikeresen, mint tavaly. Majdnem 1,2 millió forintot kapott a Vox 

Iuventae Polgári Társulás a körkép.sk internetes hírportál működésére, a Szövetség a 

Közös Célokért 3 milliót a Felvidék Ma hírportál működtetésére és fejlesztésére, a Pro Saga 

pedig 2 milliót „a Szabad Újság rovatainak támogatására“. A legnagyobb összegű 

támogatást, négymillió forintot a gútai székhelyű Dunatáj regionális hetilap kapta. A 

támogatott célok között számos esetben maga a működés szerepel, annak ellenére, hogy a 

Bethlen Alap irányelvei között a következő olvasható: „A támogatásra leginkább érdemes 

pályázók a pályázati forrásokat nem alapvetően saját működésükre költik, hanem mérhető 

eredménnyel, valódi helyi igényt kielégítő programokra, fejlesztésekre használják fel“. 

 

10 éves a szabadkai magyar főkonzulátus 

2011. augusztus 20. - MTI, Kitekintő, Vajdaság Ma 

A visszajelzések alapján a vajdasági magyarok szeretik a szabadkai főkonzulátust, értékelik 

és igénylik az itt dolgozók munkáját – mondta Korsós Tamás főkonzul az MTI-nek annak 

kapcsán, hogy Orbán Viktor és Zoran Djindjic akkori miniszterelnökök tíz esztendeje 

nyitották meg a diplomáciai képviseletet az észak-bácskai városban. A főkonzulátus 2009. 

december 19. előtt – ekkortól léphetnek Szerbia állampolgárai vízummentesen az Európai 

Unió területére – „vízumgyárként” működött, az ügyfeleket a schengeni előírásoknak 

megfelelően fogadták, az ügyintézőket és a kérelmezőket golyóállóüveg választotta el. A 

főkonzuli posztot tavaly február elsejétől betöltő diplomata emlékeztetett, hogy a 
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vízumkiadás befejezése után néhány hónappal fogadta el az Országgyűlés az egyszerűsített 

honosításról szóló jogszabályt. „Úgy gondoltuk, nem szabad hatósági hozzáállással fogadni 

a leendő magyar állampolgárokat. Ezért megszüntettük a golyóállóüvegeket, s asztalokhoz 

leülve, kényelmes körülmények között szolgáljuk ki azokat, akik eddig is a magyar 

nemzethez tartoztak, de mégse kaphatták meg az állampolgárságot” – fogalmazott Korsós 

Tamás. 

 

„Azért jöttünk, hogy igazságot tegyünk” 

2011. augusztus 20. - MTI, Magyar Nemzet Online, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az egyszerűsített honosítást kérő határon túli magyarok közül harmincheten tették le az 

állampolgársági esküt – köztük a százezredik kérelmező Balog Virág László – szombaton 

Szabadkán. „Azért jöttünk ma ide, hogy igazságot tegyünk, visszaadjunk egy olyan kincset, 

örökséget, jogos jussot, melyet a huszadik század viharai elvettek Önöktől, szüleiktől, 

nagyszüleiktől” – mondta a szabadkai magyar főkonzulátuson rendezett ünnepségen 

Hende Csaba honvédelmi miniszter. „Hatalmas vállalkozás ez, hiszen mindannyian 

érezzük súlyát, jelentőségét, hogy hivatalosan és visszavonhatatlanul összetartozunk, 

ugyanakkor hatalmas feladat is, hiszen sok ezer embernek kell helyet készíteni a magyar 

állam hajóján” – hangsúlyozta a politikus. 

 

Vajdaságiak állampolgársági eskütétele Hódmezővásárhelyen 

2011. augusztus 20. - Vajdaság Ma 

Összesen mintegy négyszáz határon túli magyar, köztük jelentős számú vajdasági személy 

tette le a magyar állampolgársági esküt szombaton Hódmezővásárhelyen. Lázár János, 

Hódmezővásárhely polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta: “Ma, augusztus 

huszadikán a történelem ismerete nem öncél, hanem közérdek, mert megvédhet 

mindannyiunkat, határokon innen és túl, a múlt bűneitől. Válaszúthoz érve irányt 

mutathat nekünk, mert amikor elbízzuk magunkat, óvatosságra int, és amikor 

elbizonytalanodunk, akkor mindannyiunknak erőt adhat. És ez bizony arra a gazdag 

hagyományra is igaz, amit nekünk, magyaroknak Szent István király napja jelent.” 

 

Egeresi elítélte a becskereki magyarok ellen irányuló fenyegetést 

2011. augusztus 20. - Vajdaság Ma 

Egeresi Sándor, a vajdasági képviselőház elnöke a legerélyesebben elítélte a becskereki 

magyar közösség ellen irányuló minapi fenyegetést, s arra szólította fel az illetékes 

szerveket, hogy mielőbb találják meg e nemzeti és vallási gyűlöletet és türelmetlenséget 

szító szégyenteljes cselekedet elkövetőit. A fenyegető hangú névtelen levelet, amely 

egyebek között a vajdasági magyarok elüldözését helyezi kilátásba, csütörtökön dobták be 

a becskereki református közösség postaládájába. Mint Egeresi az ügy kapcsán kiadott 

közleményében megjegyezte, különösen aggasztó, hogy a fenyegető levál a magyarok 

nemzeti ünnepe előtt érkezett. 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

http://www.mno.hu/portal/804647
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12201/Vajdasagiak-allampolgarsagi-eskutetele-Hodmezovasarhelyen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12204/Egeresi-elitelte-a-becskereki-magyarok-ellen-iranyulo-fenyegetest.html


 

 

 

 

 

 
12 

Szent István-napi interjú Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével 

2011. augusztus 21. - Varjú Márta - Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, Pásztor Istvánnal készített interjút a Magyar Szó a 

nemzeti elkötelezettségről, az európai értékeket képviselő útkeresésről, a pártkapcsolatok 

építéséről és az önálló politizálás fontosságáról, valamint a nemzeti összehangolódás erejének 

jelentőségéről. Pásztor kifejtette: “tavaly augusztus 20-án Orbán Viktor miniszterelnök úr volt 

a rendezvény díszvendége, akkor az volt a mottónk: a vajdasági magyar közösség egy 

nemzetalakító erő. Azt gondolom, ez az egy év, tavaly augusztus 20-tól idén augusztus 20-ig, 

azt bizonyította, hogy a vajdasági magyar közösség valóban egy nemzetalakító erő. Attól 

függetlenül, hogy ilyen kevesen vagyunk, és függetlenül attól, hogy mi mindenen mentünk 

keresztül, meggyőződésem, hogy az elmúlt egy évben példát mutatva járultunk hozzá ahhoz az 

elkötelezettségünkhöz, hogy egy erős, egyetemleges nemzetnek a részei legyünk. Ezt 

bizonyítottuk az állampolgárság megszerzésének a lehetőségével, azaz azzal, hogy miként 

éltünk ezzel a lehetőséggel. De ezt bizonyítottuk a politikai érdekképviseleti ambícióinkon 

keresztül a különböző parlamenti és egyéb politizálási színtereken, valamint az elmúlt egy 

évben a Magyar Nemzeti Tanáccsal”. 

 

Választójogi kérdések és határon túli magyarok 

2011. augusztus 21. - Klenanc Miklós - Magyar Szó 

Klenanc Miklós alkotmányjogász a külhoni magyarok szavazati joga kapcsán hangsúlyozza: “A 

magyarországi lakhellyel nem rendelkezők szavazati jogának biztosítása belső jogi akadályba 

nem ütközik. Ugyanez a helyzet a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek terén. Érdemes itt 

arra gondolni, hogy még az Európai Unión belül sem egységesek az Európai Parlament 

képviselői megválasztásának szabályai! A vonatkozó irányelv csupán alapelveket határoz meg 

és keretszabályokkal operál. Olyan nemzetközi szerződés pedig, ami elvonná egy államtól 

annak jogát, hogy szuverén módon megállapítsa, kik és milyen feltételekkel vehetnek részt a 

közügyek intézésében, végképp elképzelhetetlen. A választójog végső soron tehát politikai 

kérdés, annak megadása vagy ellenzése politikai döntés következménye. És ha már így van, ha 

eljön az idő: döntsünk! És mivel döntünk: felelősen döntsünk! Népünk, nemzetünk 

érdekében.” 

 

Egy örökké csobogó forrás 

2011. augusztus 22. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség hagyományos, immár tizenhatodik Szent István-napi 

ünnepségének ismét magas rangú díszvendége volt: Hende Csaba , Magyarország honvédelmi 

minisztere. „Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott”- ez a Boldogasszony anyánk című 

nemzeti imádságból származó idézet volt a VMSZ idei rendezvényének mottója, vezérvonala. 

“Az idézet számunkra ékes bizonyítéka annak, milyen ereje volt a Szent István-i műnek, 

valamint a személyéhez, nemzetmentő és -megtartó teljesítményéhez fűződő, évszázadokat 

átívelő megkérdőjelezhetetlen viszonyunknak” – mondta Pásztor István, a VMSZ elnöke, aki a 

folytatásban a következőképpen fogalmazott: “Világosan ki kívánom mondani: aki 
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közszereplőként nem érti a Szent István-i örökség lényegét, még akkor is távolodóban van 

nemzetétől, ha élhetett vagy élt a lehetőséggel, és felvette vagy felveszi a magyar 

állampolgárságot. Rá kell döbbennünk: a nemzethez való viszonyt csak részben mutatja a 

magyar névjegyzékre történő feliratkozás vagy a magyar állampolgárság igénylése. Nagyobb 

részben az mutatja meg a nemzethez való viszonyt, hogy a mindennapokban, a mindennapi 

döntéshozatali áradatban mik a rendező elvek, mi a mértékadó, mi a meghatározó érték.” 

 

Elismerés Urbán Gábornak 

2011. augusztus 22. - Magyar Szó 

Urbán Gábor vajdasági származású festőművésznek a Magyar Köztársasági Arany 

Érdemkereszt kitüntetést adta át augusztus 20-a alkalmából Fazekas Sándor magyar 

vidékfejlesztési miniszter. Több évtizedes kiemelkedő művészeti tevékenységéért, a nemzeti 

kultúra ápolásáért, fejlesztéséért részesült elismerésben. 

 

Kárpátalja-szerte rendezvényekkel emlékeztek meg Szent Istvánról 

2011. augusztus 20. - MTI, hirado.hu 

Kárpátalja magyarsága az idén is számos helyszínen, ünnepi rendezvényekkel emlékezett meg 

Szent Istvánról, a magyar állam alapítójáról. Beregszász magyarsága szombaton szentmisével 

és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), valamint a Bereg-vidéki Magyar 

Kulturális Szövetség (BMKSZ) szervezésében tartott rendezvénnyel méltatta a nemzeti 

ünnepet a hagyományoknak megfelelően ezúttal is a város római katolikus temploma előtt álló 

Szent István-szobornál. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) hagyományosan 

Aknaszlatinán, a helyi római katolikus templom kertjében felállított Szent István-szobornál 

tartotta meg augusztus 20-i központi rendezvényét. A Csap-Záhony határátkelőhely melletti 

Tiszasalamon lakói a nemzeti ünnep alkalmából Szent István-szobrot avattak a település 

központjában. Ungvár magyarsága késő délután a várban ökumenikus szertartással és ünnepi 

programmal emlékezik meg Szent István királyról a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai 

Közösségének (MÉKK) szervezésében. 

 

Kirilenko: a helyi önkormányzatok ne adhassanak regionális státuszt a 
kisebbségi nyelveknek 
2011. augusztus 21. - Kárpátinfo 

Vjacseszlav Kirilenko, a NU-NSZ parlamenti képviselője törvénytervezetet jegyeztetett be a 

Legfelsőbb Tanácsban, amely azt célozza, hogy a helyi önkormányzatok ne hozhassanak 

döntést a nyelvek használatának rendjéről. A javaslat előzménye, hogy augusztus elején a 

Luganszki Kerületi Adminisztratív Bíróság jogszerűnek ismerte el az ottani megyei tanács azon 

határozatát, amellyel hivatalossá tette az orosz nyelv használatát a régió területén. Korábban 

Zaporizzsa, Odessza és Donyeck megyében, illetve a Krímen ruházták fel regionális státusszal 

az orosz nyelvet. 
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