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A magyar államelnök egységre szólította fel az erdélyi magyar politikai 
szervezeteket 

2011. augusztus 22. - Rostás Szabolcs - MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati 

Jelen, Új Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Schmitt Pál köztársasági elnök hétfőn, kolozsvári látogatása második napján egység 

kialakítására szólította fel az erdélyi magyar politikai szervezeteket. Az államfő erről azt 

követően nyilatkozott újságíróknak, hogy reggel mintegy másfél órás eszmecserét 

folytatott az RMDSZ, az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP), a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) vezetőivel. Schmitt Pál 

hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyar politikai szervezetekre három komoly feladat vár a 

jövő év végéig, s a romániai népszámláláson, valamint a helyhatósági és a parlamenti 

választásokon is egységet kell mutatniuk. A találkozón az RMDSZ részéről Borbély László 

ügyvezető elnök és Kovács Péter főtitkár, míg az MPP-től Szász Jenő elnök és Simon Csaba 

alelnök, az SZNT képviseletében Izsák Balázs elnök és Bíró Zsolt alelnök, valamint Toró T. 

Tibor, az EMNT alelnöke vett részt. 

 

Schmitt: jó a csillagok állása Erdély felett 

2011. augusztus 23. - Erdély Ma, MTI 

Schmitt Pál köztársasági elnök kolozsvári útja végén úgy fogalmazott, különleges, szép 

élményben volt része az elmúlt két napban, hiszen most jól állnak a csillagok Erdély felett, 

ami szerinte annak köszönhető, hogy Magyarország és Románia kormányai azonos 

politikai nézeteket vallanak. A magyar államfő beszédében azt mondta, minden ok megvan 

a bizakodásra, „most lehet segítséget kérni román barátainktól, most lehet elfeledni, vagy 

legalábbis háttérbe szorítani fenntartásokat, kétkedéseket, sunyiságokat, fájdalmakat” és 

kell rájönni, hogy „ami összeköt minket, az több, mint ami elválaszt”. A köztársasági elnök 

ismét arra biztatta a határon túli magyarokat, hogy éljenek a kettős állampolgárság 

lehetőségével, míg az anyaországi magyarokat arra biztatta, szabadidejükben keressék fel 

Erdélyt, illetve az összes többi szomszédos országot. Schmitt Pál emlékeztetett: vasárnap 

este mintegy tízezer ember előtt beszélhetett a főtéren, ahol – a Kolozsvári Magyar 

Napokat lezáró koncert előtt – a kultúrák közelítése érdekében a magyar és a román 

himnuszt is elénekelték. 

 

Menő a magyarsággal találkozni! 

2011. augusztus 22. - Kovács Eszter - Kitekintő 

A Kitekintő terjedelmes interjút készített Csete Örssel, az Apáczai Közalapítvány 

igazgatójával. Az interjúban Csete Örs a Határtalanul! program céljáról, részleteiről, 

tapasztalatairól beszélt, elmondta, hisz a nemzetpolitika modernitásában, a szórványban 

nem nemzethalált, hanem lehetőséget lát, és határozottan bízik abban, hogy a nemzeti 
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összetartozás rövid időn belül meg fog erősödni. Arra a kérdésre, hogy várhatóan mennyi 

időbe telik, amíg az új nemzetpolitikai programok meghozzák a gyümölcsüket, vagyis 

megerősödnek a magyar-magyar kapcsolatok és kialakul egy egészséges nemzettudat, 

Csete Örs a következőképpen válaszolt: „Ha a trianoni évfordulón a nemzet 

összetartozásáról az iskolákban évről évre megemlékeznek, ha a Határtalanul! keretében 

évente egy évfolyamnyi, vagyis 100 ezer fiatal ellátogathat határon túli társaihoz, és ha a 

közeljövőben megkezdi működését a kirándulásokat és az iskolai alkalmakat 

módszertanilag is támogató, a külhoni magyarságot Budapesten bemutató Magyarság 

Háza, akkor szerintem még ebben az évtizedben gyökeresen megváltozhat a társadalom 

gondolkozása a nemzeti összetartozásról.” 

 

Díjazottak a nemzetpolitikában 

2011. augusztus 23. - augusztus20.kormany.hu, fidesz.hu 

Navracsics Tibor miniszter augusztus 20-a alkalmából miniszteri elismerő oklevelet 

adományozott munkájuk elismeréseként Ljubka Katalinnak a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága osztályvezetőjének, valamint Czibolya 

Gábornak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikáért Felelős 

Helyettes Államtitkár Titkársága referensének, Czifráné Dezső Angéla Henriettnek, 

Létavértes Polgármesteri Hivatala anyakönyvvezetőjének és Tárkány-Szűcs Ágnesnek, a 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjének. 

Emellett lovagkeresztet vehetett át dr. Nagyhaju Béla a Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal honosítási igazgatója. További a honosításban nyújtott kimagasló 

teljesítményükért Schmitt Pál a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt polgári 

tagozatát adományozta Baloghné Rostás Györgyi Lilian asszonynak, a Hódmezővásárhely 

MJV Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjének, Kormos Csabáné asszonynak, 

Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjének, Törökné 

Kovács Judit asszonynak, Berettyóújfalu Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

anyakönyvvezetőjének. 

 

Állampolgársági eskütétel Hódmezővásárhelyen 

2011. augusztus 23. - M. E. - Magyar Szó 

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

belül több mint száz zentai tette le a hétvégén Hódmezővásárhelyen, a Szent István téren 

megtartott Szent István-napi központi ünnepségen a magyar állampolgársági esküt. 

Köztük volt Juhász Attila, Zenta korábbi polgármestere és Vitkayné Kovács Vera opera-

énekesnő is. Az eskütevőket alkalmi műsorral köszöntötték, majd dr. Lázár János mondott 

ünnepi beszédet, ahol kiemelten foglalkozott a megjelet honosítottakkal. Utána Kiss-Rigó 

László püspök szentelte fel az új kenyere, amit Bán Csaba református lelkész áldott meg. 

Ezután tették le közösen a határon túli magyarok az állampolgársági esküt. 
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Fesztivál – Hidak és korlátok a nemzetegyesítésben 

2011. augusztus 22. - Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) tízedik, jubileumi beszélgetése során a 

nemzetegyesítési folyamat hídjait és korlátait tárták fel vasárnap délután a Bocskai-házban 

(a Sapientia-EMTE székhelyén). Székely István politológus – a rendezvény moderátora – 

magyarországi meghívottai között volt Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának 

kultúráért felelős államtitkára, Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium nemzetpolitikai helyettes államtitkára, Pákozdi Csaba, a 

Külügyminisztérium Kisebbségi Jogi Főosztályának főosztályvezetője, továbbá Toró T. 

Tibor, az EMNT ügyvezető elnöke. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár a 

rendszerváltást követő két évtized nemzetegyesítésének közjogi vetületeit ismertette. 

Kitért a Magyar Állandó Értekezletre, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumára, 

valamint a 2001-ben elfogadott státustörvényre. Kiemelte, hogy a honosítás révén 

„létrejött tehát a közjogi kötelék, amellyel kilencvenéves adósságot törlesztett a magyar 

állam”. Toró T. Tibor hangsúlyozta, hogy „a nemzetegyesítés közjogi része már 

megvalósult, de ha ezt nem lehet összeilleszteni a gazdasági, kulturális résszel, akkor a 

nemzetegyesítés törést szenvedhet.” 

 

Kolozs megyei prefektus: nem sért senkit a Iorga-tábla 

2011. augusztus 22. - transindex.ro, Erdély Ma, Paprika Rádió, Új Magyar Szó 

Schmitt Pál köztársasági elnök Florin Stamatian Kolozs megyei kormánybiztossal 

folytatott tárgyalásán felvetette a Mátyás-szoborcsoport elé elhelyezett Iorga-táblának a 

kérdését. A kormánybiztos a román médiának elmondta: a magyar államfőnek kifejtette, 

hogy 1920 után ennek az idézetnek az elhelyezése mentette meg a Mátyás király 

szoborcsoportot attól, hogy lebontsák, mivel a román történész úgymond diplomatikusan 

az uralkodó román származására utalt. A kormánybiztos szerint Mátyás király fontos 

történelmi személyiség, aki mindkét nemzeté, és úgy vélte, hogy a tábla senkit nem sért, 

pusztán hangsúlyozza Mátyás király román származását. 

 

Akadékoskodik az alprefektus  

2011. augusztus 22. - Erdély Ma, Székely Hírmondó, Marosvásárhelyi Rádió, Új Magyar 

Szó 

Antal Árpád polgármester legutóbbi sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy Valentin 

Ionaşcu helyettes prefektus – kihasználva azt, hogy felettese, György Ervin szabadságát 

tölti – hadjáratot indított a kereskedelmi egységek magyar nyelvű reklámtáblái ellen. A 

megyeszékhely polgármestere ezért, Dan Tănasă-hoz hasonlóan, minden héten 

beadvánnyal fordul a kormányhivatalhoz, számon kérve, hogy a közintézményekben ki 
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vannak-e helyezve a kétnyelvű táblák. A prefektúra újabban nemcsak az 

önkormányzatoknak, hanem a kereskedelmi cégeknek is figyelmeztetést küld, jogtalannak 

ítélve legutóbb a Domo üzletlánc Sepsiszentgyörgyön kihelyezett magyar nyelvű 

reklámtábláját. 

 

Sztálinizmussal vádolják Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét 

2011. augusztus 22. - Erdély Ma, Székely Hírmondó 

„Sokkoló! Sztálinizmus Kovászna megyében. Sepsiszentgyörgy polgármestere 

megfenyegetett egy családot a saját otthonukban” – fogalmazott pártja nevében a 

médiának szétküldött levelében Dan Suciu, a Kovászna Megyei Konzervatív Párt (PC) 

elnöke. Antal Árpád polgármester sajtótájékoztatóján cáfolta a vádakat. Dan Suciu állítása 

szerint Antal nemrég meglátogatta Dan Tănasă, egy „a polgármester számára 

kényelmetlen személy” otthonát, és ennek szüleit fenyegette, próbálta megfélemlíteni, 

ugyanakkor felelősségre vonta gyermekük „a hatóságok visszaéléseit leleplező, a 

polgárokat tájékoztató, figyelmeztető” akcióiért. 

 

Hatvanhat év után újból magyar állampolgár Berszán Lajos kanonok 

2011. augusztus 22. - Erdély Ma, DunaTV 

Hatvanhat év után lett újból magyar állampolgár Berszán Lajos kanonok. Ő alapította a 

gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Líceumot, ahol már óvoda, általános iskola és 

gimnázium is működik, és ahol a múlt évben közel 400 csángó és székely fiatal tanult. 

Tavaly a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntették. Az atya 

Kehidakustányban, Deák Ferenc egykori kúriájában tette le az állampolgársági esküt. 

 

Hatszáznál több magyarságkutató tanácskozik Kolozsváron 

2011. augusztus 23. - Ördög I. Béla - Szabadság, Új Magyar Szó 

Nyelv és kultúra a változó régióban címmel zajlik ezen a héten Kolozsváron a VII. 

Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, amelyre több mint hatszáz, a világ minden tájáról 

származó, magyarságtudománnyal foglalkozó szakember érkezett. A Kolozsvári Magyar 

Opera nézőterén megtartott megnyitón beszédet mondott Schmitt Pál államfő, Szőcs Géza, 

a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának államtitkára, Andrei Marga, a BBTE rektora, 

László Attila alpolgármester, Dávid László, a Sapientia-EMTE rektora. Felolvasták Traian 

Băsescu államfő és Kelemen Hunor művelődési miniszter üzenetét. Schmitt Pál három 

erdélyi magyar értelmiségit tüntetett ki elnöki érdemérmével: Czirják Árpád pápai 

prelátust, Pozsony Ferenc egyetemi oktatót és Somai József nyugalmazott közgazdászt. Az 

emeleti előcsarnokban székelyföldi fotósok székelyföldi tárgyú, egy napig látható kiállítást 

nyitottak, majd elkezdődtek a plenáris ülések. 
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Eckstein: veszélyes a bányaterv 

2011. augusztus 23. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

Eckstein-Kovács Péter államelnöki tanácsos is aláírta azt a nyilatkozatot, melyben 77 

magyar civil szervezet kéri a ciántechnológiás bányaterv betiltását Verespatakon. A 

verespataki bányaprojekthez kibocsátott régészeti mentesítési bizonylat visszavonását, 

ennek elmaradása esetén pedig a lemondását követelik erdélyi magyar civil szervezetek 

Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi minisztertől. A közös állásfoglalásban a 

szervezetek éles hangon bírálják a minisztert amiatt, hogy rendeletével mentesítette a 

védelem alól a Kirnyik-hegyet, és lehetővé tette a színesfémlelő helyben gazdag területen a 

bányászatot. 

 

Turulszobrot avattak Csíkszentkirályon 

2011. augusztus 23. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A turulszobor, Sárpátky Zoltán szobrászművész alkotásának avatójára, az egyházközség 

védőszentjének, Szent István király szentté avatásának emlékére megtartott ünnepi 

szentmisét követően kerül sort, nagyszámú érdeklődő jelenlétében. Székely Ernő 

polgármester beszédében hangsúlyozta: az 1989-es rendszerváltás után lehetőség adódott 

arra, hogy szabadon használhassuk nemzeti szimbólumainkat. A turulmadár a magyarok 

ősi hitvilágának emléke, ma már nem pogány jelkép, mert az évszázadok megszentelték 

nemes emlékét. Ez a turul a határokon átívelő nemzeti összetartozás, összefogás jelképe, 

ugyanis Csíkszentkirály község Kaposvár jelentős anyagi segítségével tudta megvalósítani 

régi vágyát: egy turulmadár szobor állítását. Az avatón jelen volt Tóth István, Kaposvár 

alpolgármestere is. 

 

Ünnepi látogatások 

2011. augusztus 23. - Gazda Árpád - Krónika 

A Krónika vezércikke Schmitt Pál kolozsvári látogatása kapcsán leszögezte: a hivatalban 

levő köztársasági elnök más, mint Sólyom László volt. „Lerí róla, hogy a sport, a 

sportdiplomácia területéről elindulva jutott a tisztségbe. A sportszerűség a legfőbb 

jellemzője. Nem lehet rá haragudni. Mind a románok, mind a magyarok úriembernek 

láthatják, akinek természete a mosolygás, a jóindulat. Ez a habitus talán a románok 

számára fontosabb. A sokakban lappangó magyarfóbia lebontását segítheti elő. A 

magyaroknak az időpont megválasztásával üzent a köztársasági elnök. A dátummal jelezte, 

hogy ő sem rosszabb Sólyom Lászlónál. A tény pedig, hogy nem a március 15-i nemzeti 

ünnepet, hanem az augusztus 20-i állami ünnepet választotta, azt jelzi, hogy Magyarország 

immár nem leszakított nemzetrészként, hanem a határain kívül élő állampolgárai jelentős 

csoportjaként tekint az erdélyi magyarokra” – írja Gazda Árpád. 
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Elbúcsúzott Balogh György konzul 

2011. augusztus 23. - Új Magyar Szó 

Két év után, augusztus 25-én befejezi külszolgálatát a csíkszeredai magyar főkonzulátuson 

Balogh György, új állomáshelye a brüsszeli uniós állandó magyar képviselet lesz. 

Romániában, Erdélyben szerzett barátaitól, ismerőseitől érzékeny hangú levélben 

búcsúzott el. Utóda Zsigmond Barna, akit az érintettek már fél esztendeje ismerhetnek. 

 

Forráshiány 

2011. augusztus 23. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Salamon Márton László keddi vezércikkében az ÚMSZ forráshiányát nehezményezi: „az Új 

Magyar Szót megjelentető Scripta Kiadó Rt. számára létezésének mintegy 15 éve alatt 26 

450 000 forintot ítéltek meg magyarországi pályázatokon. (Megjegyzendő, hogy a Scripta 

csak 6 éve adja ki az ÚMSZ-t.) Ugyanakkor a magyarországi kormányoldalhoz közeli 

Krónika napilap 35 434 273 forintot vághatott zsebre, pedig létezésének 12 évéből 

összesen mindössze 4 évig volt kormányon a Fidesz… S ha már költségvetési 

támogatásoknál tartunk: ne hagyjuk szó nélkül azt sem, hogy a romániai magyar közösség 

kultúrájának megőrzését szolgáló Communitas Alapítvány talált pénzt a magyarországi 

szélsőjobboldalnak Erdélyben fórumot szolgáltató EMI-tábor támogatására. Apropó, 

forráshiány…” 

Alanyi jogú sajtó? 

2011. augusztus 23. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

„Nem hozott meglepetést a Bethlen Gábor Alap döntése az Új Magyar Szó támogatási 

pályázatáról: a magyar állam 2011-ben is nulla forinttal járul hozzá az egyetlen országos 

romániai magyar napilap megjelenéséhez. A határon túli magyar kultúra támogatására 

létrehozott Bethlen Gábor Alapnak (BGA) a napokban közzétett pályázati 

eredményhirdetése szerint ugyanis hasonló döntés született, mint a Szülőföld Alap (a BGA 

elődje) tavaly őszi pályázatainak esetében: az akkor szétosztott, összesen 1,315 milliárd 

forint összegű támogatásból egyetlen forint sem jutott az ÚMSZ-nek, miközben a magyar 

állami költségvetési pénzekkel gazdálkodó intézmény bőkezűnek bizonyult a jelenlegi 

budapesti kormány „szívének kedves” erdélyi magyar médiával” – írja Salamon Márton 

László. 

 

Városrészek: ezentúl is csak szlovákul 

2011. augusztus 22. - Veres István - Új Szó, MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A táblatörvény több hátrányos rendelkezése megszűnik, ám a város- és településrészeket 

jelölő táblákon továbbra is csak a szlovák elnevezés szerepelhet – írta az Új Szó. A lap 

megjegyzi, számos ilyen városrésznek nincs is hagyományos szlovák elnevezése. Rengeteg, Fe
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http://maszol.ro/aktualis-roviden/elbucsuzott_balogh_gyorgy_konzul_2011_08_23.html
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=140197
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2105&cikk=140160
http://ujszo.com/napilap/cimlapcikk/2011/08/22/varosreszek-ezentul-is-csak-szlovakul
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magyarlakta településnek vannak ilyen részei, de a kisebbségi nyelvhasználati törvény, és a 

táblatörvényhez készülő kormányrendelet nem rendelkezik ezekről. A kisebbségi 

nyelvhasználati törvény eredeti javaslatában ezek is szerepeltek, mondta Juhász László, a 

kormányhivatal kisebbségekért felelős főosztályának vezetője. A tárcaközi egyeztetésre 

utalt javaslatban a javaslat már nem szerepelt, mert a településrészeket jelölő tábla „külön 

táblatípus, azt belügyminisztériumi rendelet szabályozza”. Az Új Szó cikkéből kiderül, hogy 

magyar nyelvű településrész-tábla kihelyezése egyelőre csak magánterületen lehetséges. A 

lap példaként említi a Komáromi járásban található, Dunaradványhoz tartozó Zsitvatőt, 

ahol a település első lakóházának kerítésén helyezték el a magyar elnevezést. 

 

Csáky Pál: Tízezrével vándorolnak el a magyarok Szlovákiából 

2011. augusztus 22. - InfoRádió, bumm.sk 

Elvándorolnak a szlovákiai magyar fiatalok az országból - mondta a Magyar Koalíció 

Pártjának volt elnöke. Csáky Pál egykori miniszterelnök-helyettes az InfoRádió Aréna 

című műsorában beszélt arról is, hogy szerinte a magyar belpolitika a környező 

országokban is megosztaná az embereket, ha az ott élő magyarok pártlistákra 

szavazhatnának az anyaországi választások alkalmával. Csáky Pál szerint a népszámlálási 

adatok rosszabbak lesznek, mint tíz évvel ezelőtt, szerinte 20-30 ezres csökkenésről lehet 

szó. Az elvándorlás egyik oka, hogy a felvidéki magyar régiókat minden szlovák kormány - 

beleértve a mostanit is – „mostohagyerekként kezeli”. Kevés a beruházás, probléma van a 

munkahelyteremtéssel, sok fiatal ezért máshol próbál szerencsét. 

 

Államalapítónk emlékezete  

2011. augusztus 22. - Kárpáti Igaz Szó 

Szent István királyra emlékeztek Kárpátalján is több településen. Beregszászban Szent 

István mellszobránál került sor az ünnepségre, ahol az ünneplőket Pirigyi Béla, a Bereg-

vidéki Magyar Kulturális Szövetség (BMKSZ) elnöke köszöntötte, majd átadta a szót 

Zubánics Lászlónak. Az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta: ünnepelni 

csak felemelt fővel lehet. Az adja meg az ember és a nép méltóságát. A Kárpáti Igaz Szó 

összefoglalta, az ungvári, az aknaszlatinai, ráti és a salamoni rendezvényeket egyaránt. 
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http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-452278
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=5671
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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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