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Gašparovič: Esterházy János Hitler és a fasizmus híve volt 

2011. augusztus 23. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet 

Ivan Gašparovič szlovák államfő szerint Esterházy János, a felvidéki magyarság két 

világháború közötti vezetője, Hitler és a fasizmus híve volt, s ezért helytelen, hogy Kassán 

mellszobrot állítottak neki. Az államfő a szlovák antifasiszták kéthetente megjelenő 

lapjának adott interjúban helytelennek nevezte, hogy szobrokat állítsanak vitatott 

történelmi személyeknek. Esterházy kassai mellszobrával kapcsolatban elmondta: az 

magánterületen áll, és ott bárki azt tehet, amit a törvény megenged. „A büntető 

törvénykönyvben azonban benne van, hogy tilos a fasizmus népszerűsítése. Meg kell 

vizsgálni, milyen mértékben lehet beavatkozni magánbirtokon, illetve azt, hogy milyen 

mértékben lehet erről a magánbirtokról kedvezőtlen hatást gyakorolni a környezetre egy 

szoborral vagy más propagandaeszközzel. Ha a szobrot valaki a kertjében saját maga 

számára állítja fel, nehéz bebizonyítani, hogy a fasizmus népszerűsítéséről van szó. Kassán 

is magánterületről van szó, amely azonban nyilvánosan látogatható. Ez probléma” - 

szögezte le Gašparovič. 

 

Megegyeztek az állampolgársági törvényről Szlovákiában 

2011. augusztus 23. - MTI, Index, Új Szó Online, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Szlovákia a jövőben lehetővé teszi, hogy állampolgárai több állampolgársággal 

rendelkezzenek, de csak a szokásos nemzetközi elvek alapján - ebben egyeztek meg a 

négypárti szlovák kormánykoalíció vezetői a keddi koalíciós tanácson. A megállapodásról 

Ján Figeľ, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) elnöke beszélt az ülés után. Figeľ 

szerint ilyen elfogadott nemzetközi elvnek számít például a hosszabb tartózkodás az adott 

országban, illetve az ottani rokoni kapcsolatok. Az elképzelés további részletei egyelőre 

nem ismertek. „Bár nézeteink néhány dologban eltérőek, a jelenlegi helyzetet problémának 

tekintjük” - tolmácsolta a koalíció álláspontját Figeľ. 

 

Év végéig 200 ezren kérhetik az egyszerűsített honosítást 

2011. augusztus 23. - MTI, hirado.hu, Krónika 

Az egyszerűsített honosítás iránt hatalmas az érdeklődés, a regisztrált kérelmezők száma 

az év végére eléri a kétszázezret - mondta Wetzel Tamás miniszteri biztos kedden 

Szentendrén, a Rákóczi Szövetség nyári főiskolás találkozóján tartott előadásában. 

Jelenleg 130 ezernél tart a regisztrált honosítást kérők száma - tette hozzá. Egy szlovákiai 

magyar diák kérdésére válaszolva Wetzel Tamás megerősítette: Magyarország semmilyen 

adatot nem tesz közzé és nem ad ki az állampolgárság felvételével kapcsolatban. 

Hozzátette: a Felvidékről is szép számmal jelentkeznek, ugyanakkor érezhető a félelem. 

Mint mondta: az állampolgárságuktól megfosztottak között elsősorban német, osztrák, M
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holland, cseh nemzetiségűek vannak, és csak kisebb részben magyarok. „Örülnénk, ha a 

szlovák alkotmánybírósághoz kerülnének ezek az ügyek, mert véleményünk szerint a 

jogszabály ellentétes a szlovák alkotmánnyal” - hangsúlyozta a miniszteri biztos, 

hozzátéve: optimista a tekintetben, hogy „előbb-utóbb megváltoztatják ezt az abszurd 

törvényt”. 

 

Osztálykirándulások: 14 ezer diák utazhat a határon túli magyarokhoz 

2011. augusztus 23. - MTI, hvg.hu 

A következő tanévben 14 ezer diák és 1500 pedagógus juthat el Erdélybe, Kárpátaljára, 

Délvidékre vagy a Felvidékre a Határtalanul! program keretében - tette közzé a projekt 

pályázati eredményeit honlapján kedden az Apáczai Közalapítvány. A diákok és tanáraik 

191 magyarországi település 351 iskolájából látogathatnak a környező országok 

magyarlakta területeire. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. bizottsága a Tanulmányi 

kirándulások magyarlakta területekre című pályázatra 325 millió 773 ezer forint, az 

Együttműködések magyar szakképző iskolák között című pályázatra pedig 120 millió 469 

ezer forint vissza nem térítendő támogatást állapított meg. A Határtalanul! program a 

nyertes iskolai csoportok számára teljes egészében finanszírozza az utazás és a szállás 

költségeit. 

 

Nem ellenségként kellene ránk tekinteni 

2011. augusztus 23. - MTI, Magyar Nemzet 

Tudatosítani szükséges a határon túli politikai partnerekben, hogy Kelet-Közép-

Európában vannak olyan közös stratégiai kérdések, amelyeket csak együtt lehet 

megoldani, ezért szövetségesként, testvérként, nem pedig ellenségként kellene ránk 

tekinteni – egyebek mellett erről beszélt Kövér László kedden Szentendrén a határon túli 

és a hazai fiataloknak a Rákóczi Szövetség által szervezett ifjúsági táborban tartott 

előadásában. A házelnök szerint szükség van arra, hogy az Országgyűlés jövőre létrehozzon 

egy olyan intézményt, valamiféle magyar világtanácsot, amely képviseli és összefogja a 

világ magyarságát. E szervezet kevésbé politizált intézményként működhet, és így „kevésbé 

irritálhatja az utódállamok politikai elitjét” – fejtette ki a fideszes politikus. 

 

Tőkés szerint itt az ideje, hogy magyar polgármestere legyen Kolozsvárnak 

2011. augusztus 23. - transindex.ro 

Tőkés László Kolozsváron kijelentette, itt az ideje annak, hogy Kolozsvárt egy magyar 

polgármester vezesse a jövő évi polgármesteri választásokat követően. Tőkés Nagyszeben 

példáját említette, ahol szász származású polgármester, Klaus Johannis vezeti a várost. 

Arra a kérdésre, mely szerint az egyfordulós polgármester-választás bevezetésével 

megnövekedett-e annak az esélye, hogy magyar polgármestert válasszanak Kolozsváron, 
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http://www.mno.hu/portal/805207
http://itthon.transindex.ro/?hir=26930


 

 

 

 

 

 
4 

Tőkés László úgy nyilatkozott: „Lehetséges, ám úgy gondolom, hogy a román lakosság 

összefog és megkapja a polgármesteri széket” - mondta Tőkés. Hozzátette, az lenne a 

legjobb, ha olyan személy lenne a polgármester, aki sikeresen be tudja tölteni a tisztséget, 

és aki mind a magyar, mind a román lakosság érdekeit képviselné. 

 

Állampolgársági eskütétel Kisiratoson 

2011. augusztus 23. - Erdély Ma 

Nyolcvannégy kisiratosi tett magyar állampolgársági esküt Lökösházán augusztus 20-án. A 

Szent István napi ünnepség nemcsak a csoportos eskütételre adott alkalmat, hanem a 

Kisiratos és Lökösháza közötti testvér-települési egyezmény ünnepélyes megkötésére is. 

Faragó Péter Arad megyei parlamenti képviselő úgy véli, hogy ez is egy fontos téglája 

annak, hogy az erdélyi magyarok megőrizzék az identitásunkat. „Nem lehet annál 

felemelőbb pillanat egy magyar ember számára, mint Szent István király napján, nemzeti 

ünnepünk alkalmából letenni a magyar állampolgársági esküt.”  

 

Lefordították a földrajz- és történelemkönyveket 

2011. augusztus 23. - R. Kiss Edit - szekelyhon.ro 

Minden bizonnyal lesznek új, magyar nyelvű tankönyvek tanévkezdésre a Románia 

földrajza és a románok történelme tantárgyakhoz. A Hargita Megyei Tanfelügyelőség 

tudomása szerint ezeket már lefordították. Ferencz S. Alpár Hargita megyei főtanfelügyelő 

elmondta, a törvény szerint a hivatalos megnevezéseket román nyelven is meg kell 

tanulják továbbra is a diákok, arról azonban, hogy a román megnevezések milyen 

formában jelennek majd meg a tankönyvekben, nem tudott beszámolni, hisz még ő sem 

látta ezeket a könyveket. Kisebbségeknek szóló új román nyelv és irodalom könyv 

valószínűleg nem lesz tanévkezdésre, az új, a sajátos szempontokat figyelembe vevő 

tantervet azonban nemsokára elkészíti a minisztériumban erre a célra létrehozott 

munkacsoport, és ennek alapján már lehet más módon tanítani a román nyelvet és 

irodalmat a következő tanévben – mondta még el Ferencz S. Alpár. 

 

RMDSZ: beazonosították az őszi prioritásokat 

2011. augusztus 24. - Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

Kovács Péter főtitkár tájékoztatása szerint a népszámlálás, az Erdélyi és az Önkormányzati 

Konzultáció kérdése, az Építjük Erdélyt képzési program, valamint a szervezetépítés 

szerepelt az RMDSZ Főtitkárságának tegnapi kolozsvári ülésén. A testület áttekintette a 

szövetség népszámlálással kapcsolatos tevékenységét, illetve megbeszélte a szeptember 

közepén induló tudatosító kampány részleteit, amelyben egyebek mellett egy karavánt is 

szerveznek azokon a településeken, amelyeken 2002-ben a magyarság aránya 18 és 22 

százalék között mozgott. A tervek szerint az Erdélyi Konzultáció eredményeit szeptember 

végéig összesítik, elemzik, majd települési bontásban, az RMDSZ megyei és helyi 

szervezeteivel közösen kialakítanak egy tevékenységi tervet a magyar családok által jelzett 
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gondok orvoslására. A Főtitkársági ülésen megbeszélték két új RMDSZ testület 

megalakulásának kérdését: a tervek szerint a 84 tagú Kulturális Autonómia Tanács 

szeptemberben, míg a Hegedűs Csilla főtitkárhelyettes által kezdeményezett Kulturális 

Örökségvédelmi Tanács októberben alakul meg. 

 

Kolozsvár: lesz összefogás? 

2011. augusztus 24. - Gyergyai Csaba, Kiss Előd-Gergely - Krónika 

Tárgyalni kíván a közös polgármesterjelölt indításáról az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) és az RMDSZ Kolozsváron – jelentette ki Gergely Balázs, az EMNT közép-erdélyi 

régióelnöke a Krónika érdeklődésére. A kezdeményezést Máté András Levente, a Kolozs 

megyei RMDSZ elnöke is támogatja. Kelemen Hunor szövetségi elnök a rendezvény 

nyitónapján elhangzott köszöntőjében példaértékűnek nevezte az RMDSZ–EMNT-

összefogást, amelynek véleménye szerint a jövő évi polgármester-választás lesz a 

szakítópróbája, az, hogy felsorakoznak-e egyetlen magyar jelölt mögött. 

 

Nyelvgyilkosok 

2011. augusztus 24. - Benkő Levente - Krónika 

Benkő Levente szerint „Constantin Angelescu tanügyminiszter két világháború közötti 

magyarellenes hadjáratára emlékeztet a háromszéki alprefektus szándéka, mely által 

betiltaná a nyilvános magyar feliratokat, és kötelezővé tenné a románok használatát. A 

kezdeményezés egyértelmű folytatása annak a magyar nyelv elleni támadássorozatnak, 

amelynek során az Angelescu-féle mindenkori nyelvgyilkosok a megfelelő alkalmakat 

kilesve meg-megújítanak”. A Krónika vezércikkében a szerző úgy fogalmaz, hogy „a 

háromszéki Angelescu mostani támadása annál súlyosabb, hogy a magánszférát is érinti. 

Eszerint egyetlen vállalkozó sem írhatja ki a cégérre, hogy az ő portékája a legjobb, és 

természetesen eladó; s be kellene tiltani Romániában minden, de mindenféle nyelvű 

cégtáblát és reklámszöveget. Ami akkora és olyan primitív butaság, mint maga a 

háromszéki alprefektus”. 

 

Hibák a honosításnál 

2011. augusztus 24. - Nagy Orsolya - Krónika 

Jogi úton volt kénytelen visszakövetelni román születési anyakönyvi kivonatát egy 

nagyváradi hölgy, miután a magyar állampolgárság könnyített eljárással való felvétele után 

a berettyóújfalusi Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal nem volt hajlandó kérésére 

visszaszolgáltatni. Az illetékesek szerint nem tipikus az eset. Szilágyi Mátyás kolozsvári 

főkonzul a Krónikának leszögezte: félreértésről lehet szó. Elmagyarázta: kezdettől 

világossá tették, hogy a könnyített honosítás kérelmezéséhez elegendő hiteles másolat, 

nem kell az eredeti okiratot benyújtani. Ha a kérelmező mégis az eredetit hagyja ott a 

hivatalban, akkor is vissza kell kapnia. 
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Székely pénzt vezetnének be 

2011. augusztus 24. - Bíró Blanka - Krónika  

A soproni kékfrank mintájára sic néven pénzhelyettesítő utalványok bevezetését tervezik 

Hargita megyében. A tusnádi Éltes Zoltán ötletgazda a Krónikának elmondta, egy 

közösségi pénzintézet létrehozását tervezik, amelynek tagjai magánszemélyek és 

vállalkozók egyaránt lehetnek. A zárt társaságba legkevesebb száz euró befizetésével lehet 

belépni, ezután a tagok egymás között az üzletkötésekben és vásárláskor is a 

pénzhelyettesítő utalványokat, az úgynevezett sic pénzeket használhatják. A tervezett 

Siculorum-Bes pénzintézetnek 17 alapító tagja van. Az alakuló ülésre szeptember végén 

kerül majd sor, remélik, hogy addigra legalább százötvenen csatlakoznak a 

kezdeményezéshez. 

 

Lasszóval kell fogni a számlálóbiztosokat 

2011. augusztus 24. - Új Magyar Szó 

Nehezen sikerül a hatóságoknak kellő számú népszámlálási biztost toborozniuk az 

októberben kezdődő cenzusra. Ez nem is csoda, hiszen a jelentkezőknek vállalniuk kell, 

hogy napi bruttó ötven lejért két héten át folyamatosan dolgoznak. A kolozsvári 

önkormányzat az eddigi határidő, szeptember 2-a helyett szeptember 15-ig várja 

önkéntesek jelentkezését. Erdélyben összesen legalább hat-hétezer magyar biztosra van 

szükség ahhoz, hogy a népszámlás során megfelelő arányú legyen a kisebbségi részvétel. 

Elvárás a pontos, megbízható munkavégzés, a román és magyar nyelv megfelelő ismerete, 

illetve a teherbírás. 

 

Jelölthelyezkedés Vásárhelyen 

2011. augusztus 24. - Antal Erika - Új Magyar Szó 

Csak nála esélyesebb és vele közös elveket valló közös jelölt érdekében hajlandó 

visszalépni Smaranda Enache a jövő évi helyhatósági választásokon a marosvásárhelyi 

polgármester-jelöltségtől. Mint ismeretes, a Pro Europa Liga társelnöke a magyar 

közösségben is nagy megbecsülésnek örvend, ezért joggal számíthatna „magyar 

szavazatokra” is. Hozzátette: elsősorban a jelenlegi polgármestert szeretné leváltani és egy 

demokratikusabb, szakértőbb, két nyelven beszélő vezetőséget állítani a város élére. Csegzi 

Sándor jelenlegi alpolgármester néhány hónappal ezelőtt jelentette be, hogy indulna a 

választásokon. Tegnap az ÚMSZ-nek elmondta, folynak a körzeti gyűlések, vannak 

támogatói, de ellenzői is, mindezek mellett ő esélyesnek látja magát a megmérettetésen. 

Markó Béla a marosvásárhelyi polgármesterjelölttel kapcsolatban kijelentette, még nincs 

időkrízis, hiszen szeptember-októberben kell eldőlnie annak, hogy ki lesz az RMDSZ 

jelöltje. Arról, kit lát esélyesnek, a volt szövetségi elnök úgy fogalmazott, hogy még korai 

arról beszélni. 
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Méreg 

2011. augusztus 24. - Sike Lajos - Új Magyar Szó  

Sike Lajos kifejti, hogy „a méreg már elő van készítve Kelemen Hunornak és Borbély 

Lászlónak, miként valamikor Szókratésznek. Na nem annyira arról a méregről van szó, 

amit a verespataki bányanyitás engedélyeztetésével Boc kormányfő ad a kezükbe, hanem 

arról, amelyiket az RMDSZ (leendő) politikai ellenfele, az Erdélyi Magyar Néppárt szór 

szét hathatós pesti politikai és média-támogatással. Ez a méreg számunkra veszélyesebb, 

mint a cián, mert szándéka szerint azt üzeni: az RMDSZ megmérgezi Magyarországot!” A 

szerző szerint az RMDSZ-nek támogatnia kell a verespataki bányanyitást, a tanügyi és a 

kisebbségi törvényért cserében: „A kérdés számunkra, erdélyi magyarok számára az, hogy 

tudjuk-e eléggé értékelni a jövőnk szempontjából roppant fontos új tanügyi törvényt és az 

őszön megszavazandó (?!) kulturális autonómiát, hogy képesek vagyunk-e saját erdélyi 

magyar érdekeinket a mégiscsak kisebb magyarországi érdek elé helyezni. Lám, lehetnek 

dolgok, amelyben az anyaország és az erdélyi magyarság érdekei súlyuk szerint nem 

azonosak! Amikor a mi érdekünk, már megmaradásunk miatt is fontosabb. Ezért se 

dőljünk be az olcsó népi dumának, hogy mi megmérgezzük Magyarországot. Van ott méreg 

bőven, még mi is kapunk belőle!”. 

 

Felmutatni Kolozsvár értékeit   

2011. augusztus 24. - Sipos M. Zoltán - Új Magyar Szó 

Máté András Leventével, az RMDSZ Kolozs megyei elnökével készített interjút az Új 

Magyar Szó, amelyben a politikus kifejti: „Az EMNT-vel való együttműködés ebben az 

esetben nem politikai indíttatású volt: már a legelején tisztáztuk az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanáccsal, hogy kizárólag a kulturális értékek felmutatása céljából szervezzük 

közösen a rendezvénysorozatot és az eredmény sem maradt el, egy nagyszerű Kolozsvári 

Magyar Napokat sikerült összehoznunk”. Máté azt is leszögezte, hogy Schmitt Pál 

kolozsvári látogatása „teljesen véletlenszerűen alakult így: a Hungarológiai Kongresszus – 

amelynek fővédnöke a magyar államfő – kezdete egybeesett a Kolozsvári Magyar Napok 

végével. Schmitt Pál tehát elsősorban a Hungarológiai Kongresszus miatt utazott 

Kolozsvárra, de megtiszteltetés, hogy  ellátogatott a Kolozsvári Magyar Napokra is”. 

 

Egyenlőséget a MOGYE-n! – Tiltakozó séta a főtéren 

2011. augusztus 24. - Antalfi Imola-– Erdély Ma, Népújság 

Tovább tart a tiltakozás a MOGYE önálló magyar tagozatának létrehozását elgáncsoló 

egyetemi charta miatt. Kedden fehér köpenyben és nadrágban, narancssárga napernyővel 

a kezükben tandemben sétáló orvostanhallgatókat lehetett látni Marosvásárhely főterén, 

akik így fejezik ki tiltakozásukat az egyetem szenátusának szavazata ellen. Addig tart az 

akció, amíg módosítani fogják a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

chartáját – nyilatkozta a Népújságnak Ádám Valérián, a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) igazgatója. Ádám Valérián elmondta, kedd 
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reggel azt a választ kapták a polgármesteri hivatalban a helyi rendőröktől, hogy nem 

vonulhatnak csoportosan végig a főtéren, csoportot pedig legkevesebb három személy 

alkot. Ezért úgy döntöttek, egymást felváltva, kettesével sétálnak naponta többször is a 

főtéren, kissé huzamosabban elidőzve a polgármesteri hivatal előtt, mintegy üzenve Dorin 

Florea polgármesternek, hogy a törvényeket Romániában is be kell tartani. 

 

Semjén: megdöbbentő Gašparovič nyilatkozata Esterházyról 

2011. augusztus 23. - MTI, Új Szó Online 

Megdöbbenésének adott hangot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Ivan Gašparovič 

szlovák államfő Esterházy János felvidéki magyar politikusról szóló nyilatkozata miatt. A 

KDNP elnöke az MTI-nek nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy Esterházy János volt az 

egyetlen, aki a pozsonyi parlamentben a zsidótörvények ellen szavazott. Felidézte azt is, 

hogy Esterházy János „hősiesen gyakorolta az erényeket”, és mindvégig elkötelezett volt a 

katolikus egyház tanítása iránt, ezért nem véletlen, hogy boldoggá avatása folyamatban 

van. Esterházy János emlékének támadása ezért nem csak a magyar nemzet, hanem a 

katolikus egyház és az egyetemes emberi jogok megsértését is jelenti - fogalmazott Semjén 

Zsolt. A miniszterelnök-helyettes reméli, hogy az elnöki nyilatkozat „nem szándékos 

támadás, nem is a történelmi ismeretek hiányából fakad, hanem csak újságírói tévedés”. 

 

Bugár: Gašparovič valószínűleg nem ismeri eléggé Esterházy munkásságát 

2011. augusztus 23. - bumm.sk, Új Szó Online 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke röviden így foglalt állást Ivan Gašparovič nyilatkozatával 

kapcsolatban, melyben Esterházy Jánost Adolf Hitler hívének nevezte: „Mint ahogyan az 

éremnek is két oldala van, Esterházy János megítélésében is eltér egymástól a szlovák és a 

magyar közvélemény. A köztársasági elnök nyilatkozata, melyben Hitler hívének titulálja 

Esterházyt, messze átlépte a józan ész határait. Az elnök úr valószínűleg nem ismeri eléggé 

Esterházy munkásságát.” 

 

Esterházy-ügy: a külügy tiltakozik, Gašparovič nem bánja 

2011. augusztus 23. - MTI, bumm.sk 

A magyar Külügyminisztérium kedden elutasította a szlovák köztársasági elnök Esterházy 

János egykori felvidéki magyar politikussal kapcsolatos megnyilatkozását, megállapítva, 

hogy annak szellemisége nem járul hozzá a két ország kapcsolatainak előmozdításához. A 

tárca megállapította, hogy a konzervatív magyar politikus életútját - Esterházy 

egyedüliként nem szavazta meg a zsidóellenes törvényt a pozsonyi parlamentben - ma már 

több országban, többek között Izraelben is méltó módon elismerik. A tárca meggyőződése 

szerint az esetlegesen vitatott történelmi személyiségek, események értékelése a két ország 

között jól működő történész vegyes bizottság, és nem a politikai szféra feladata. A szlovák 
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köztársasági elnöki hivatal közölte: Gašparovič nem változtatja meg Esterházy Jánosról 

alkotott nézeteit a szlovák köztársasági elnök. Marek Trubač, az államfő szóvivője 

hangsúlyozta, a szlovák köztársasági elnök azért sem változtat a nézetein, mert Esterházy 

János olyan megosztó személyiség, akit Szlovákiában háborús bűnösként tartanak nyilván, 

amiért támogatta a fasiszta ideológiát. 

 

Esterházy humanista volt, nem fasiszta! 

2011. augusztus 23. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

A Magyar Koalíció Pártja fölháborítónak tartja, hogy Ivan Gašparovič államfő 

kijelentésével ismételten hozzájárult a történelem meghamisításhoz. Esterházy  Jánost 

csak az azonosíthatja a fasizmussal, aki nem ismeri életútját, illetve tudatos 

történelemhamisítást végez – áll az MKP közleményében, mely a következőképpen 

folytatódik: „Esterházy befeketítése csak megerősíthet minden jószándékú embert abban, 

hogy Szlovákiában még mindig meghatározó politikai nézet a szlovákiai magyarok  

másodrangú állampolgárává minősítése. Esterházy lefasisztázása összefügg azzal is, hogy a 

hivatalos politika nem hajlandó törölni a jogrendből a kollektív bűnösség elvét.  Mindez 

elfogadhatatlan, mint ahogy az is, hogy a köztársasági elnök, Ivan Gašparovič nem a 

szlovák-magyar megértést szorgalmazza, hanem megnyilatkozásaival megszemélyesíti a 

megosztás politikáját.” 

 

A 'matrica-hadjárat' második hulláma Somorján 

2011. augusztus 23. - Oriskó Norbert - MTI, Felvidék Ma 

Újabb, a magyar nyelv használatát szorgalmazó matricák jelentek meg a hét elején 

Somorján. „A legújabb matricák kimondottan Somorja részére készültek. Minőségi 

matricákról van szó, magyar színekkel körvonalazott szívben szerény, de sokatmondó 

felirat: Somorja a mi városunk” - olvasható a Felvidék Ma hírportálon. Oriskó Norbert, az 

írás szerzője valószínűnek tartja, hogy a három hónapja kezdődött „matrica-hadjárat” 

újabb fordulójáról van szó.  Úgy véli: miután a matricák minősége, grafikai megoldása, 

gyártásuk helye különbözik egymástól, feltételezhető, hogy különböző csoportosulások 

állnak a kezdeményezés mögött. 

 

Kövérnek kezeltetnie kellene magát – Bugár 

2011. augusztus 23. - Klubrádió 

Bugár Béla a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában cáfolta, hogy kollaboráns lenne. 

„Aki azt állítja, akár az RMDSZ akár a Híd elnökéről, hogy kollaboráns, az valószínű, nem 

tudja, miről beszél” – mondta a pártelnök Kövér Lászlónak arra az interjújára reagálva, 

amelyben kollaboránsoknak nevezte azokat, akik „a határon túl magyarnak adják ki 

magukat”. A határon túli magyarok és a magyarországi magyarok kötelékét a Híd vezetője 

szerint a mostani Fidesz politikusok gyöngítik. Bugár szerint a Híd a 14 parlamenti 

képviselőjével többet ért el a kisebbségi nyelvhasználati törvénynél, mint az MKP 20 
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képviselője. „Ha nem engedik például a szlovákiai magyart az anyanyelv használatára ott 

ahol lehet, ma már büntetést kaphat érte akár az államigazgatásban dolgozó, ha ez 

kollaboráció, annak aki ezt állítja, annak a fejében óriási baj van és azt gyógyíttatni kéne” - 

fogalmazott Bugár Béla. 

 

Változtatni kell a szlovák nyelv oktatásának módszerén 

2011. augusztus 23. - V. Krasznica Melinda - Új Szó 

Augusztus 26. és szeptember 7. között négy helyszínen – Dunaszerdahelyen, 

Komáromban, Kassán és Feleden – rendez módszertani napot a pozsonyi Módszertani 

Központ Komáromi Kihelyezett Központja. A szakmai találkozókra az alsó tagozatos 

pedagógusokat várják. Az előadások két problémakört érintenek: a szlovák, illetve a 

magyar nyelv oktatásának módszertanát, követelményrendszerét, valamint a 

tankönyvellátással kapcsolatos kérdéseket. Szőköl István, a komáromi központ vezetője 

elmondta, azt szeretnék elérni, hogy a magyar iskolákban az eddigitől eltérő 

módszertannal oktassák a szlovák nyelvet, a memorizálás helyett egyre inkább a 

kommunikációra helyeződjön a hangsúlyt, csakúgy, mint más idegen nyelvek esetében, és 

a tanulók a mindennapokban használható nyelvtudásra tegyenek szert. Szőköl elmondta, 

Eugen Jurzyca oktatási miniszter is hajlik erre a módszertani változtatásra. 

 

Nagybecskerek: a Nemzetiségi Tanács tiltakozik az incidens miatt 

2011. augusztus 23. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Dinicu Vojin, Nagybecskerek város önkormányzata által létrehozott Nemzetiségi Tanács 

elnöke tiltakozását fejezte ki a közelmúltban történt fenyegetés miatt, amelyet ismeretlen 

tettes küldött a magyar nemzeti közösségnek. Közelményében Nagybecskerek város 

Nemzetiségi Tanácsa és a maga nevében elítélte „a nagybecskereki magyar nemzeti 

közösség felé intézett halálos fenyegetést, a gyűlöletszítást, a magyarok Vajdaságból való 

kiűzésére tett felhívást”. „Közülünk mindenkinek joga van a méltóságteljes és nyugodt 

életre, és az illetékesektől elvárjuk, hogy a legrövidebb időn belül előállítsák és 

megbüntessék azokat, akik megsértik jogainkat, eltekintve attól, hogy az illető magyar, 

szerb, román, szlovák, roma, vagy más nemzethez tartozó” - olvasható a közleményben. 

 

1944/45-ös bírósági ítélet nélkül nincs rehabilitáció! 

2011. augusztus 23. - Ternovácz István - Vajdaság Ma 

A szerbiai parlament őszre módosítani fogja a rehabilitációról szóló törvényt, aminek 

eredményeként lehetővé válik, hogy a vagyon-visszaszármaztatásról és kárpótlásról szóló 

törvény értelmében (amit ugyancsak szeptemberben fogad el a parlament) kártalanítsák 

mindazokat, akiket ezt megelőzően rehabilitálnak – nyilatkozta Slobodan Homen, a 

szerbiai igazságügyi minisztérium államtitkára. Hozátette, hogy csak a jogerős ítélettel 
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rendelkező személyek számíthatnak rehabilitálásra és kárpótlásra. Nyomatékosította, hogy 

azok a bűnözők, akik usztasa egységekben szolgáltak, vagy valamelyik magyar 

csoportosulásnak, esetleg a partizán, vagy a csetnik mozgalomnak voltak a tagjai, nem 

számíthatnak kárpótlásra. Slobodan Homen nyilatkozatából a sorok között az olvasható ki, 

hogy a törvénytervezetet kidolgozó belgrádi kormány továbbra is bűnözőként tekint arra a 

több tízezer magyarra, németre és szerbre, akiket ártatlanul, bírósági ítélet nélkül végeztek 

ki 1944 őszén, vagy akik valamelyik vajdasági haláltáborban vesztek el embertelen 

körülmények között. 

 

Pataky András Kisebbségekért Díjban részesült 

2011. augusztus 23. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Magyarország miniszterelnöke a Kisebbségekért Díj Külhoni Magyarságért Tagozat 

kitüntetést adományozta Pataky András néprajzkutatónak több évtizedes áldozatos 

oktató-nevelő munkája, valamint a drávaszögi települések történetének és népi életének 

feltárása és megörökítése érdekében végzett tevékenysége elismeréséül. A díj átadásakor 

elhangzott, hogy az 1990-es évek elején kitört délszláv háború során mindaddig a 

településen maradt, amíg csak közvetlen életveszély nem fenyegette. Az elmenekült 

lelkészek helyett végezte a temetések szertartásait nemcsak saját református gyülekezete 

halottainál, hanem más felekezetek esetében is. Irodalmi munkássága mellett kiemelkedő 

a Drávaszög magyarságának megmaradásáért folytatott céltudatos tevékenysége. Nemcsak 

tanulóit nevelte a magyar nyelv szeretetére, annak megbecsülésére, de írásain, szervezett 

előadásain keresztül a felnőttekbe is próbált meggyőző erővel hitet és magyarságot, 

megtartó erőt önteni. 
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