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Schmitt: elfogadhatatlan Esterházy János háborús bűnösként kezelése 

2011. augusztus 24. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online, Magyar Nemzet 

Schmitt Pál köztársasági elnök elfogadhatatlannak tartja, hogy Szlovákia Esterházy János 

személyében a mai napig háborús bűnösként tart számon egy igazi demokratát és 

humanistát. A magyar államfő ezt szlovák kollégájához írt levelében hangsúlyozza, azzal 

összefüggésben, hogy Ivan Gašparovič egy interjúban Hitler és a fasizmus hívének nevezte 

a felvidéki magyar politikust. Schmitt Pál úgy fogalmaz, sajnálattal és értetlenséggel 

fogadta a szlovák köztársasági elnök szavait. Emlékeztet: a magyar kormány és a korábbi 

köztársasági elnökök már többször kezdeményezték Esterházy János rehabilitálását, 

Prágában tett látogatása során pedig maga is megkoszorúzta Esterházy János nyughelyét, 

abban a reményben, hogy ez a gesztus is enyhülést hozhat a személye körüli indulatokban. 

 

Az RMDSZ támogatja a helyhatósági és a parlamenti választások 
összevonását 

2011. augusztus 24. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Új 

Magyar Szó, Szabadság, Magyar Nemzet 

Az RMDSZ támogatja a parlamenti és a helyhatósági választások egybevonását, mert az a 

költségvetés számára megtakarítást, ugyanakkor nagyobb választási részvételt jelent – 

nyilatkozta szerdán Kelemen Hunor. Kelemen úgy véli, a két választás egyidejű 

megszervezésének másik jótékony eredménye, hogy a jelölteknek el kell dönteniük, hova 

akarnak jelentkezni, a parlamentbe vagy a helyi közigazgatásba. „Nagyon sokszor 

megtörtént, hogy a helyhatósági és a parlamenti választások között meggondolták 

magukat, ha pedig a kétféle választást egyszerre szervezzük, ez tisztázódni fog.” - jelentette 

ki az RMDSZ elnöke. Mint mondta: sokkal könnyebb a helyhatósági választásokat őszig 

halasztani, mint nyárra előre hozni a parlamenti választásokat, mert ez a parlament 

feloszlatását feltételezi. 

 

A Hídnak kifogásai vannak a tervezettel kapcsolatban 

2011. augusztus 24. - bumm.sk 

Elképzelhető, hogy az SDKÚ-nak, az SaS-nek és a KDH-nak az ellenzék segítségére lesz 

szüksége, hogy elfogadják a parlamentben az állampolgárságról szóló törvény módosítását. 

A Hídnak ugyanis komoly kifogásai vannak a tervezettel kapcsolatban. Solymos László, a 

Híd frakcióvezetője elmondta, a párt képviselői soha nem szavaznak meg olyan törvényt, 

melynek alapján valakit akarata ellenére fosztanának meg szlovák állampolgárságától. 

Solymos hozzátette, korábban a Híd a koalíciós partnerekkel közösen már benyújtott egy 

módosító javaslatot, de az két szavazat híján nem ment át a parlamentben. „Ha elfogadták 

volna, már minden meg lenne oldva” – jegyezte meg. Elmondása szerint saját javaslatot 

egyelőre nem terveznek, a párt a Fico-féle ellentörvény elleni alkotmánybírósági 

beadványon dolgozik. 
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http://www.bumm.sk/59069/schmitt-elfogadhatatlan-esterhazy-janos-haborus-bunoskent-kezelese.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=54643
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=54643
http://www.bumm.sk/59061/a-hidnak-kifogasai-vannak-a-tervezettel-kapcsolatban.html
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Elhunyt Birtalan Ákos 

2011. augusztus 24. - Krónika, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Elhunyt Birtalan Ákos volt turisztikai miniszter. A volt Kovászna megyei képviselőt 49 éves 

korában érte a halál. Birtalan Ákos 1992-től 2004-ig volt az RMDSZ háromszéki 

képviselője, gazdasági szakembere. 1996 decemberében turisztikai miniszter lett, ezt a 

funkciót 1998. áprilisáig töltötte be. Egyetemi oktatóként a Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi főiskolájának adjunktusaként, majd docenseként 

tevékenykedett, alapító tanszékvezetője volt a Sapientia EMTE csíkszeredai 

gazdaságtudományi tanszékének, tagja volt a Sapientia Alapítvány kuratóriumának, 

akinek meghatározó szerepe volt a csíkszeredai egyetemi helyszín létrehozásában. 

 

Tempfli József Debrecenben tette le az állampolgársági esküt 

2011. augusztus 24. - MTI, Krónika, Új Magyar Szó, Magyar Nemzet 

Tempfli József nyugalmazott nagyváradi római katolikus megyés püspök szerdán 

Debrecenben Kósa Lajos polgármester előtt letette a magyar állampolgársági esküt. Kósa 

Lajos megtiszteltetésként értékelte, hogy a nyugalmazott püspök, Nagyvárad első 

díszpolgára nemcsak a kérelmét adta le Debrecenben, hanem ott tette le a magyar 

állampolgársági esküt is. „Otthonról érkeztem és hazajöttem” - mondta meghatottan az 

eskütételt követően Tempfli József, megjegyezve, hogy ő sohasem Magyarországra, mindig 

az anyaországba jön, ha ide vezet az útja. Az idős egyházi méltóság láthatóan 

elérzékenyült, amikor Kósa Lajostól átvette a magyar állampolgárságot tanúsító oklevelet, 

amellyel „visszafogadta az anyaország”. 

 

Továbbra sem ért egyet az egyéni választókerületes rendszer bevezetésével 
az RMDSZ 

2011. augusztus 24. - transindex.ro 

Az RMDSZ semmilyen módon nem támogatja Traian Băsescu egyéni választókerületes 

választási rendszer bevezetésére vonatkozó javaslatát, mondta a Transindexnek Lakatos 

Péter. A képviselő szerint az a „győztes mindent visz” államfői javaslat megvalósulása 

esetén nagyszámú szavazó maradna képviselet nélkül. Az RMDSZ a magyarországihoz és a 

németországihoz hasonló vegyes típusú választási rendszer bevezetése mellett áll ki, 

amelynek előnye, hogy a pártokat vagy pártszövetségeket olyan helyzetbe hoz, hogy az 

országos választási listákra olyan szaktekintélyeket állíthatnak, akikre később a parlamenti 

munka során szükség van, fejtette ki Lakatos. 
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Megújult a nepszamlalas.ro 

2011. augusztus 24. - transindex.ro 

Új formában és megújult tartalommal jelentkezik a www.nepszamlalas.ro honlap, 

amelynek célja a romániai népszámlálással kapcsolatos magyar nyelvű tájékoztatatás. A 

honlap párhuzamosan próbálja megszólítani a válaszadókat, az összeírásban résztvevő 

számlálóbiztosokat, illetve a szervezésbe bekapcsolódó intézményeket. Az idelátogatók 

hasznos technikai információkat találnak általában a népszámlálás folyamatáról, illetve a 

számlálóbiztosok toborzásáról, jelentkezési mikéntjéről. Az erdélyi települések 

többségében szeptember elején lezárul a toborzási folyamat, annak ellenére, hogy a 

hivatalos határidő szeptember 15. A honlap szerkesztői arra biztatnak minden érdeklődőt, 

hogy mielőbb jelentkezzenek, ha összeírók szeretnének lenni. 

 

Paunescu szobor Marosvásárhelyen? 

2011. augusztus 24. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Aláírásgyűjtésbe kezd az APDO Lider emberjogi szervezet, hogy Marosvásárhelyen 

állítsanak szobrot Adrian Paunescunak és nevezzék el róla a jelenlegi 2. számú Általános 

Iskolát. Cornel Briscaru az APDO Lider igazgatója, egyben a szociáldemokrata párt 

marosvásárhelyi polgármester jelöltje azt reméli, hogy másfél hónap alatt sikerül 

összegyűjteni az aláírásokat. Ezzel szeretnék rábírni a helyhatóságot, hogy engedélyezze a 

két kérést. Adrian Paunescu költő, politikus a kommunista-rezsim alatt több, Ceauşescut 

dicsérő verset jelentetett meg, emiatt sokan bírálták, különösen 1989 után. Păunescu a 

Román Írószövetség KISZ-titkára volt, és tagja volt a Román Kommunista Pártnak. 

 

Meghívást kapott Schmitt Pál az SZNT gyűlésére 

2011. augusztus 24. - Csatlos Károly - szekelyhon.ro 

Kétnapos látogatása során az erdélyi magyar politikai pártokkal és szervezetekkel is 

egyeztetett Schmitt Pál államfő. Az RMDSZ, az MPP és az EMNT mellett az SZNT is 

meghívást kapott a találkozóra. A Székely Nemzeti Tanács alelnöke szerint örvendetes, 

hogy őket is számba vették és meghívták a megbeszélésre. Biró Zsolt szerint Schmitt Pál a 

találkozón közölte, ha az erdélyi magyarokkal áll szóba, akkor ezután is mindenkit, 

politikai nézetének figyelembe vétele nélkül meghív. Az SZNT legutóbb június 3-án tartott 

küldöttgyűlést, a következő november 19-én lesz Sepsiszentgyörgyön. Erre hívták meg az 

elnököt, azonban eddig még nem válaszolt, hogy eleget tesz-e a meghívásnak. 

 

Székelyföld kapuja legyen a régió fővárosa 

2011. augusztus 24. - Csatlos Károly - szekelyhon.ro 

A régiókba való szerveződés több hónapja borzolja a kedélyeket az országban. Egyes 

politikai pártok egyféleképpen képzelik el a regionalizálást, mások pedig saját ötletükért 

harcolnak. A marosvásárhelyi RMDSZ nagyjából egy pontban ért egyet a város 
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polgármesterének ötleteivel, mégpedig azzal, hogy Marosvásárhely kellene legyen az új 

régió központja. Az egyetértés itt ki is merül, hiszen míg Dorin Florea demokrata-liberális 

politikus Brassó, Szeben, Fehér, Maros, Kovászna és Hargita megyék élére emelné a 

várost, addig a marosvásárhelyi RMDSZ Maros, Hargita és Kovászna megyék fővárosaként 

látná szívesen Marosvásárhelyt. „Előbb, utóbb létre kell jöjjön az autonóm Székelyföld. 

Lehet, hogy régióként jön létre először, de abban egyetértünk, hogy Marosvásárhely legyen 

a régió fővárosa” – nyilatkozta dr. Bendek István. 

 

Választási variációk 

2011. augusztus 25. - Rostás Szabolcs - Krónika 

Rostás Szabolcs szerint „a román kormánykoalíciót alkotó pártok „lezongorázták” egymás 

között, hogy jövőre összevonva rendezik meg a helyhatósági és parlamenti választásokat; 

mindössze az a kérdés maradt megválaszolatlanul, hogy őszre tolják ki az önkormányzati 

megmérettetést vagy a parlamentit hozzák előre a nyári hónapokra”. A Krónika 

vezércikkének szerzője hangsúlyozza: „Az RMDSZ a jelek szerint nem a román, hanem a 

magyar ellenfelekkel való megmérettetéstől tart, és szerte akarja foszlatni azt az elmúlt 

időszakban sokat rebesgetett elképzelést, miszerint az erdélyi magyar politikai alakulatok a 

helyhatósági választásokon versenyeznének, az itt felmutatott eredmények alapján pedig a 

parlamentin összefognának egymással. Ez a stratégia arra enged következtetni, hogy az 

RMDSZ nemigen kívánkozik összefogni jelenlegi és majdani kihívóival, ha lehetne, minél 

hamarabb belevágna az összevont választásokba, hogy a bejegyzéssel bajlódó Tőkés-féle 

pártnak ne legyen ideje felkészülni a politikai küzdelemre. Holott roppant kétséges, hogy 

az évtizedek folyamán szavazói százezreit elveszítő szövetség egyedül, önerőből képes lesz-

e átlépni az ötszázalékos parlamenti küszöböt”. 

 

Továbbra sem egyértelmű a MOGYE helyzete 

2011. augusztus 24. - Csatlos Károly - szekelyhon.ro 

Bár politikai nyomásgyakorlással sikerült 40 tandíjköteles helyet biztosítani a magyar 

tagozatnak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, ezzel még nem 

oldódott meg a magyar oktatás helyzete. Nemrégiben a szenátus a törvény által biztosított 

magyar szekció létrehozásának lehetőségét is elutasította. „A magyar oktatóknak 

lelkiismereti ügye kell legyen a magyar karok kérdése, aki hallgat, azt jelenti, hogy egyetért 

a mostani helyzettel” – mondta sajtótájékoztatóján Benedek István, az RMDSZ 

marosvásárhelyi elnöke. Mint mondta, a jogszabályok nem világosak, a törvényeket 

mindenki saját érdeke szerint értelmezi, s ez lehetővé teszi a visszaélést. A törvények 

alkalmazása a vezetőség jogköre, a román tagozati tanárok pedig kétharmados többségben 

vannak. Az orvos szerint a marosvásárhelyi emberekben ez a helyzet visszatetszést kelt. 

Egy szabályos charta elfogadásával megoldódna a probléma, hiszen szükség van életképes 

magyar orvosi oktatásra. 
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Közös tanácsülés az egységes Székelyföldért: Várják a megállapodást 

2011. augusztus 25. - Farkas Réka - Erdély Ma 

Az MPP kitart kezdeményezése mellett, és Kulcsár-Terza József, a párt háromszéki elnöke 

az RMDSZ egy hónapos hallgatása dacára sem tartja lehetetlennek, hogy még 

augusztusban megtartsák a Kovászna és Hargita megyei tanács együttes ülését. Ezen 

döntenének arról, hogy megszervezzék azt a népszavazást, amely során, válaszként Traian 

Băsescu államfő régiósítási kezdeményezésére Székelyföld lakói kinyilvánítják, 

ragaszkodnak a régió egységes közigazgatási egységgé válásához. Kulcsár-Terza József 

augusztus elsején tárgyalt Tamás Sándor megyei tanácselnökkel, aki azt ígérte, megkeresi 

Hargita megyei kollégáját, Borboly Csabát, és egyeztetnek az együttes ülés 

megszervezéséről. Kulcsárnak a szomszéd megye polgári frakciójával kellett konzultálnia, 

és az MPP Hargita megyei frakciója be is terjesztette javaslatát. Borboly azonban 

elutasítóan nyilatkozott, szerinte nem szakszerű az együttes tanácsülés összehívása, hiszen 

azt nem kezdeményezte a képviselők egyharmada, a polgáriak ennél kevesebben vannak. 

 

Közelebb került a Házsongárd öröksége a törvény oltalmához 

2011. augusztus 25. - Szabadság 

Mára lezárult a Házsongárd műemlék jellegű sírjai topográfiai felmérésének terepmunka 

része – tájékoztatta a Szabadságot Gergelyné Tőkés Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány 

igazgatója. Az alapítvány és a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság még a tél folyamán 

javasolta a művelődési tárcának, hogy a temető értékes emlékeit terjesszék fel a műemléki 

státus elnyerésére. Az összeállított jegyzéket azonban helyrajzi számokkal kellett 

kiegészíteni, amelyeket a temetőt felügyelő hivatal tavaly májusban titkosított. Június 

végén a művelődésügyi minisztérium Kolozs megyei igazgatósága a szaktárca utasítására 

elindította a szükséges munkálatok folyamatát. Együttműködési szerződést kötött a 

Kelemen Lajos Műemlékvédő Társasággal, így a felkért szakemberek és önkéntesek 

elkezdhették a terepmunkát. A kulturális és örökségvédelmi minisztérium engedélyének, 

támogatásának birtokában az Erdélyi Református Egyházkerület a Bethlen Gábor Alapnál 

félmillió forintot pályázott meg a helyrajzi felmérés elvégzésére. 

 

Kelemen bírálta Ecksteint Verespatak-ügyben 

2011. augusztus 25. - Új Magyar Szó  

Elmarasztalta Kelemen Hunor művelődési miniszter Eckstein-Kovács Pétert, az államfő 

kisebbségügyi tanácsadóját, amiért korábban aláírta azt a petíciót, amelyben több magyar 

civil szervezet a tárcavezető lemondását kérte. Mint ismert, a szervezetek azért szólították 

fel távozásra Kelement, mert szerintük a miniszter aláírta a verespataki Kirnyik-hegység 

régészeti mentesítési bizonylatát. „Nem tudom, Eckstein milyen minőségében írta alá ezt a 

tiltakozó levelet: tanácsadói, RMDSZ-es vagy jogász minőségében? Mert ha utóbbi, akkor 

tudhatná, hogy én nem írtam alá semmit. Verespatak ügyében nem egy miniszter, hanem a 

kormány dönt” – mondta Kelemen Hunor. 
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Több háborús bűnösnek szobra, emléktáblája van Szlovákiában 

2011. augusztus 24. - MTI, bumm.sk 

Az MTI az Esterházy-üggyel kapcsolatban készült összefoglalójában rámutat: Esterházy 

János kassai mellszobrának májusi felállítása a szlovák politikában és sajtóban éles 

bírálatokat váltott ki, s a tényeket eltorzítva röpködtek a „fasiszta” és a „revizionista” 

jelzők. Az összefoglalóból kiderül, hogy több háborús bűnösnek szobra, emléktáblája van 

Szlovákiában. Köztük Jozef Tisónak, akit Ján Slota „a szlovák nemzet egyik legnagyobb 

fiának” minősített. Ferdinand Ďurčanský, egykori nácibarát szlovák politikus idén 

tavasszal kapott mellszobrot szülővárosában az észak-szlovákiai Rajecben. A fasiszta 

szlovák állam egy további exponensének, Ján Vojtaššák szepességi püspöknek, aki a 

háború alatt nyíltan támogatta a zsidóüldözést, Zsolnán és Turdossinban (Tvrdošín) utcája 

van. Nagyszombatban utca van elnevezve Konstantin Čulenről, a fasiszta rendszer egyik 

vezető publicistájáról. Tisót, Vojtaššákot, Ďurčanskýt 1945 után háborús bűnösnek 

minősítették és halálra ítélték. Čulen távollétében 30 év börtönbüntetést kapott. Tisót az 

ítélet alapján felakasztották. 

 

Az MKP a kettős állampolgárságról 

2011. augusztus 24. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Az MKP támogat minden olyan megoldást, amely lehetővé teszi más országok 

állampolgárságának felvételét anélkül, hogy bárki elveszítené a szlovákot – áll a párt 

közleményében. Az MKP arra szólítja fel a kormánykoalíciót, hogy akkor terjessze a 

parlament elé javaslatát, ha megvan a kormánytöbbség a kettős állampolgárság feltételek 

nélküli megadásához. Ha ez nem teljesül, vissza kell térni az alkotmánybírósági beadvány 

gondolatához, megszerezve az ehhez szükséges 30 képviselői aláírást. Az MKP álláspontja 

szerint ellenkező esetben megtörténhet, hogy a szlovák ellenzék a kormánykoalíciós 

javaslaton keresztül jogtechnikai megoldást talál a szlovák állampolgárság elvételére, ami 

a jelenlegi helyzetben nem végrehajtható. 

 

Kvasnica: a Malina Hedvig elleni támadást már soha nem vizsgálják ki 

2011. augusztus 24. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma 

Már soha senki nem fogja kivizsgálni, hogy öt évvel ezelőtt ki támadt rá Malina Hedvigre – 

legalábbis így gondolja a fiatal nő ügyvédje, Roman Kvasnica. „A dolgok jelen állása 

világosan mutatja, hogy 2006 óta, amikor megtörtént a Hedvig elleni támadás, a szlovák 

állami szervek abszolút mértékben csődöt mondtak“ - mondta Kvasnica a TASR 

hírügynökségnek. Rámutatott, hogy 5 évvel a rendőrség 14 nap alatt lezárta a támadás 

ügyét, viszont az állítólagos hamis tanúzás ügyében indult eljárás több mint 4 év alatt sem 

zárult le. 

Fe
lv

id
é

k
 

 

http://www.bumm.sk/59064/tobb-haborus-bunosnek-szobra-emlektablaja-van-szlovakiaban.html
http://www.szabadujsag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2427:az-mkp-a-ketts-allampolgarsagrol&catid=1:koezeleti-hirek&Itemid=50
http://www.bumm.sk/59049/kvasnica-a-malina-hedvig-elleni-tamadast-mar-soha-nem-vizsgaljak-ki.html


 

 

 

 

 

 
8 

 

Foglalkoznak Hedvig beadványával Strassbourgban 

2011. augusztus 24. - Vrabec Mária - Új Szó 

Szeptember 30-ig kell a szlovák kormánynak kidolgoznia állásfoglalását Malina Hedvig 

strassbourgi beadványával kapcsolatban. Elméletileg lehetséges a peren kívüli rendezés is, 

de arról, folynak-e ilyen tárgyalások, egyik fél sem nyújthat tájékoztatást. Malina Hedvig, 

akit öt éve, 2006. augusztus 25-én támadtak meg Nyitrán, 2007. november 22-én fordult a 

Strassbourgi Európai Emberi Jogi Bírósághoz. Annak elismerését kérte, hogy sérültek az 

élethez és a hatékony jogorvoslathoz való jogai, mert a szlovák hatóságok nem vizsgálták ki 

megtámadásának körülményeit. Az Európai Emberi Jogi Bíróság március 28-án értesítette 

a panaszról Pozsonyt, ami lényegében azt jelenti, hogy tárgyalásra alkalmasnak tartja. 

 

Gyűlnek a kettős állampolgárságot támogató aláírások 

2011. augusztus 24. - bumm.sk, Felvidék Ma 

Pontos számot most még nehéz mondani, de valószínűleg már kétezer aláírásnál is több 

gyűlt össze a kettős állampolgárságot korlátozó szlovák törvény eltörlésének érdekében – 

közölte Samu István, a petíciós bizottság elnöke. Civil szervezetek két héttel ezelőtt 

jelentették be, hogy aláírásgyűjtést indítanak a kettős állampolgárság újbóli lehetővé 

tételéért, valamint tüntetést is szerveznek. „Csak jelzésképpen, a gútai vásárban 15 perc 

leforgása alatt 80 aláírást sikerült gyűjteni. Az emberek meglepően tájékozottak voltak a 

témával kapcsolatosan“ - mondta Samu, hozzátéve, a gútai vásárral egyidőben zajló 

nemzetközi sportrendezvénynek köszönhetően például szlovák kézilabdások is aláírták a 

petíciót. Azt is elmondta, hogy 1948-ban Magyarországról, Békéscsaba környékéről Gútára 

áttelepült szlovákok is támogatták követelésüket. Ennek oka, hogy Magyarországon 

örökölhető vagyonuk maradt, mégpedig termőföld, viszont ez csak akkor kerülhet a 

tulajdonukba, ha magyar állampolgárságot szereznek. Hangsúlyozta, szeptember elsején, a 

komáromi Klapka téren sorra kerülő nagygyűlésen, melyen a kettős állampolgárság 

lehetővé tételéért tüntetnek, ugyancsak alá lehet majd írni a petíciós íveket. 

 

Észak- és Dél-Komárom közös területfejlesztési tervet készít 

2011. augusztus 24. - bumm.sk 

Észak- és Dél-Komárom közös területfejlesztési koncepció kidolgozására nyújtott be 

pályázatot, mely sikeresnek bizonyult. Molnár Attila dél-komáromi polgármester szerint 

Észak- és Dél-Komárom egy város, mely a történelem viharai miatt a Duna két partján 

terül el. Épp ezért elengedhetetlen, hogy a városvezetők összehangolják fejlesztési 

elképzeléseiket. „Észak-Komárom kiváló állapotú kulturális létesítményekkel rendelkezik, 

ugyanígy a mi Selye János Kórházunk az egyik legkorszerűbb kórház a környéken, így nem 

biztos, hogy Észak-Komáromnak egészségügyi, nekünk pedig kulturális kiadásokra kellene 

költeni az egyébként is szűkös büdzsét. Sokkal inkább egymás létesítményeinek a minél 

Fe
lv

id
é

k
 

 

http://ujszo.com/online/kozelet/2011/08/24/foglalkoznak-hedvig-beadvanyaval-strassbourgban
http://www.bumm.sk/59060/gyulnek-a-kettos-allampolgarsagot-tamogato-alairasok.html
http://www.bumm.sk/59066/eszak-es-del-komarom-kozos-teruletfejlesztesi-tervet-keszit.html


 

 

 

 

 

 
9 

jobb kihasználására kell törekednünk, és területfejlesztési koncepciónkat is ehhez kell 

igazítanunk” – tette hozzá Molnár. 

 

Dolník Erzsébet: Párhuzamok 

2011. augusztus 24. - Felvidék Ma, Szabad Újság 

„Ebben az évben ez a nap különösen szép volt, hiszen hosszú évtizedek után ismét magyar 

állampolgárként hajthattam fejet Szent István előtt” – írta nyílt levelében Dolník Erzsébet, 

a Magyar Koalíció Pártja korábbi parlamenti képviselője, aki közölte: igényelte és felvette a 

magyar állampolgárságot. Dolník hozzátette: „Természetesen teljesítem a szlovák 

állampolgárságról szóló „ellentörvény” által előírt feladatot, és értesítem az illetékes 

hivatalt. Mivel azonban én sem akarok lemondani szlovák állampolgárságomról, 

hivatkozom a Szlovák alkotmány alapvető rendelkezéseire, miszerint saját akaratán kívül 

senki sem fosztható meg állampolgárságától.” 

 

Talán egyezség, csak nem visz előre 

2011. augusztus 25. - Magyar Hírlap 

Berényi József, a Magyar Hírlapnak adott villáminterjúban nem értékeli előrelépésként a 

szlovák koalíciós pártok közti megegyezésről szóló híreket az állampolgársági törvénnyel 

kapcsolatban. „Jómagam igen óvatosan kezelem azt, hogy itt valamiféle egyezség született. 

Az utólagos nyilatkozatok azt mutatják, hogy talán csak a témáról beszéltek, beszélhettek. 

De a Kereszténydemokrata Mozgalom elképzelése továbbra sem az, hogy egy szlovák 

felvehesse más állam állampolgárságát. Bizonyos megkötéseket szeretnének meghagyni a 

törvényben. Úgy tűnik, inkább a külföldön dolgozó szlovákok helyzetét akarják megoldani, 

akik már kettős állampolgárok, és a szlovákiai magyarokat ugyanabban a helyzetben 

szeretnék tartani, amelyben most vannak. Kérdés, hogy ebbe a Most-Híd belemegy-e” – 

nyilatkozta a pártelnök. 

 

Vajdasági körkép az általános iskolák leendő magyar elsős tagozatairól 

2011. augusztus 25. - Magyar Szó 

Hamarosan becsöngetnek, ezért a Magyar Szó utánanézett, vajon hány elsős lép be az 

iskolakapun. Az adatokkal kapcsolatban szinte mindenhol hangsúlyozták: még nem 

véglegesek. A legtöbb községben csökkent az elsőbe indulók száma, így többek között 

Szabadka, Topolya, Magyarkanizsa, Zombor községben is, Nezsényben, Tiszakálmánfalván 

és Szilágyin pedig olyannyira kevesen vannak, hogy itt nem is nyílhatott meg az önálló 

magyar tagozat. Zentán tagozat-összevonásokra lehet számítani. Udvarnokon az idén sem 

íratnak be elsőst a magyar osztályba, ami hosszútávon veszélyezteti az egyetlen osztatlan 

tagozat fennmaradását, de jó hír, hogy Muzslyán bár csökken a tanulók létszáma, mégis 

sikerült megtartani a három magyar osztályt. 
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Ünnepi összejövetel Splitben 

2011. augusztus 24. - Molnár Mónika - Új Magyar Képes Újság 

Augusztus 20-án tartott megemlékezést a HMDK Split-Dalmát Megyei Egyesülete. Az 

összejövetelen ünnepi beszédek hangzottak el. Először Kollár István, az egyesület elnöke 

köszöntött minden vendéget, majd Bajai József elnökségi tag szólt az egybegyűltekhez, 

hangsúlyozva a nemzeti ünnep fontosságát. Ezt követően Szlanyinka Anna kihelyezett 

konzul vette át a szót, aki már harmadik éve ünnepel együtt ezen a napon az egyesülettel. 

Az ünnepségen részt vett Ivo Staničić spliti magyar tiszteletbeli konzul, valamint a többi 

kisebbségi egyesületek képviselői is. 

 

Államalapító királyunk ünnepe Bellyén 

2011. augusztus 24. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A HMDK bellyei alapszervezete minden jeles napot megünnepel a rendszeres heti 

összejövetelek mellett, így augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk napján is 

egybegyűlt az alapszervezet tagsága. A himnuszok után a résztvevőket Sarac János, az 

egyesület titkára köszöntötte, majd Ranogajec Ilona, az egyesület alelnöke olvasott föl egy 

írást Szent István - államalapítás és egyházszervezés címmel. „Tagságunk többsége igényli 

és fontosnak tartja, hogy a jeles évfordulókat megünnepeljük. Nagy jelentőséggel bírnak 

számunkra ezek az összejövetelek. Nemzeti ünnepeink mellett hagyományaink ápolására 

is nagy gondot fordítunk: a Vince-napot is megtartjuk, de farsangi, húsvéti és karácsonyi 

összejöveteleink is vannak. Egy-egy ilyen ünnepet igyekszünk úgy megülni, mint ahogyan 

azt elődeink tették” – mondta el Sarac János. 

 

Leszakadni a negatív sztereotípiákról 

2011. augusztus 24. - Tomka Tibor - Népújság 

A központi muravidéki augusztus 20-i ünnepség idén is hagyományosan a Szent Katalin 

plébániatemplom előtti téren, Szent István szobra előtt zajlott. Ünnepi beszédet mondott 

Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, és Szászfalvi László nemzetiségekért 

felelős államtitkár. Horváth Ferenc beszédében kitért az oktatásra és a vallásra, 

amelyeknek véleménye szerint kulcsfontosságú szerepe van a muravidéki magyarság 

megmaradásában. Az oktatást illetően a csúcsszervezet elnöke kifejtette: „Nem szeretnénk 

senkit sem magyarosítani, csak a magyar ajkúaknak szeretnénk biztosítani, hogy 

megismerjék saját nyelvüket, kultúrájukat, történelmüket, míg a többségi nemzetben 

tudatosítani óhajtjuk, kik vagyunk igazából, le szeretnénk szakadni a már néhány évtizede 

élő rólunk szóló negatív sztereotípiákról.” Szászfalvi László beszédében hangsúlyozta, a 
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tolerancia mind kisebbségi, mind vallási tekintetben végigvezethető az ezeréves magyar 

állam történelmében, és bár az elmúlt évszázadban ez a vonal néhányszor megtört, a 

magyar kisebbségek istápolása, felkarolása, támogatása az anyaország joga és 

kötelezettsége, ahogy a területén élő kisebbségek nemzetiségi jogainak biztosítása is. Az 

államtitkár kifejtette, mind a szlovéniai magyar, mind a magyarországi szlovén kisebbség 

jövője a kisebbségeken kívül a többségi nemzetektől is függ, a felek együttműködésétől, 

egymás megbecsülésétől és tiszteletétől. 

 

Bethlen Gábor Alap: 17 millió Szlovéniába 

2011. augusztus 24. - Király M. Jutka - Népújság 

A Bethlen Gábor Alapnak a magyar kultúrát és oktatást támogató nyílt pályázatán a 

szlovéniai magyar szervezetek összesen 17 millió forint programtámogatást nyertek. A 

BGA döntése szerint az oktatási intézmények 2,3 millió forintot nyertek, a felnőttképzési 

programokra pályázók 500 ezer forintot, a történelmi és hagyományőrző programok 

nyertesei 5,1 millió forintot, az egyházi intézmények és civilszervezetek 3,1 millió forintot 

kaptak, a média-, színházi és könyvkiadási programok támogatására pedig 5,7 millió forint 

jutott. 
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