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Nem mondhatunk le a nemzetegyesítés gondolatáról 

2011. augusztus 25. - MTI, HírTV, Új Magyar Szó, Krónika, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap 

Martonyi János szerint „nem mondhatunk le és soha nem is fogunk lemondani a határon 

kívüli magyarsággal való egységről, a nemzetegyesítés gondolatáról”. A külügyminiszter 

ezt akkor jelentette ki, amikor csütörtökön átadta a Magyar Köztársaság Nemzetközi 

Kapcsolataiért elismerést Halzl Józsefnek, a Rákóczi Szövetség elnökének, Granasztói 

György történésznek és Schöpflin György fideszes európai parlamenti képviselőnek. A 

külügyminiszter arról beszélt, hogy a kitüntetett személyek életműve azt az egységet is 

jelképezi, hogy „soha nem láttunk ellentétet a nemzetpolitikánk, a közép-európai 

szomszédpolitikánk és európai politikánk között”. Megjegyezte, Magyarországot a 

szomszédos országokkal sorsközösség fűzi egybe, és az, hogy Magyarország nem mond le a 

nemzetegyesítés gondolatáról, az „egy pillanatig nem állítható szembe” az ország európai 

integrációs politikájával. 

 

Soha többé nem rendeljük mások alá nemzeti érdekeinket 

2011. augusztus 25. - MTI, Magyar Nemzet Online 

A nemzetstratégiáról és a kettős állampolgárság jelentőségéről beszélt Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes Szentendrén, a Rákóczi Szövetség 23. 

nyári főiskolai táborában. Semjén Zsolt kiemelte: az asszimiláció drámai módon 

felgyorsult, melyet pusztán a hagyományos támogatási formákkal nem lehet megállítani. 

Úgy fogalmazott, a folyamat feltartóztatásához „nagyon erős impulzus kell, ez pedig az 

állampolgárság megadása a szavazati joggal, s ez utóbbi az, amely átélhetővé teszi az 

állampolgárságot”. Semjén szerint a magyar állampolgársági törvény előírásai 

támadhatatlanok, „minden passzusára van nemzetközi precedens”. 

 

Ismét meggyalázták a vereckei magyar honfoglalási emlékművet 

2011. augusztus 25. - MTI, MR1-Kossuth Rádió, Kárpátinfo, Kárpáti Igaz Szó, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet, zakarpattya.net.ua 

Egy magyar turistacsoport jelenlétében ukrán címert helyeztek el a vereckei magyar 

honfoglalási emlékjel csúcsán a Szvoboda szövetség szimpatizánsai. A nacionalista párt 

kárpátaljai szócsövének számító hírportálon közzétett fényképes beszámoló szerint a 

szélsőséges szervezet hívei az ukrán függetlenség napja alkalmából gyűltek össze a 

Vereckei-hágón, ahol szerintük a független Kárpát-Ukrajnáért küzdő és ott kivégzett 

szabadsághősök nyugszanak. A cikk szerint Ukrajna címerének méltó helyéül azért 

szemelték ki a magyar emlékmű csúcsát, mert az a hágó legmagasabb pontja. Nem ez az 

első eset, hogy az ukrán nacionalisták meggyalázzák a honfoglalási emlékművet. Két éve 

már elhelyeztek ugyanitt egy hasonló ukrán címert, amelyet a hatóságok tíz nap elteltével 

távolítottak el. 
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http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=394622
http://www.mno.hu/portal/805649
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(Az alábbi linken érhetőek el az emlékműnél készült képek:  

http://zakarpattya.net.ua/ukr-news-86558-Na-uhorskomu-monumenti-na-Veretskomu-

perevali-znovu-vstanovyly-Tryzub-FOTO) 

 

Kövér mást gondol a választójogról 

2011. augusztus 26. - Magyar Nemzet 

Kövér László, a Rákóczi Szövetség szentendrei ifjúsági táborában tartott előadásán 

elmondta, szerencsésebbnek tartaná azt a megoldást, ha a határon túli magyarok független 

egyéni képviselőkre, nem pedig pártok által állított országos listára szavazhatnának a 

következő országgyűlési választásokon. A parlament elnöke által javasolt irány nem 

egyezik a kormánypártok eddig kiszivárgott elképzeléseivel – írja a Magyar Nemzet. Ez a 

fideszes és kereszténydemokrata politikusok által is megerősített terv arról szól, hogy a 

határon túliak számára Magyarország egyetlen választókerület lenne, azaz egy országos 

listára szavazhatnának majd. 

 

Winkler: káros a visszaosztás nélküli egyéni körzetes választás 

2011. augusztus 25. - Krónika, Új Magyar Szó 

„Az egyfordulós, visszaosztás nélküli egyéni körzetes szavazás hatása rendkívül káros lesz” 

- nyilatkozta Winkler Gyula, az RMDSZ EP-képviselője, aki szerint ezt a szövetség nem 

fogadja el, mert a Hunyad, Szeben, Fehér megyei magyar közösség, illetve a Kovászna és 

Hargita megyei román közösség képviselet nélkül marad. Winkler szerint ez a téma 2004. 

óta mindegyre visszatér a politikai közbeszédbe, olyan politikai erők szorgalmazzák, 

amelyek arról álmodnak, hogy sikerül elérniük 51 százalékot a parlamentben, akik 

végrehajtandó utasításokat szeretnének adni és nem értik teljes mértékben a politikai 

párbeszédet és kompromisszumot. Leszögezte: az RMDSZ semmilyen körülmények között 

nem fogad el egy ilyen választási rendszert. Az önkormányzati és parlamenti választások 

egy időben történő megszervezéséről úgy vélekedett, ez jó lenne, kevesebbe kerülne az 

állami költségvetésnek, de a pártoknak is és azért is, mert akkor a pártok képviselői 

egyértelműen eldönthetnék, melyik szinten kívánnak politizálni. 

 

Közös Petrozsény–Várpalota tanácsülés 

2011. augusztus 25. - Chirmiciu András - Nyugati Jelen 

Legünnepélyesebb pillanatát élte meg szerda délután Petrozsény és Várpalota 13 éves 

testvérvárosi kapcsolata, amikor a petrozsényi városházán a két városi tanács közös ülést 

tartott az együttműködés kibővítése ügyében. A közös tanácsülés a magyar és a román 

nemzeti himnuszok eléneklésével kezdődött, majd Petrozsény és Várpalota zászlait 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=54685
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/peldaerteku_kozeledes_az_egesz_magyar_es_roman_nemzet_szamara.php
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ünnepélyesen kifüggesztették a magyar és a román nemzeti lobogók mellé. Ünnepi 

köszöntőjében Talabér Márta, Várpalota polgármestere hangsúlyozta: a hosszú magyar–

román közös történelem során a két nép gyakran szemben állt egymással, de sokszor 

együtt is működött. A testvérvárosi kapcsolat elmélyítése éppen eme utóbbi célt szolgálja. 

„Összeköt a településeink fejlesztésének vágya, összeköt a természetszeretet, a bányászat, 

összekötnek a kulturális kapcsolatok, a sport, a Zsil-völgyi magyarság. És mindenekelőtt az 

ezekben gyökerező közvetlen emberi kapcsolatok” - hangsúlyozta a Veszprém megyei 

város polgármestere. 

 

Az MPP képviselői egyetértenek Schmitt üzenetével 

2011. augusztus 25. - Zsók Enikő - szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Krónika 

A Magyar Polgári Párt szerdai sajtótájékoztatójának fő témája a Kovászna és Hargita 

megyei közös tanácsülés problémája volt, amelyre a párt tagjai szerint nagy szükség van, 

hiszen Székelyföld sorsáról van szó. „A kérdés elodázása politikai bűn”, amely azokat a 

politikusokat fogja érinteni, akik ezt az alkalmat elszalasztják – fejtette ki álláspontját 

Fazakas Tibor, az MPP országos alelnöke. Továbbá hozzátette, hogy Borboly Csaba, 

Hargita megyei tanácselnök ebben a kérdésben jogi akadályokra hivatkozva, úgy véli, hogy 

az ülés összehívása nem szakszerűen történt, ugyanis hiányzott  az egyharmados 

képviselet, illetve egy személynek jelenleg nincs érvényben a mandátuma. Fazakas Tibor a 

továbbiakban kifejtette, hogy az ügy horderejénél fogva túlmutat a két megye 

kezdeményezésén. Kihangsúlyozta, hogy itt Székelyföld megmaradása a tét. Úgy véli, hogy 

„az RMDSZ egyelőre lefújta a kezdeményezést”. A párt tagjai üdvözölték, Schmitt Pál 

kolozsvári üzenetét, miszerint Magyarország államelnöke az egyesítést és az összefogást 

szorgalmazza az erdélyi magyar politikai szereplők számára. 

 

„Ciánháború” az RMDSZ-ben 

2011. augusztus 26. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó, Szabadság, Krónika 

„Azt hiszem, az elnök úr kissé túlreagálta ezt az ügyet. Nekem nem az RMDSZ-szel vagy a 

vezetőjével, hanem a ciánnal van bajom” – kommentálta Eckstein-Kovács Péter Kelemen 

Hunor állásfoglalását, amelyben az RMDSZ vezetője bírálta az államfő tanácsosát, mert 

aláírta a hazai magyar civil szervezetek Verespatak-ügyben benyújtott petícióját. Kelemen 

szerint aláírásával Eckstein elhatárolódott a szövetségi elnöktől, s el kellene gondolkodnia 

azon, hogy az RMDSZ-ben kívánja-e a továbbiakban folytatni politikai pályafutását. 

 

Nem marad Sepsiszentgyörgyön az ágyú 

2011. augusztus 25. - Both Ildikó - szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Krónika 

Nem marad Sepsiszentgyörgyön Gábor Áron ágyúcsöve, ugyanis a határozat nem kapott 

zöld utat a Kovászna megyei tanács ülésén. Vargha Mihály múzeumigazgató elkeseredve 

jelentette ki, hogy az elmúlt hónapok tárgyalásai hiábavalók voltak. Csütörtök délelőtt 

döntött a Kovászna megyei tanács testülete többek között arról is, hogy mit és hogyan 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/az-mpp-kepviseloi-egyetertenek-shmidt-uzenetevel
http://maszol.ro/aktualis/cian_az_rmdsz_ben_2011_08_25.html
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/nem-marad-sepsiszentgyorgyon-az-agyu
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cserélhet el a Székely Nemzeti Múzeum a Román Országos Történeti Múzeummal annak 

érdekében, hogy Sepsiszentgyörgyön maradhasson Gábor Áron egyetlen fennmaradt 

ágyúcsöve. A határozattervezetet nem sikerült átvinni, mivel a Magyar Polgári Párt 

tanácsosai kifogásokat emeltek a cserével kapcsolatban, azzal a címszóval, hogy 

Háromszék nem enged. Az ülésen húsz igen és kilenc nem szavazat született, de 

vagyontárgyról lévén szó, kétharmados többség szükséges a határozat elfogadásához. 

 

Ne politizálják el Gábor Áron ágyúját! 

2011. augusztus 25. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

A HÁRIT felszólítja a háromszéki MPP vezetőségét, hogy ne politizálják el Gábor Áron 

örökségét, amelyre minden háromszéki fiatal joggal büszke. „A Háromszéki Ifjúsági 

Tanács szomorúan vette tudomásul a Kovászna megyei tanács MPP-frakciójának döntését, 

amely szerint nem hajlandó kompromisszumkötésre Gábor Áron ágyújának az itthon 

tartása érdekében” – áll a háromszéki fiatalok által kiadott sajtóközleményben. Grüman 

Róbert, a HÁRIT elnöke szerint ilyen esetekben a józan ész kellene döntsön, hiszen ez 

olyan közösségi ügy, amely nem szabadna politikai csatározások miatt meghiúsuljon. „Mi 

fiatalok büszkék vagyunk a 48-as ifjakra, a szabadságharc kirobbantóira, magára a 

szabadságharcra, Gábor Áronra és az ágyúira. Kötelességünk örökségünket megvédeni, 

nem fegyverrel, agyúval tesszük mindezt, de élünk a szólás szabadságával, és felszólítjuk az 

MPP megyei vezetőségét, hogy ne politizálják el őseink ránk maradt kincseit” – nyilatkozta 

a HÁRIT vezetője. 

 

Kelemen: széki példamutatás 

2011. augusztus 26. - Új Magyar Szó, Szabadság 

A leggyászosabb napnak nevezte augusztus 24-ét a székiek életében Kelemen Hunor 

kulturális miniszter, az RMDSZ szövetségi elnöke, aki szerdán este részt vett Széken a 

Szent-Bertalan napja alkalmából tartott istentiszteleten és az ezt követő, a község 

központjában szervezett ünnepi programon. Kiemelte, a település lakói nemcsak túlélték 

az elmúlt évszázadok tragédiáit, hanem tovább is tudtak lépni, újrakezdték az építkezést a 

szülőföldön. 

 

Kolozsváron magyarul ne? 

2011. augusztus 26. - Köllő Katalin - Szabadság 

A Szabadság Szőcs Géza kulturális államtitkár Kolozsváron elhangzott szavait - „habár 

ebben a városban, ahol a lakosság közel 19 százaléka magyar, nem ajánlom senkinek azt, 

hogy magyarul szólaljon meg, hacsak a kérdező azt nem hallja, hogy a mellette lévők 

magyarul beszélnek” – kommentálja: „egy ilyen kijelentés visszamenőleg is megsemmisít 

minden törekvést, ami élhetővé, barátságossá próbálja tenni a várost, a közös városunkat, 

amelyben mindannyian jól akarjuk érezni magunkat. Lenulláz minden eddig elért 

eredményt, amelyet közösen összefogva értek el a város felelős polgárai, függetlenül attól, 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/ne-politizaljak-el-gabor-aron-agyujat
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http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/62256
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hogy magyarok vagy románok, vagy hogy milyen párthoz vagy civil egyesülethez 

tartoznak”. 

 

Összefogás: azonos cél, eltérő eszközök 

2011. augusztus 26. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

Az RMDSZ és az EMNT képviselői egyetértenek abban, hogy együtt kell működniük Kolozs 

megyében az önkormányzati választásokon, az együttműködés mikéntjét azonban másként 

látják. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke azt javasolta, hogy az EMNT-s politikusok – az 

európai parlamenti választások mintájára – az RMDSZ listáján induljanak. „Az RMDSZ 

listái nyitottak, mint ahogy nyitottak voltak 2009-ben is, amikor Tőkés László a szövetség 

színeiben lett EP-képviselő” – szögezte le a szövetség elnöke. Ezzel szemben Gergely 

Balázs, az EMNT közép-erdélyi régióelnöke szerint a pártszövetség indulása lenne 

célszerű, amint bejegyzik az Erdélyi Magyar Néppártot. Szerinte a 8 százalékot együttesen 

simán meg lehet szerezni. A kolozsvári politikus úgy képzeli el az együttműködést, hogy 

közben mindkét fél megőrzi saját arcát. 

 

Aranyos kampány 

2011. augusztus 26. - Balogh Levente - Krónika 

A Krónika vezércikkében Balogh Levente leszögezi: „Úgy tűnik – legalábbis magyar 

szempontból –, a jövő évi választások előtti kampányidőszak egyik fontos témája a 

Verespatakra tervezett bányaberuházás lesz”. A szerző hangsúlyozza: „magyarok számára 

érzelmi alapú is a projekt elutasítása – a 2000-es tiszai ciánszennyezés elsősorban 

Magyarországon okozott károkat, ezért ellenzi a budapesti kormány is – , ezért jelenthet 

mozgósító erőt az a vád az RMDSZ-szel szemben, hogy a bukaresti politikai érdekek és a 

nagytőke szolgálatába állva a veszélyes erdélyi beruházás támogatójává vált. Ezen képet 

erősíti az is, hogy az RMDSZ pártsajtójában az utóbbi időben elkezdődött a szerecsen 

fehérre sikálására, a bányaprojekt veszélyeinek eljelentéktelenítésére tett kísérlet is, amely 

amolyan okvetetlenkedő bajkeverőként próbálja lefesteni a magyar kormányt és itteni 

szövetségeseit, illetve a Kelemen Hunor lemondását követelő civil szervezeteket”. 

 

Az SNS osztja Gašparovič véleményét Esterházyról 

2011. augusztus 25. - SITA, TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Az SNS osztja Ivan Gašparovič államfő véleményét Esterházy Jánosról - jelentette ki 

Rafael Rafaj, a párt alelnöke. Rafaj csehszlovákellenes ügynöknek nevezte Esterházyt, aki 

szerinte „Szalma” fedőnéven Szlovákia Magyarországhoz csatolásán ügyködött. „A 

magyaroknak el kell fogadniuk történelmük negatív pontjait, és meg kell szokniuk a jogos 

kritikát, mert erőszakkal asszimiláltak más nemzeteket, és a XX. században mindkét Fe
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világháborúban a vesztes oldalon álltak. A jószomszédi viszony érdekében a magyaroknak 

be kell fejezniük a történelem rendszeres elferdítését, és sok ellentmondásos alak 

heroizációját” – mondta Rafaj. Véleménye szerint nem európai, képmutató és félrevezető, 

hogy Magyarország hivatalos képviselői Esterházy mellett állnak, s úgy tűnik, hogy 

Magyarország nem csak a történelmi revizionizmust támogatja, hanem a magyar fasizmust 

is mentegeti. 

 

Wikileaks: Malina Hedviget megtámadták 

2011. augusztus 25. - TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Malina Hedviget megtámadták öt évvel ezelőtt – állítja az aktuálne.sk portál a Wikileaks 

által nyilvánosságra hozott diplomáciai táviratokra hivatkozva, melyeket az Egyesült 

Államok pozsonyi nagykövetsége jegyez. A távirat a nagykövetség belügyminisztériumi 

kapcsolatára hivatkozik. Szerinte a lányt megverhették a bőrfejűek. A távirat szerint csak 

„könnyebben bántalmazták”, de „súlyosabbá akarta tenni sérüléseit, mert attól tartott, 

hogy ez nem lesz elegendő arra, hogy ügyével foglalkozzon a rendőrség” – írja az 

aktuálne.sk. 

 

Esterházy védelme helyett 

2011. augusztus 25. - Kocur László - Új Szó 

„A nyári uborkaszezonból lassan éledező hazai (és magyarországi) sajtóban és közéletben 

is nagyot szólt Ivan Gašparovič államfő legújabb otrombasága Esterházy Jánosról” – írja 

az Új Szó véleményrovatában Kocur László. „Ma voltaképpen nem is annyira az 1901 és 

1957 között élt történelmi személyiségről folyik – ha folyik – a vita, hanem egy virtuálissá 

lett Esterházy Jánosról, akiből szimbolikus „magyarügy” lett, olyan, mint a nyelvhasználat, 

a kettős állampolgárság, a Beneš-dekrétumok, a lakosságcsere, vagy mint a ma ötéves 

Malina Hedvig-ügy. Ezekben a kérdésekben a „magyar igazságot” és a „szlovák igazságot” 

Mariana-árok mélységű szakadék választja el egymástól, ezért fordulhat elő az, hogy 

Esterházy János szobra Kassán épp úgy rács mögött van, mint modellje élete utolsó 

periódusában.” 

 

Gubík László elvesztette szlovák állampolgárságát 

2011. augusztus 25. - Felvidék Ma 

Gubík László, az MKP Lévai járási elnöke levélben értesítette a Nyitrai Körzeti Hivatalt 

arról, hogy Magyarországon állampolgársági esküt tett. Válaszában a körzeti hivatal egy, az 

állampolgárságról lemondó formanyomtatványt küldött címére, és ennek kitöltésére kérte 

Gubíkor, aki értesítette a hivatalt arról, hogy erre nem hajlandó, illetve, hogy az alkotmány 

értelmében továbbra is a szlovák állampolgárnak tekinti magát. Grendel Gábor a 

belügyminisztérium szóvivője szerint Gubík László jelenleg már nem állampolgára a 

Szlovák Köztársaságnak, ugyanis a törvény szerint állampolgárságát elvesztette a 
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formanyomtatvány kitöltése nélkül is. Az elvesztéshez elég volt az a tény, hogy felvette a 

magyar állampolgárságot. 

 

Új kisebbségi stratégia kell nemzetrészünk megmentése érdekében 

2011. augusztus 27. - Mészáros László - Felvidék Ma 

Szlovákiában „nem könnyű magyarnak lenni, és még nehezebb jogainkat érvényre juttatni. 

Mert itt Szlovákiában velünk szemben sohasem voltak az urak elnézőek, főleg ha jogainkat 

követeltük, vagy egyszerűen csak az igazságot kerestük” – írja Mészáros László a Felvidék 

Ma portálon. Így folytatja: „Jó példa rá Malina Hedvig esete, és a szurkolóverés 

Dunaszerdahelyen - melyeket az állami szervek addig jegelnek, amíg azok végül elévülnek 

-, vagy éppen Slota trianonszobrának, illetve Fico Cirill és Metód szobrának jogtalan 

felállítása Komáromban, az ott élő lakosok tiltakozása ellenére. Látni kell, hogy az ilyen 

egyoldalú harcban lassan, de biztosan felőröljük magunkat, keresve tévúton még 

önmagunkban is a hibát! Hogy ez ne fordulhasson elő, ezért, nekünk is új kisebbségi 

stratégiával kellene előállnunk nemzetrészünk megmentése érdekében, mert sajnos, már 

itt tartunk! Jó példát mutatnak erre civilszervezeteink a magyar nyelvhasználatot követelő 

matricák kiragasztásával, Gubík László bátor kiállásával szlovák állampolgársága mellett, a 

kettős állampolgárságért indított aláírásgyűjtéssel egész Szlovákia területén, illetve a 

kettős állampolgárság mellett tervezett MKP-s nagygyűlés megvalósításával 

Komáromban.” 

 

Az oktatási-nevelési támogatás új eljárása 

2011. augusztus 25. - Szabad Újság 

„Az oktatási-nevelési támogatásokra beérkezett pályázatok feldolgozása már a vége felé 

jár” – mondta Jókai Tibortól, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) 

titkára a Szabad Újság című felvidéki hetilapnak. Idén az intézmények helyett a szülőknek 

kellett megpályázniuk a támogatást, melynek kapcsán a titkár megjegyezte: „Kezdetben 

voltak pro és kontra érvek az új eljárással kapcsolatosan. Az iskolák és a szülői szövetségek 

voltak azok, akik a nemtetszésüket nyilvánították ki, ugyanis az előző rendszernél 

mindenkire le tudták hívni a támogatást.” Hozzátette, a kezdeti nehézségek ellenére közel 

55 000 potenciális pályázóból 45 000 igényelte a támogatást. 

 

Állampolgársági kényszerhelyzetek 

2011. augusztus 26. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

A szlovák kormánypártok „több hónapos hallgatás után újra hozzányúltak az 

állampolgársági törvény ügyéhez, ám jellemző módon ezúttal sem tudtak közös nevezőre 

jutni. A majdnem közös, mondhatni szlovák koalíciós nézőpont a következő: módosuljon a 

jogszabály, de a szlovák állampolgárság elvesztése szankcióként, megváltozott feltételekkel 

benne maradjon” – írja Mózes Szabolcs az Új Szó véleményrovatában. Úgy véli, hogy ez a 

helyzet kezd egyre kínosabbá válni a Híd szára. „Igaz, a helyükben valószínűleg az MKP 
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sem tudna többet elérni – de ők legalább elmondhatják, hogy másként járnának el.” 

Szerinte a Híd „egyetlen fogódzója”, ha sikerül „összekunyerálnia” az alkotmánybírósági 

beadványhoz szükséges 30 képviselői aláírást. „Az pedig, hogy az ügy megoldatlansága 

hosszú távon mennyit árthat a pártnak, nagyrészt attól függ, hány gubíklászló bukkan fel a 

következő években”, ugyanis ha „folyamatosan érkeznek a nyilvános bejelentések, a 

„szívszaggató történetek” a szülőföldjükön hontalanná váló magyarokról, akkor az ügy a 

legközelebbi választásokon keményen visszaüthet Bugáréknak.” 

 

Gyűlöletszító falfirkák az újvidéki Újtelepen 

2011. augusztus 25. - Vajdaság Ma 

Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka ismeretlen személyek nemzeti gyűlöletet szító, Halál 

a magyarokra! és egyéb, nyomdafestéket nem tűrő, a magyarokat gyalázó feliratokat írtak 

egy újvidéki újtelepi lakóház bejáratára. Milan Mitić, a lakótanács elnökhelyettese a Rádió 

021-nek elmondta, nagyon bízik abban, hogy az illetékesek hamarosan elfogják az 

elkövető(ke)t. Hozzátette, a gyűlöletre és erőszakra buzdító feliratok nagy nyugtalanságok 

keltettek a lakók körében. A rendőrség elvégezte a helyszínelést és keresi a tettest vagy 

tetteseket. 

 

Jogos jussot kaptak vissza Szabadkán 

2011. augusztus 26. - Lázin Miklós András - Magyar Hírlap  

A szabadkai állampolgársági eskütételről ír összefoglalót a Magyar Hírlap. Az ünnepségen 

részt vett Hende Csaba honvédelmi miniszter, aki elmondta, hogy „igazságot tenni jöttünk 

ma össze, visszaadni egy olyan kincset, egy olyan örökséget, jogos jussot, amelyet a 

huszadik század viharai elvettek önöktől, szüleiktől és nagyszüleiktől.” Az eskütevők között 

volt az a család is melynek tagjai százezredikként adták be állampolgársági kérelmüket. Az 

eskütételt követően Pénzes János megyés püspök celebrált ünnepi szentmisét a szabadkai 

Szent Teréz-plébániatemplomban. A zsúfolásig megtelt templomban helyi cserkészek 

álltak őrt. A szertartás után a Vajdasági Magyarok Szövetsége (VMSZ) Palicsfürdőn tartott 

ünnepséget. Wetzel Tamás a lapnak nyilatkozva elmondta, hogy már 135 ezren kérték a 

magyar állampolgárságot és 35 ezren már esküt is tettek. 

 

A KMKSZ elnöke elítéli a vereckei emlékmű meggyalázását 

2011. augusztus 25. - MTI, Echo TV 

A KMKSZ elnöke elítéli a szélsőséges Szvoboda párt tagjainak az ukrán függetlenség 

napjára időzített szerdai akcióját, amellyel Vereckén ismét meggyalázták a magyar 

honfoglalási emlékművet. Kovács Miklós az MTI-nek elmondta: elítéli és 
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minősíthetetlenül ízléstelennek tartja a Szvoboda újabb magyarellenes cselekedetét, hiszen 

a párt az ukrán nemzeti ünnepet használta fel arra, hogy újból meggyalázza a KMKSZ 

tulajdonát képező földterületen álló honfoglalási emlékművet. Bacskai József ungvári 

magyar főkonzul a külképviseleten az ukrán-magyar határ menti együttműködés 

kérdéseiről tartott sajtótájékoztatón az emlékművet ért újabb atrocitásra vonatkozó 

újságírói kérdésre válaszolva kifejtette: húsz éve Magyarország az elsők között ismerte el 

Ukrajna függetlenségét, s a magyar diplomácia azóta folyamatosan arra törekszik és abban 

érdekelt, hogy erősítse a két ország, a két nép jószomszédi kapcsolatait. 

 

Új típusú engedélyek a Kárpátalján élők számára 

2011. augusztus 25. - MTI, Magyar Nemzet Online, zakarpattya.net.ua 

Digitális arcképet és ujjlenyomatot tartalmazó, plasztikkártya alapú kishatárforgalmi 

engedélyeket rendszeresít Magyarország szeptembertől a Kárpátalján élő kérelmezők 

számára – közölte Magyarország ungvári főkonzulátusa. A külképviseleten tartott 

sajtótájékoztatón Bacskai József főkonzul elmondta, hogy Magyarország néhány napja 

beszüntette a hagyományos, útlevélbe ragasztott kishatárforgalmi engedélyek kiadását 

mind az ungvári főkonzulátuson, mind a beregszászi konzulátuson. A diplomata kiemelte: 

a korábban kiadott kishatárforgalmi engedélyek érvényességi idejük lejártáig 

használhatók. Az új formátumú okmányra a kérelmezőknek az eddigi egy hét helyett 21-30 

napot kell várniuk, mert azok nem a diplomáciai kirendeltségeken, hanem budapesti 

nyomdában készülnek. 

 

Kitüntették a magyar kultúra kárpátaljai munkásait 

2011. augusztus 25. - Kárpátalja 

Schmitt Pál köztársasági elnök augusztus 20. alkalmából kiemelkedő munkásságuk 

elismeréseképpen négy kárpátaljai közéleti személyiségnek állami kitüntetést 

adományozott. Az érdemrendeket Tóth István beregszászi magyar főkonzul, valamint 

Bacskai József ungvári magyar főkonzul adta át Beregszászban. Benedek Imre, az 

Aknaszlatinai 3. Számú Bolyai János Középiskola igazgatója, Gajdos Olga, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi Alapszervezetének elnöke és Varga Béla 

újságíró, az ungvári magyar tankönyvszerkesztőség vezetője Magyar Köztársasági Arany 

Érdemkereszt kitüntetést vehetett át. Zelinszki Éva Máriának, a Rahói 1. Számú 

Középiskola nyugalmazott matematikatanárának Schmitt Pál a Magyar Köztársasági Ezüst 

Érdemkereszt kitüntetést adományozta. 
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