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Semjén: görcsösen törekszünk a Szlovákiával való jó viszonyra 

2011. augusztus 26. - bumm.sk, Felvidék Ma, MR1-Kossuth Rádió 

Megdöbbenésének adott hangot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Ivan Gašparovič 

szlovák államfő Esterházy Jánost fasisztának, Hitler barátjának minősítő nyilatkozata 

miatt. „Hihetetlen, hogy egy köztársasági elnök ilyen elképesztő dolgot mondjon. 

Gašparovič elnök vagy súlyos történelmi tévedésben van, és elemi ismeretei hiányoznak a 

szlovák történelemről, vagy – és ez a rosszabb – magyar- és katolikusellenes támadásról 

van szó” – mondta a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Kossuth 

Rádióban. A magyar-szlovák viszonyról szólva Semjén úgy fogalmazott: „görcsösen 

törekszünk arra, hogy Szlovákiával jó legyen a viszonyunk”, néhány dolog azonban 

akadálya ennek. A Beneš-dekrétumok még mindig hatályban vannak, a kollektív 

jogfosztást megtartotta szlovák jogrend, megszületett a diszkriminatív nyelvtörvény, és 

megfosztják állampolgárságuktól azokat, aki felveszik más ország állampolgárságát. 

Semjén hozzátette: a felvidéki magyaroknak azt tanácsolják, ha fel kívánják venni a 

magyar állampolgárságot, jöjjenek át Magyarországra, mert a kormány egyetlen országnak 

sem szolgáltat ki állampolgársági adatokat. 

 

Répás Zsuzsanna: versenyképes tudást a külhoni magyar fiataloknak! 

2011. augusztus 26. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Krónika, Szabadság 

A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint létre kell hozni egy egységes 

Kárpát-medencei tudásteret, a XXI. század sikerességének kulcsa ugyanis az intelligencia, 

ehhez pedig versenyképes tudást kell szerezniük a külhoni magyar fiataloknak. Répás 

Zsuzsanna erről Sárospatakon, a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kara pénteken 

kezdődött doktorandusz táborának megnyitóján beszélt. Mint kifejtette: arra szeretnék 

helyezni a hangsúlyt, hogy a diákok a szülőföldjükön tudják folytatni tanulmányaikat. 

Ehhez bővíteni kell a lehetőségeket, a különböző szakirányokat, amelyeken a magyar 

nyelvű képzés keretében szerezhetik meg az ismereteket. Répás Zsuzsanna szerint a 

megújult nemzetpolitika lényege az összefogás, az egység. A külhoni és a magyarországi 

magyarok egymásról való tudását is ki kell egyenlíteni, hogy a magyar fiatalok ne csak az 

iskolapadban tanuljanak egymásról, hanem személyesen, kapcsolati hálón át is 

megismerjék egymást. 

 

Kelemen: hivatalos Fidesz-RMDSZ találkozó várható 

2011. augusztus 28. - MTI, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság, Magyar Hírlap, 

Népszava 

Nincs olyan vitás kérdés, amely miatt rendezhetetlen lenne a Fidesz és az RMDSZ viszonya 

– jelentette ki Kelemen Hunor Marosvásárhelyen. Az RMDSZ elnöke az MTI-nek a 

marosvásárhelyi Félsziget fesztiválon elmondta, nem tud elképzelni kétféle magyar 

állampolgárságot, és szerinte az állampolgársággal együtt a szavazati jogot is meg kell 

kapniuk a határon túli magyaroknak. Leszögezte: az RMDSZ-nek nincs preferenciája azzal 
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kapcsolatosan, hogy a határon túli magyarok miként éljenek a szavazati jogukkal, a 

szavazás módjáról ugyanis a magyar kormánynak kell döntenie. Hozzátette, hogy a Fidesz 

erről konzultálni fog a határon túli magyar szervezetekkel az ősz folyamán. 

 

Sokan veszik fel a magyar állampolgárságot 

2011. augusztus 27. - Virághalmy Sarolta - MR1-Kossuth Rádió 

Eddig közel 135 ezren kérték, hogy visszakaphassák a magyar állampolgárságukat 

egyszerűsített honosítási eljárással – mondta el a Kossuth Rádiónak a kettős 

állampolgárságért felelős miniszteri biztos. Wetzel Tamás tájékoztatása szerint vannak 

olyan magyar külképviseletek, ahol már jövő márciusra és áprilisra is lefoglalták az 

időpontot a magyar állampolgársági eskütételre. 

 

Letették az esküt, elültették az összetartozás fáját 

2011. augusztus 27. - Erdély Ma, Duna Tv, Magyar Nemzet 

Csaknem száz Kárpát-medencei magyar tette le pénteken az állampolgári esküjét 

Budapesten, Rákoskeresztúron. Az ünnepségnek a Keresztúr elnevezésű települések 

nemzetközi találkozója adott otthont. A települések ajándékként egy-egy cserép földdel 

érkeztek, hogy elültessék az összetartozás fáját azokkal, akik most szereztek magyar 

állampolgárságot. A Keresztúr nevű települések nemzetközi találkozóját 12. alkalommal 

rendezik meg az idén, több mint ezren érkeztek Budapestről, hogy ismét találkozzanak a 

barátaikkal, és ha lehet, akkor még szorosabbra fűzzék kapcsolatukat a szomszédos 

országok magyarlakta településeivel. 

 

Az Orbán-kormány külpolitikája: megkerülhetetlen mumus 

2011. augusztus 29. - Dési András - Népszabadság 

Közép-Európa hangsúlyos szerepet játszott a Fidesz választási programjában, ahol az egyik 

fő célként egy szupererős Varsó–Budapest–Bukarest-tengely kialakítását célozták meg – 

írja a Népszabadság. A lapnak nyilatkozó Anton Pelinka, a Közép-európai Egyetem (CEU) 

professzora szerint a lengyel–magyar–román együttműködés egyértelműen a sorból 

látványosan kihagyott Szlovákia „elszigetelését” vonná maga után, Donald Tusk kormánya 

pedig nem adja a nevét Lengyelország déli szomszédjának „megsértéséhez”. Az osztrák 

politológus szerint ha még most is Robert Fico lenne a szlovák kormányfő, az egyik 

konfliktus követné a másikat Pozsony és Budapest között. Pelinka szerint Iveta Radicová 

higgadt hangnemet használ, így a két kormány megnyilatkozásaiból is eltűntek a 

nacionalista hangok. A kettős állampolgárság kapcsán elmondta, az nem ismeretlen dolog 

az unióban, de EU-s szomszédok között meglehetősen barátságtalan lépés, ha az egyik a 

másik ellenkezését figyelmen kívül hagyva oszt állampolgárságot. 
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Száz egyéni és száz listás képviselő 

2011. augusztus 29. - Pindroch Tamás - Magyar Hírlap 

A Magyar Hírlap közöl egy mini interjút Gulyás Gergely Fideszes országgyűlési 

képviselővel, melyben kitérnek a határon túli magyarok választójogára is. A képviselő 

szerint a kormánypárton belül is többféle elképzelés i napvilágot látott, azonban 

mindenképpen figyelembe kell venni, határon túli magyarok, illetve ellenzéki képviselők 

véleményét. Kiemelte, hogy a határon túli „magyarság érdekében jó lenne, ha ez a kérdés 

nem válna aktuálpolitikai viták áldozatává”. 

 

Nincs engedély az RMOGYKE számára! 

2011. augusztus 26. - Antalfi Imola - Erdély Ma, Népújság 

Marosvásárhely polgármesteri hivatala másodszorra sem engedélyezte a Romániai Magyar 

Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) nyilvános rendezvényét. Az 

engedélyeket kibocsátó bizottság megtiltotta a szervezőknek, hogy információs sátrat 

állítsanak fel a város főterén. A szervezők ezúttal nem tüntetésre kértek jóváhagyást, 

hanem augusztus 27. és szeptember 3. között egy 8x3 méteres sátrat, plakátot helyeztek 

volna ki az egyetem történetéről. A lakosságot a román és a magyar tagozat helyzetének 

időbeni alakulásáról, a magyar tagozat elsorvasztásának okairól és az önálló magyar 

tagozat létrehozásának szükségességéről szerették volna tájékoztatni. 

 

Nem lesz népszavazás Székelyföld egységéről 

2011. augusztus 26. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A székelyföldi önkormányzatok RMDSZ-es vezetői nem tartják időszerűnek a Hargita – 

Kovászna megyei tanácsok együttes ülésének megszervezését, és Székelyföld egységéről 

szóló népszavazás kiírását. A kezdeményező MPP-s politikusok szerint a népszavazás célja, 

hogy a megakadályozzák a PDL által szorgalmazott régióátszervezési törekvéseket, és 

kinyilvánítsák, hogy Székelyföld egységes és oszthatatlan. Kulcsár Terza József a polgári 

part Kovászna megyei elnöke elmondta: szeretné, ha az együttes ülést még ebben a 

hónapban összehívnák, majd utána minél hamarabb megszervezzék a népszavazást, míg az 

egyetemisták is itthon tartózkodnak. Tamás Sándor megyei tanácselnök ebben a témában 

egyeztetett a polgári párti frakcióval és leszögezte: a Demokrata Liberális Párt 

napirendjéről lekerült a régióátszervezés kérdése, ezért nem időszerű az együttes 

tanácsülés és a népszavazás. Hasonlóképpen vélekedett Borboly Csaba Hargita megyei 

tanácselnök aki a polgári párti frakcióvezetőnek írt levelében kifejtette: jelenleg nincs 

veszélye annak, hogy a román politika részéről jogcsorbító intézkedést helyezzenek 

kilátásba, de ha ilyen történik, akkor élni fognak minden eszközzel, amibe a népszavazások 

kezdeményezése, tiltakozások szervezése, nemzetközi fórumokhoz való fordulás egyaránt 

beletartozik. 
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Kelemen válaszolt Bognár nyílt levelére 

2011. augusztus 27. - transindex.ro, Krónika, Szabadság 

Folytatódik a verespataki bányaprojekt témája által generált nyilatkozatháború az RMDSZ 

elnöksége és a Szabadelvű Kör között. Bognár Zoltán, a Szabadelvű Kör elnöke pénteken a 

szövetségi elnökhöz intézett nyílt levelet, melyben nehezményezte Kelemen Hunor 

Eckstein-Kovács Péterhez, a Szabadelvű Kör alelnökéhez intézett felszólítását, miszerint 

döntse el, hogy RMDSZ-tag szeretne-e maradni. Bognárnak írt válaszlevelében Kelemen 

leszögezi, a szövetségben soha nem volt szokás nyílt levelek révén üzengetni, és szeretné, 

ha ez a gyakorlat nem válna hagyománnyá. Továbbá hangsúlyozza, úgy gondolja, hogy 

mindenkinek - így Eckstein Kovács Péternek is jogában áll bármiről kifejteni véleményét 

vagy tiltakozni, azonban elvárja, hogy véleményét tisztességesen próbálja a közvélemény 

tudomására hozni. 

 

Kelemen a Félszigeten: az RMDSZ támogatja a helyhatósági és parlamenti 
választások összevonását 

2011. augusztus 27. - transindex.ro 

A választási törvény módosítása, a helyhatósági és önkormányzati választások összevonása 

kiemelt témája lesz az RMDSZ őszi ülésszakának – mondta Kelemen Hunor szövetségi 

elnök és kulturális miniszter a Félszigeten tartott sajtótájékoztatóján. Az RMDSZ három 

okból tudná támogatni ezt a lépést: gazdasági szempontból mintegy 30-35 millióval 

olcsóbb lenne így a választások megszervezése, a szavazópolgárok jobban mozgósíthatóak 

lennének, valamint könnyebben ki lehetne alakítani az egyforma helyi és országos 

koalíciókat – mondta el Kelemen. Kiemelte, csak abban az esetben egyeznek bele a 

törvénymódosításba, ha ez arányos képviseletet biztosító szavazást garantálna. 

 

Népszámlálás a szórványban 

2011. augusztus 27. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az ősszel esedékes romániai népszámlálás sorskérdés a romániai magyarság jövőjét illetőn 

– vélik az Erdélyi Magyar Ifjak vezetői, akik szerint a szórványban, a beolvadás 

veszélyében élők, és a vegyes házasságból származók számára vonzóvá kell tenni a 

magyarságot, hogy érezzék: érdemes magyarnak lenni. „A szórványtelepüléseken 

elsősorban Fehér megyére koncentráltunk, szükség lenne egy programot beindítani, hogy 

az ott élő magyaroknak a beolvadási folyamatát lassítsuk” – mondta a Kossuth Rádió 

kérdésére Szakács Júlia, az EMI Szórványért szakcsoportjának felelőse. „Eredmény az, ha 

egy gyermeknap alkalmából 50 kilométeres körzetből hozták el a szülők a gyermekeket, 

mondták, hogy magyar iskolákba fogják adni a gyerekeket” – hangsúlyozta Szakács. 
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Tilos volt a honosítást népszerűsíteni a Partiumi Magyar Napokon 

2011. augusztus 27. - Bódi Sándor - Erdély Ma, Krónika 

A Szatmárnémetiben zajló Partiumi Magyar Napokon a városi RMDSZ szervezete 

megtiltotta a kettős állampolgárság népszerűsítését a tömegrendezvényein. Veres-Kupán 

Enikő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Szatmár megyei szervezetének elnöke a 

szatmári Demokrácia Központ számára egy sátrat szeretett volna felállítani a Kossuth-

kertben, ahol két színpadon is zajlanak a rendezvények, így meglehetősen nagy a forgalom. 

A szervezők viszont nem járultak hozzá a sátor felállításához. A Bethlen Gábor Alap 

kétmillió forinttal támogatta az RMDSZ alapítványa, az Identitas Alapvány révén az 

ötmillió forint összköltségvetésű Partiumi Magyar Napokat, így aztán az a különös helyzet 

állt elő, hogy ugyanaz az Alap, amely hatalmas pénzeket fordít a határon túl élő magyar 

lakosságnak az egyszerűsített honosítással való megismertetésére, most teljes 

jóhiszeműséggel és akaratlanul önmaga ellen fordult, és maga finanszírozta egy másik 

programjának az elszabotálását.  

 

Háromból egy, de ki? 

2011. augusztus 28. - Fancsali Attila - szekelyhon.ro 

Még zajlanak az egyeztetések a marosvásárhelyi polgármesteri székért versenybe szálló 

magyar jelölt személyét illetően. Bár már több időpontot is meghatároztak az illetékesek a 

bejelentést illetően, ez még nem történt meg. Információk szerint valószínűleg szeptember 

végén derül ki, hogy a marosvásárhelyiek a jövő évi önkormányzati választásokon kire 

üthetik a pecsétet. Míg az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Polgári Párt 

bejelentette, hogy az RMDSZ-es Vass Leventét támogatná, addig az RMDSZ három 

személy – Csegzi Sándor, Dávid Csaba és Vass Levente –  közül szeretne választani. 

 

Ellenzéki ultimátum és fenyegetőzés 

2011. augusztus 29. - Krónika 

Crin Antonescu szerint a román balliberális ellenzék 2016-ig „szavatolná” az RMDSZ 

kormányzati részvételét, ha a szövetség szeptemberben felrúgná a jelenlegi koalíciót. 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök érdemben nem reagált Antonescu ultimátumára, 

leszögezve: pillanatnyilag nem merül fel a szövetség kilépésének kérdése. A választási 

rendszer esetleges változásáról Kelemen elmondta, a szövetség támogatni tudja azt az 

elképzelést, hogy az önkormányzati és parlamenti választásokat egy időben tartsák. 

 

Napi aberrációk 

2011. augusztus 29. - Rostás Szabolcs - Krónika 

Rostás Szabolcs a román média rendszeres félretájékoztatásáról ír a Krónika hétfői 

vezércikkében: „Schmitt Pál erdélyi látogatása kapcsán például az egyik legnézettebb 

hírcsatorna, a Realitatea Tv bukaresti stúdiójában újságírók, politikusok, elemzők 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=98599&cim=tilos_volt_a_honositast_nepszerusiteni_a_partiumi_magyar_napokon
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/harombol-egy-de-ki
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csámcsogtak hosszasan egy amúgy nagy tudású, kisebbségi kérdésekben viszont sok 

esetben szűklátókörű román publicista „értesülésén”, miszerint a magyar államfő 

Kolozsváron a román nemzetiségű román állampolgárokat is arra biztatta, hogy igényeljék 

a magyar állampolgárságot. Mondani sem kell, Schmitt nem mondott ilyen képtelenséget 

– az elnök az erdélyi magyarokat biztatta az állampolgárság-szerzésre –, a nyilvánvalóan 

rosszindulatú félreértésen alapuló állítás azonban elég volt a „nagymagyar birodalmi 

álmok”, az erdélyi és székelyföldi „szeparatista” törekvések szapulásához”. 

  

Szobrot kapott Domokos Géza 

2011. augusztus 29. - Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Domokos Géza író-politikus szobrát leplezték le szombaton a zágoni községi napok 

keretében. Az ünnepségen részt vett többek között Pálosi Ferenc, a Magyar Köztársaság 

tiszteletbeli konzulja, Borbély László környezetvédelmi és erdészeti miniszter is. Kiss 

József, Zágon polgármestere köszöntőbeszédében kifejtette, összefogással sikerült 

betartani fogadalmukat, mely szerint a 2007-ben elhunyt író-politikus-

művelődésszervezőnek, a Kriterion Könyvkiadó alapító tagjának – és több mint két 

évtizeden keresztül igazgatójának – szobra a Mikes-kúria kertjében, II. Rákóczi Ferenc 

fejedelem, Mikes Kelemen és Csutak Vilmos szobra mellett kap helyet. Borbély László 

miniszter Domokos Gézára emlékezve kifejtette, az RMDSZ első elnöke képes volt a lehető 

legjobban irányítani az erdélyi magyar politika fiatal képviselőit, a kilencvenes évek 

elejének zavaros politikai helyzetében. 

 

Kelemen Hunor: vicc a székely pénz  

2011. augusztus 29. - Pengő Zoltán - Krónika, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

Viccnek nevezte Kelemen Hunor a székely pénz bevezetésére vonatkozó felvetést. Az 

RMDSZ elnökét szombaton, a Félszigeten kérdezték újságírók arról, mi a véleménye a 

székelyföldi vállakozók azon kezdeményezéséről, hogy Siculorum-Bes néven pénzintézetet 

alapítsanak, melynek tagjai az egymás közötti adásvételek alkalmával pénzhelyettesítő 

utalványokat használnának. „Ez nem egy bank, hanem egy vicc. Megvalósíthatatlan 

dolgokról nincs mit mondanom” – nyilatkozta Kelemen Hunor. Sokkal vehemensebben 

nyilatkozott Lia Olguţa Vasilescu PSD-s szenátor, aki pénteki, craiovai sajtótájékoztatóján 

foglalkozott a témával. „Ez a román állam szuverenitása elleni nyílt támadás, hiszen a 

nemzeti valuta egy állam szuverenitásának egyik lényeges eleme. Amennyiben egy 

régióban megjelenik a lejen kívül egy másik fizetőeszköz, ez annak a biztos jele, hogy oda 

az állam fennhatósága immár nem terjed ki” – jelentette ki. 
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Megkezdte működését Magyarország új nagykövete Pozsonyban 

2011. augusztus 26. - Felvidék Ma 

Augusztus 25-én hivatalában fogadta Mikuláš Dzurinda külügyminiszter Balogh Csabát, 

Magyarország új szlovákiai nagykövetét, aki Heizer Antal korábbi nagykövetet váltotta e 

tisztségben. A találkozón a magyar-szlovák kapcsolatokat érintő aktuális kérdésekről esett 

szó, valamint e kapcsolatok további fejlődésének lehetőségeiről. Balogh Csaba elmondta, 

hogy a magyar EU-elnökség után Magyarország a regionális együttműködéssel és a 

szomszédi kapcsolatokkal kíván intenzíven foglalkozni.  A szlovák külügyminiszter a 

támogatásáról biztosította a magyar nagykövetet minden olyan kezdeményezése 

tekintetében, melyek országaik polgárainak érdekeit szolgálják. 

 

Nyílt levél Gasparovicnak 

2011. augusztus 27. - Bayer Zsolt - Magyar Hírlap 

A Magyar Hírlap hétvégi számában olvasható Bayer Zsolt nyílt levele, melyben röviden 

összefoglalja Eszterházy János működését a második világháború alatt, valamint az azt 

követő csehszlovákiai meghurcolását. Felháborítónak tartja, hogy egy olyan embert 

neveztek ki a szlovákok fasisztának, aki egyedüliként szavazott a zsidó deportálások ellen. 

Ugyanaz a szlovák média, mely még 42-ben zsidóbérencezte a grófot 45-ben már 

fasisztázta, ráadásul a magyar „elvtársak” mindehhez segítő kezet adtak, „hiszen egy 

magyar Grófról volt szó”. Az elnöki kijelentés bár hozhatott némi népszerűséget a 

„halottgyalázó” Gasparovicnak, azonban „ettől mit sem változik Esterházy János magyar 

gróf igazsága.”  

 

Slota: Berényi már nem szlovák állampolgár 

2011. augusztus 27. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma 

Az SNS elnöke szerint Berényi József, az MKP elnöke már nem szlovák állampolgár. „Meg 

vagyok róla győződve, hogy Berényi úr már rég Magyarország állampolgára, így nem 

szlovák állampolgár többé” – ismételte meg korábbi álláspontját Ján Slota. „Ha nem 

szlovák állampolgár, nem lehet egy, a szlovák belügyminisztérium által bejegyzett párt 

elnöke sem” – tette hozzá. Kijelentette: nem lát különbséget az MKP és a Híd 

hozzáállásában az állampolgárság kérdéséhez. Szerinte mindkét párt azt akarja elérni, 

hogy a magyar állampolgárság felvételével egy adott személy ne vessze el szlovák 

állampolgárságát. Slota Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét is kritizálta: „Én azokban az 

időkben ismertem meg Bugár urat, mikor a parlamentben még Vojtech Bugárnak, és nem 

Bugár Bélának hívták. A 20 év alatt nehéz utat járt be, érintette őt a képmutatás és a 

hazugság szele. Rutinos politikus lett belőle, aki mosollyal az arcán kijelenti, hogy a Mars 

lakosa, és az innen számított harmadik galaxisban élő emberek nyelvén beszél. 

Véleményem szerint ez az ember saját anyját is meg tudja győzni arról, hogy nem született 

magyar, hanem eszkimó.” 
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Magyar vevőnek magyar feliratot 

2011. augusztus 27. - V. Krasznica Melitta - Új Szó 

Újabb matricák bukkantak fel Komáromban, ezúttal azokon a boltokon, 

vendéglátóhelyeken, amelyekre kikerültek az eddig hiányzó magyar feliratok. Fontos vagy! 

– ilyen matricákat ragaszt az Egy Jobb Komáromért (EJK) Polgári Társulás a teljes 

kétnyelvűséget betartó boltok, vendéglők, irodák, intézmények bejáratához. A pozitív 

példával elöljáró vállalkozásokat, szolgáltatásokat honlapján is népszerűsíti. Arra biztatja a 

fogyasztókat, hogy ezeken a helyeken vásároljanak, ezen cégek szolgáltatásait vegyék 

igénybe. 

 

Bugár a szlovák-magyar viszonyról 

2011. augusztus 28. - MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A kisebbségi jogokra vonatkozó eltérő látásmód a szlovák-magyar viszony legnagyobb 

problémája Bugár Béla szerint. A politikus úgy véli, a két ország kapcsolatában vannak 

olyan, a nyilvánosság számára nagyon érzékenyen kérdések, amelyek mesterségesen lettek 

kialakítva. Bugár ilyennek tartja a határon túli magyarok választójogát. Emlékeztetett egy 

közelmúltban készült felmérésre, amely szerint a Fidesz választóinak 60 százaléka 

elutasítja a határon túli magyarok választójogát. „Ez teljesen normális” – szögezte le a Híd 

elnöke. A fennálló problémák ellenére Bugár úgy látja, hogy ma a szlovák-magyar 

kapcsolatok jobbak, mint a múltban voltak. Jónak tartja, hogy Budapest néhány nem 

éppen szerencsés lépésére a szlovák kormány nem reagált hisztérikusan. Ami a Híd és a 

Fidesz viszonyát illeti, a pártelnök  kifejtette, hogy nincs köztük kommunikáció. „Az 

együttműködést elutasították, ezért jelenleg ez tárgytalan” - állapította meg. 

 

Internetes petíció indult Esterházy János védelmében 

2011. augusztus 28. - bumm.sk 

A dunaszerdahelyi székhelyű Pázmaneum Társulás elutasítja Ivan Gašparovič szlovák 

államfő vádjait, amelyekkel megsértette a felvidéki magyarok mártírjának, gróf Esterházy 

Jánosnak emlékét. A szervezet ezért internetes petíciót fogalmazott meg, melyben 

bocsánatkérésre szólítják fel az államfőt. „Felszólítjuk a szlovák államfőt, akinek minden 

Szlovákiában élő nemzet államfőjeként kellene viselkednie, hogy kérjen bocsánatot a 

barna- és vörös diktatúra által üldözött, hívő keresztény Esterházy Jánost gyalázó 

szavaiért, s elégtételül a durva sértésért támogassa a felvidéki magyarok mártírjának 

mielőbbi szlovákiai rehabilitációját!” 

 

Solymos: Gašparovič hibát követett el 

2011. augusztus 28. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Solymos László, a Híd frakcióvezetője szerint Ivan Gašparovič hibát követett el Esterházy 

Jánosról tett kijelentéseivel. „Mivel Estreházyról eltérőek a történészi vélemények, és 
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kényes témáról van szó, így is kéne hozzáállnunk. Az elnöknek - már csak azért is, hogy ne 

feszítse tovább a húrt -, óvatosabban kellett volna kifejeznie magát. Erre nincs szükségünk. 

Jött egy nyilatkozat, ezt egy reakció követte. Az én kérdésem az, szükségünk van-e erre? 

Szüksége van-e erre Szlovákia és Magyarország állampolgárainak?” - tette fel a kérdést 

Solymos. A frakcióvezető szerint alkalmanként mindkét oldalon előfordulnak 

szerencsétlen kijelentések. Szerinte ilyen volt Kövér László házelnök azon kijelentése, hogy 

a határon túl vannak olyan pártok, akik úgy tesznek, mint ha a magyar érdekeket védenék, 

és mellette kollaborálnak a többségi nemzettel. 

 

Egeresi lefestette a gyűlöletszító falfirkát 

2011. augusztus 26. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

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

írtak szerdáról csütörtökre virradó éjszaka ismeretlen személyek egy újvidéki újtelepi ház 

bejáratára. A rendőrség ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett. Péntek délelőtt Egeresi 

Sándor, a Vajdasági Képviselőház elnöke a belügyminisztérium képviselőjével együtt 

festette le a gyűlöletszító falfirkát. „A gyűlöletbeszéd és a gyűlöletszítás életveszélyes 

Vajdaság szemszögéből. Nincs kis incidens és nagy incidens. Csak nemzeti alapon történő 

incidens van. Fenyegetni csak azért az embereket, mert más a vallásuk, a nyelvük, más 

nemzeti közösséghez tartoznak, ez bűn, s ez ellen küzdenünk kell. Az, hogy most a belügyi 

titkárság képviselőjével közösen festettük le ezt a graffitit, azt is szimbolizálja, hogy a 

Tartományi Képviselőház, a biztonsági szolgálat illetve a belügyminisztérium között 

eredményes együttműködés van. Természetesen a legerélyesebben elítélem ezt a tettet és 

követelem, hogy az elkövetőket mihamarabb kerítsék kézre” – nyilatkozta Egeresi. 

 

Emeljük fel a szavunkat a vagyonunkért 

2011. augusztus 28. - Varjú Márta - Magyar Szó 

Közvitán van a közvagyonról szóló törvénytervezet, ez a jogszabály a tartományi, valamint 

az önkormányzati vagyon visszaszármaztatását hivatott szolgálni. Az elmúlt hetekben 

heves reagálást váltott ki a törvény előkészítése során a vagyon meghatározásának 

kérdése. A Demokrata Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga illetékes tagjai 

ütköztették nézetüket eddig, de egységes álláspontot nem sikerült kialakítani. Egeresi 

Sándor, a tartományi képviselőház elnöke szerint mindannyian jól tudjuk, hogy milyen 

vagyonnal rendelkezett a tartomány és az önkormányzat, most ezt kell visszakövetelnünk. 

„Azon leszek, hogy a vajdasági kormánynak és a parlamentnek legyen határozott 

álláspontja” – hangsúlyozta Egeresi. 
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A tartományi ombudsman nem támogatja a kisebbségi média magánosítását 

2011. augusztus 29. - Vajdaság Ma 

Muškinja Heinrich Anikó tartományi ombudsman szerint a kisebbségi médiát nem kell 

privatizálni, mert az menthetetlenül a megszűnésükhöz vezetne. Az Autonómia internetes 

portálnak adott interjúban kifejtette, az államnak a médiából történő kivonulása és a 

tájékoztatási eszközök magánosítása nem szavatolja a tájékoztatás tárgyilagosságát és a 

politikai befolyástól való mentességet. Muškinja Heinrich Anikó elítélte a Magyar Nemzeti 

Tanács júniusi döntését, amellyel leváltotta Pressburger Csaba főszerkesztőt. Olyan 

mechanizmusok beiktatását szorgalmazta, amelyekkel a kisebbségi média megvédhető a 

politikai befolyástól. 

 

Eszéken tettek állampolgársági esküt 

2011. augusztus 26. - MTI, Magyar Nemzet Online 

A horvátországi Eszéken először tettek állampolgársági esküt a határon túli magyarok, 

akik között két kiskorú gyermek is volt – tájékoztatott a zágrábi magyar főkonzul 

pénteken. Juhász Zoltán hangsúlyozta: eddig kétszer Zágrábban tartottak hasonló 

ünnepséget, a horvátországi magyarság székhelyén azonban most először került sor 

eskütételre. A horvát fővárosban eddig már csaknem harmincan vették fel a magyar 

állampolgárságot az egyszerűsített honosítási eljárás eredményeként, a pénteki, eszéki 

eskütételen pedig ugyancsak mintegy harmincan vehették át a dokumentumot. 
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