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Regionális nyelvvé válhat Kárpátalján a magyar? 

2011. augusztus 30. - Kárpáti Igaz Szó, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

A közelmúltban az Ukrán Legfelsőbb Tanácsban bejegyezték az Állami nyelvpolitika 

alapjairól szóló törvényjavaslatot, mely kimondja, hogy a regionális és kisebbségi nyelvek 

egy szintűek az államnyelvvel. A kezdeményezés szerint Ukrajnának egyetlen államnyelve 

van, az ukrán nyelv, az államnyelv használata az ország egész területén kötelező a 

végrehajtó, a törvényhozó szervekben és a bíróságokon, az oktatási rendszerben és 

intézményekben. Az ukrajnai regionális, avagy kisebbségi nyelvekhez sorolják többek 

között az orosz, belorusz, bolgár, örmény, krimi-tatár, német, lengyel, román, roma, 

szlovák, magyar, ruszin nyelveket. A törvénytervezet szerint Ukrajna területén 

mindenkinek jogában áll a regionális nyelvek szabad használata. Regionálisnak abban az 

esetben nyilvánítanak egy nyelvet, ha az adott területen a lakosság legalább tíz százaléka 

használja az adott nyelvet. A regionális nyelvek használóinak számát az ukrajnai 

népszámlálás közigazgatási egységekre bontott adatai alapján határozzák meg. 

 

MIT-tábor és tisztújító küldöttgyűlés hétvégén Lakiteleken 

2011. augusztus 30. - Erdély Ma 

Szeptember 2–4. között Lakiteleken szervezi meg táborát a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT). 

A találkozó célja, hogy a tagszervezetek nagyobb létszámban megjelenő képviselői jobban 

megismerhessék egymást, lehetőségük legyen a MIT tevékenységének tervezésébe 

bekapcsolódni, és a magyarországi partnerszervezetekkel közvetlen kapcsolatba lépni. A 

MIT-táborban ilyenképpen jelen lesznek a MIT tagszervezeteinek átlagban 15-30 fős 

küldöttségei: az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), az Ifjúsági Keresztyén 

Egyesület (IKE), a Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ), a Magyar Ifjúsági 

Szervezetek Szövetsége (MISZSZ), valamint az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) részéről, 

továbbá a MIT elnöksége és közvetlen munkatársi köre. A helyszín kiválasztása Lezsák 

Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke meghívásának köszönhető. Ily módon a 

magyarországi helyszín jelképes üzenet a határtalanul élés erősítésére is. A táborban jelen 

lesz a Fidelitas, valamint az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ, a 

Kereszténydemokrata Néppárt ifjúsági szervezete) képviselete is. A rendezvényt 

megtiszteli jelenlétével Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, Téglásy Kristóf ifjúsági 

főosztályvezető, valamint Kapus Krisztián Ifjúsági Albizottság elnök is. 

 

Elhunyt Pálfi Mózes Zoltán RMDSZ-képviselő 

2011. augusztus 30. - Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság, Nyugati Jelen 

Hétfőn este a kolozsvári 1-es számú sebészeti klinikán elhunyt Pálfi Mózes Zoltán RMDSZ-

es parlamenti képviselő. A politikus két hete kórházban feküdt diabetikus kómában. Pálfi 

Mózes Zoltán a RMDSZ megyei tanácsosaként tevékenykedett, majd 2004 és 2008 között E
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a Kolozs Megyei Tanács alelnöke volt. A 2008-as parlamenti választásokon képviselői 

mandátumot szerzett. 

 

Kolozsvári Értelmiségi Konzultatív Tanácsot hívott össze a megyei RMDSZ 

2011. augusztus 30. - transindex.ro 

A Kolozs megyei RMDSZ elnöke, Máté András Levente és Kötő József parlamenti 

képviselő kezdeményezésére szeptember 15-én első alkalommal kerül összehívásra a 

Kolozsvári Értelmiségi Konzultatív Tanács. A testület kezdeményezői úgy vélik, hogy 

Erdély fővárosában szükség van egy olyan ideológiák fölötti állandó független testületre, 

amely a történelmi- és gazdasági tapasztalatok fényében olyan irányelveket, konkrét 

tennivalókat fogalmaz meg, amelyek közösségi érdekeinket, önálló politizálásunkat 

segíthetik a régiónkban. A testületbe meghívást kaptak a kolozsvári magyar egyházi 

méltóságok, az értelmiség képviselői, az akadémiai és civil szférában tevékenykedő 

szakemberek. 

 

A permanens kampány áldozatai 

2011. augusztus 30. - Parászka Boróka - manna.ro 

Parászka Boróka a verespataki bányaberuházás kapcsán az RMDSZ-ben kialakult belső 

konfliktust elemezve kijelenti: „Kelemen Hunor, amikor átvette az RMDSZ vezetését, azt 

ígérte, hogy új korszakot nyit. A szomorú mérleg azonban azt mutatja, hogy ezt nem tette 

meg. Még ott sem tartunk, ahol a Markó-éra lezárult. Markó Béla távoztakor ugyanis 

feszült, zárt és merev volt a szervezet, de nem merült fel a pártszakadás lehetősége. 

Ahelyett, hogy az elmúlt időszak a feszültségek oldásával, a korábbi zárványok nyitásával 

telt volna, az új kezdet felhajtóereje segítette volna a Szövetséget, valami végleg elveszni 

látszik”. A szerző kiemeli, hogy elszürkült az erdélyi magyar közélet: „Tulajdonképpen 

nincsenek is erdélyi magyar közügyek. Csak szlogenek vannak, kampányok és 

ellenkampányok. És kampányemberek. Kitörni a kampány ördögi köréből egyféleképpen 

lehet. Ha a begyepesedett, korszerűtlen és tartalmatlan hatalmi beszédmódot maga 

mögött hagyja, aki változást akar. Álljon a hatalmi struktúrák bármelyik oldalán”. 

 

Gyergyószék Budapesten 

2011. augusztus 30. - Csata Beáta - szekelyhon.ro 

A Gyergyószék Képviseleti Iroda (GYERKI) ugyan ünnepélyesen már július elején megnyílt 

Budapesten, de ténylegesen szeptember 5-én kezdi meg tevékenységét. Ehhez ugyanis egy 

új céget kellett alapítani. A vállalkozás négy tulajdonosa: Balogh Sándor, Fekete Zsolt, 

Eötvös György vállalkozók és Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala, akinek 

képviselője Mezei János. Szeptember 5-től a tervek szerint mind a 16 gyergyószéki 

település egy hónapra képviselőt küld ki az irodába, és bemutatja szülőföldjét 

prospektusok, képek, dokumentumok, könyvek, leírások segítségével. Elsőként 

Gyergyószentmiklós képviseletében Pap Dénes, az önkormányzat munkatársa kezd a 
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hétfőn megnyíló irodában. A jövőbeli tervek szerint egy helyi termékeket forgalmazó 

élelmiszerüzlet megnyitására is sor kerül majd, ahol a gyergyói pityókától a mézig minden 

kapható lesz. 

 

A Kovászna megyei alprefektus hadjárata a magyar nyelv ellen 

2011. augusztus 30. - Erdély Ma, Duna TV 

Kampányt indított a magyar nyelv hivatalos használata ellen Valentin Ionescu a Kovászna 

megyei alprefektus, mindezt akkor amikor felettese a magyar prefektus nyári szabadságát 

tölti. Nemcsak a sepsiszentgyörgyi önkormányzatot szólította fel, hogy a hivatalos 

dokumentumok fejlécében ne használják a magyar nyelvet, hanem egy üzletlánc magyar 

reklámját is jogtalannak ítélte. „A törvény betartását megkövetelem, a perfekturának 

egyébként az a feladata, hogy őrködjön a törvény tiszteletbe tartása fölött. Az üzletlánc 

esetében is egy közérdekű hirdetőtábláról beszélünk” – mondta az alprefektus. Antal 

Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere az eset kapcsán azt mondta, hogy tiltakozásként 

minden héten beadvánnyal fog fordulni a prefekturához, számon kérve, hogy a 

közintézményekben ki vannak-e helyezve a kétnyelvű táblák. 

 

Románia magyarul 

2011. augusztus 31. - Krónika 

Egyre biztosabb, hogy szeptembertől magyar nyelvű tankönyvekből tanulják a diákok 

Románia történelmét és földrajzát. A kiadványok egy részét már megkapták a 

tanfelügyelőségek, kiosztásuk a napokban kezdődik el. Király András oktatásügyi 

államtitkár szerint politikai akarat kérdése, hogy jövőre a románból fordított tankönyveket 

felválthatják-e a magyar szakemberek készítette tankönyvek. Emlékeztetett: a törvény úgy 

fogalmaz, hogy a kisebbségi nyelvű oktatásban lehet írni és fordítani tankönyveket, kis 

lélekszámú közösség esetén külföldről is lehet behozni. Az államtitkár úgy véli, Románia 

földrajza és a románok történelme esetében egy korrekt fordítás működhet, ám a 

tizenkettedikes tankönyv alapkérdéseket tárgyal, sok benne a világtörténelmi hivatkozás, 

ez esetben könnyebben megoldható az oktatás saját tankönyvekből. 

 

Fél a román fél 

2011. augusztus 31. - Páva Adorján - Krónika 

A Krónika szerdai vezércikkében Páva Adorján a marosvásárhelyi orvostanhallgatók 

tiltakozása kapcsán megjegyzi: „Amikor végül a fasiszta, kommunista, rasszista és 

soviniszta jellegű, illetve az ország biztonságát veszélyeztető rendezvények korlátozásáról 

szóló törvénycikkelyre hivatkozva utasították el a főtéri tüntetés engedélyezését, ismét 

világossá vált, a többségi nemzet képviselői a lehető legképtelenebb ötletekkel is képesek 

előállni csak azért, hogy nehogy az történjen, amit a magyarok akarnak. És hogy mindezt 

miért teszik? Mert attól félnek, hogy a dominanciára nevelt román lakosság a magyarok 

tömege láttán meghökken, kérdőjelek merülnek fel benne, és talán elgondolkodik azon, 
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hogy végül is miért nem hallgatjuk meg őket?!”. A szerző kiemeli: „Egyelőre 

kimutathatatlan, felmérhetetlen, hogy a kolozsvári román lakosság körében milyen 

formában csapódott le a magyar napok rendezvénysorozata. Az viszont biztos, hogy a 

kincses város Főterét megtöltő tömeg látványa erőteljes hatással bírt – és nem csak a 

többségiek számára, hiszen a templomokban, tanintézetekben, kocsmákban szétszórt 

magyarság ily szépen egybegyűlve olyasféle energiával töltődött fel, ami leginkább a végre 

itthon vagyok érzésével hasonlítható össze. Marosvásárhelyen pont ezt a biztos alapot 

akarják aláaknázni. És ez ellen csak egyféleképpen lehet védekezni: folytonosan táplálni 

kell amazok félelmét olyan jellegű megnyilvánulásokkal, amelyek az amúgy láthatatlan 

össze- és megtartó erőről tanúskodnak.” 

 

Sétáló tiltakozás a MOGYE-ért 

2011. augusztus 31. - Szucher Ervin - Krónika 

„Ha kell, a román nemzeti ünnepen is itt leszünk a város főterén, és kettesével sétálva 

tiltakozunk a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a magyar diákokat és 

tanárokat érő etnikai diszkrimináció ellen” – jelentette ki a Krónika megkeresésére Ádám 

Valérián. A Romániai Magyar Orvosi és Gyógyszerészeti Képzésért Egyesület (RMOGYKE) 

titkára immár nyolcadik napja rója többedmagával Vásárhely főbb utcáit, figyelemfelkeltő 

feliratokat viselve fehér orvosi köpenyén és narancssárga ernyőjén. A civil szervezet azok 

után volt kénytelen ezt a tiltakozó formát választani, miután a polgármesteri hivatal előbb 

a főtéri körmenetet tiltotta be, majd a tájékoztató sátor felállítását akadályozta meg. Az 

első hét mérlegéről a RMOGYKE- titkár elmondta, az utcán sok magyar ember gratulál, és 

kitartást kíván. Hasonlóan járt el az intézmény több tanára is, akik telefonon köszönték 

meg a fiatalok bátor kiállását. Ezzel szemben a románok általában ellenszenvvel fogadják a 

különös tüntetőket, és olykor sértő megjegyzéseket tesznek. 

 

Büntetőjogi eljárás a könyvtár ügyében 

2011. augusztus 31. - Krónika  

Büntetőjogi eljárást indított a Konzervatív Párt (PC) Tamás Sándor Kovászna megyei 

tanácselnök és Szonda Szabolcs, a megyei könyvtár igazgatója ellen – jelentette be Dan 

Suciu, a párt megyei elnöke. A magyarellenes kirohanásairól ismert politikus hivatali 

visszaéléssel vádolja az elöljárókat a könyvtár igazgatói tisztségére kiírt versenyvizsga 

kapcsán, ahol a magyar nyelv ismerete is feltételként szerepelt. A PC azt kifogásolja, hogy 

bár a bíróság érvénytelenítette a versenyvizsga eredményét, és ezáltal felfüggesztette 

tisztségéből Szondát, ő továbbra is ellátja a tisztséget, a PC szerint jogtalanul. Úgy vélik, az 

intézményt felügyelő megyei tanács elnökeként Tamás Sándor is felelősségre vonható, hisz 

Szonda onnan kapja fizetését, és „veszteséget okoz a költségvetésnek”. Mint ismeretes, a 

megyei testület júliusi ülésén tudomásul vette az ítéletet, és ősszel új versenyvizsgát ír ki. 
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RMDSZ-tanácskozás az európai állampolgári kezdeményezésről 

2011. augusztus 31. - Krónika, Új Magyar Szó 

A kisebbségi tematikájú európai állampolgári kezdeményezés elfogadására vonatkozó 

ütemterv kidolgozásáról tárgyalt Bukarestben az RMDSZ külügyi tanácsa. A 

szeptemberben elkezdődő folyamat lebonyolítása céljából az RMDSZ szakértői csoportot 

jelöl ki, melynek tagjai európai szakemberekkel közösen dolgozzák ki a kezdeményezés 

szövegét, illetve terjesztik az Európai Bizottság elé. „Azt hiszem nem túlzok, ha azt állítom, 

hogy történelmi jelentőségű kezdeményezésről beszélünk. Gyakorlatilag arról van szó, 

hogy amint az általunk javasolt szöveget az EB-ban elfogadják, Európa bármely 

állampolgára, egyénileg kezdeményezhet kisebbségi tematikában különböző 

intézkedéseket” – fogalmazott Borbély László politikai alelnök.   

 

Az MPP keresi az EMNT kegyét 

2011. augusztus 31. - Antal Erika - Új Magyar Szó 

Tisztújítás nélküli kongresszust tart a hétvégén Marosvásárhelyen a Szász Jenő vezette 

Magyar Polgári Párt (MPP). Az önmagát erdélyi jobboldalnak tituláló alakulat országos 

tanácskozásán a párt önkormányzati képviselőiből létrehoznak egy olyan testületet, amely 

– részlegesen átvéve a pártvezetés hatásköreit – az elnökséggel közösen koordinálja majd 

az önkormányzati munkát. Fazakas Tibor, az MPP alelnöke kifejtette, hogy a 

marosvásárhelyi kongresszus másik fontos célkitűzése a jobboldali összefogás 

megvalósítása. „Csak akkor tudjuk az RMDSZ-t tárgyalóasztalhoz kényszeríteni, ha a 

jobboldalt nem aprózzuk fel. Az egyik szövetségesünk a Székely Nemzeti Tanács” – 

fogalmazott az ÚMSZ-nek Fazakas, aki a jövőt egy olyan jobboldali keresztény és nemzeti 

összefogásban látja, amelyet „nem az érdekek, hanem az elvek fognak vezérelni”. 

Hozzátette: ebben helye van az EMNT-nek is, amelyre, ha sikerül pártként bejegyezni, 

akkor szövetségesként tekintenek, ha pedig a Tőkés László EP-alelnök vezette szervezet 

nem indulhat a választásokon, akkor „nyitva állnak a kapuk és a listák is előttük”. 

 

SNS: a kettős állampolgársági petícióval bomlasztják Szlovákiát 

2011. augusztus 30. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Az állampolgársági törvény elleni nagymagyar, szeparatista tevékenységek, melyre a 

szlovák állami ünnepek idején kerül sor, bizonyítják, hogy a magyar irredenta szervezetten 

lép fel a szlovák államiság, szuverenitás, területi egység ellen – állítja az SNS. Rafael Rafaj, 

a párt alelnök és frakcióvezetője szerint Szlovákiában hiányzik a dezintegrációs 

folyamatokkal szembeni átfogó törvényi védelem, amely elsősorban Dél-Szlovákiában 

nyilvánul meg. Szerinte az alkotmány, az államnyelv és a szlovák törvények ellen irányul a 

kettős állampolgárságért indított aláírásgyűjtés is, s ez ékes példája a szervezett belső 

ellenállásnak. „Mindenki számára világos, hogy az előtérbe tolt kvázi polgárjogi aktivisták 
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mögött az MKP és a nagymagyar irredenta budapesti központja állnak, s Szlovákia 

fokozatos bomlasztását valósítják meg a koszovói forgatókönyv szerint“ - nyilatkozta Rafaj. 

 

Gašparovič kijelentése az egész magyar nemzet számára sértő 

2011. augusztus 30. - Felvidék Ma 

„Gašparovič állítása szerint Esterházy a fasizmus és Hitler híve volt, ezért nem kellene 

szobrot állítani neki. Sajnálatos, hogy az államfő nem ismeri saját országának történelmét, 

ezért talán jobb lenne, ha nem nyilatkozgatna, mert a fenti kijelentésével sérti a 

demokratikusan gondolkodó embereket és a felvidéki magyarságot. Inkább példát vehetne 

Esterházy hősies és gerinces magatartásáról!” – áll az Esterházy János Polgári Társulás 

közleményében. A szervezet elnöke, Peczár Károly sajnálatosnak tartja, „hogy a szlovák 

politikusok ahelyett, hogy a szlovák-magyar jó szomszédi kapcsolatokat igyekeznének 

előmozdítani, rágalmazó kijelentéseikkel csak még jobban elmérgesítik a két ország 

viszonyát”. 

 

Idén Felvidéken lesz a Kárpát-medence-i református tanévnyitó 

2011. augusztus 30. - Felvidék Ma 

A Kárpát-medence református oktatási intézményeinek közös tanévnyitójára ezúttal 

Felvidéken kerül sor szeptember 3-án a rimaszombati református templomban. A határon 

túl, a Felvidéken két gimnáziumot és öt általános iskolát, Erdélyben hat gimnáziumot, egy 

általános iskolát és két óvodát, a Partiumban három gimnáziumot és egy óvodát, 

Kárpátalján pedig négy líceumot tart fenn a református egyház. Kárpát-medence 

református közössége a 2010-2011-es tanévnyitótól azt is ünnepli, hogy Miskolctól 

Csurgóig, Rimaszombattól Hódmezővásárhelyig, Nagyberektől Székhelyudvarhelyig sok-

sok református iskola, családi kötelékek kapcsolata szorosabbra fűződött. 

 
A nemzeti közösségek közvetlen támogatásáról 

2011. augusztus 30. - Fehér Ilona - Hidak 

A szlovén országgyűlésben szeptemberben tervezik a 2011-es pótköltségvetés tárgyalását. A 

dokumentum tervezete szerint a nemzetiségi tételek csökkentésére nem kell számítani, ám a 

nemzetiségi közösségek finanszírozásának módszere változni fog. Az új rendszerben a 

nemzeti közösségek támogatása nem a községi költségvetésen keresztül, hanem közvetlenül 

történne. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/29984-gasparovic-kijelentese-az-egesz-magyar-nemzet-szamara-serto
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/29988-iden-felvideken-lesz-a-karpat-medence-i-reformatus-tanevnyito-
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/2316
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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