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Rendben zajlott a nagygyűlés Komáromban 

2011. szeptember 1. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet, Népszabadság, Népszava 

Atrocitások nélkül ért véget a kettős állampolgárság melletti szimpátiatüntetés a 

komáromi Klapka téren. Az összegyűlt mintegy 1500-2000 (más információk szerint 

3000-3500) ember előtt a szónokok elsősorban a Fico-féle ellentörvény abszurditását és a 

polgári kiállás fontosságát hangsúlyozták. A rendezvénnyel párhuzamosan aláírásgyűjtés 

zajlott a kettős állampolgárság visszaállításért. A szervezők bejelentése szerint eddig 

mintegy ötezer aláírást sikerült összegyűjteni, a megmozduláson további 1700-an írták alá 

a petíciós íveket. Az első szónok Gubík László volt, aki szerint a felvidéki magyarságnak 

azonosulnia kell a magyar nemzettel. Tettével rá akart mutatni a minket körülvevő sok 

abszurd helyzet egyikére. Két neves szlovák személyiség, Miroslav Kusý professzor és 

Grigorij Mesežnikov politológus is felszólalt a gyűlésen. Hangsúlyozták, csatlakoznak a 

megmozduláshoz, hiszen ez nem csak magyar ügy, hanem minden szlovák állampolgár 

ügye. Mesežnikov kiemelte: az ellentörvény kisebbség- és alkotmányellenes, az állam pedig 

nem kezelheti tulajdonaként saját polgárait. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnöke elmondta, hogy március 15-e óta kettős állampolgár. A vajdasági kormány 

kormányfő-helyetteseként és vajdasági gazdasági miniszterként tevékenykedik, és 

elmondása szerint senki nem akarja elvenni tőle a szerb állampolgárságot, senki nem 

akarja távozásra bírni. Leszögezte: a nemzeti hovatartozás, a nemzet felemelkedésének 

ügye nem mindenki külön-külön ügye, hanem egységes ügy. Külön szólt a Magyar Koalíció 

Pártjáról is, mely elmondása szerint a VMSZ egyetlen felvidéki partnere. 

 

Budapest: jelentős összefogás a kettős állampolgárság ügyében 

2011. szeptember 1. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

A nemzetpolitikai államtitkárság kiemelkedő jelentőségűnek tartja, hogy Szlovákiában a 

kettős állampolgárság ügyében egyre szélesebb körű összefogás alakul ki, amelyben aktív 

szerepet játszanak a civil szervezetek is. Az államtitkárság közleményében üdvözölte azt az 

állampolgárság ügyében megnyilvánuló „következetes, bátor kiállást”, ami a komáromi 

nagygyűlést jellemezte. Mint írták, Magyarország a kettős állampolgárság lehetőségét - 

mint Európa-szerte alkalmazott, bevált jogi megoldást - az uniós eszmeiséggel természetes 

összhangban levő közös értéknek tekinti. Olyan fontos értéknek, amely nem jelent 

semmiféle veszélyt egyetlen államra, így Szlovákiára sem, ugyanakkor lehetőséget ad arra, 

hogy az emberek szülőföldjükön maradva fejezzék ki kettős kötődésüket. 

 

Lemondott elnöki tanácsosi tisztségéről Eckstein-Kovács Péter 

2011. szeptember 1. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, 

Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava 

Lemondott az államelnöki hivatalban betöltött kisebbségügyi tanácsosi tisztségéről 

Eckstein-Kovács Péter. Az RMDSZ politikusa a verespataki bányanyitással kapcsolatos, 
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Traian Băsescu elnökkel való véleménykülönbség miatt távozik tisztségéből. Eckstein 

nemrég Kelemen Hunorral is összekülönbözött a bányaterv miatt. Miután Eckstein aláírta 

a bányanyitást ellenző civil szervezetek petícióját, az RMDSZ elnöke ultimátumot adott 

neki: RMDSZ-tagként viselkedik, vagy továbbra is elhatárolódik az alakulat elnökétől – ez 

esetben azonban „oda megy, ahová akar”. 

 

Indulnak az első Határtalanul-osztályok 

2011. szeptember 1. - MTI, bumm.sk, MR1-Kossuth Rádió, Krónika, Új Magyar Szó, 

Szabadság, Népszabadság, kormany.hu 

Idén 15 ezer diák utazhat a Határtalanul! program keretében határon túli magyar lakta 

területekre. A kormány 500 millió forintot szánt az ez évi programra, az első csoport 

három nap múlva kelhet útra Erdélybe. Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár a csütörtöki budapesti projektindító rendezvényen úgy fogalmazott: a 

Határtalanul! program segít összekötni a Magyarországon és határon túl élő fiatalokat, és 

ez a legfontosabb. „Tarthatunk magas szintű politikai fórumokat, alkothatunk törvényt az 

összetartozásról, de, hogy mindezt megélhetővé tegyük, ahhoz személyes élményekre, 

találkozásokra van szükség” – mondta. Jelezte, kétféle utazást támogatnak az állami 

keretből: az általános iskola hetedik osztályosai elsősorban felfedező utakra mennek majd, 

megismerkednek a külhoni magyar területek jellegzetességeivel. A másik utazási típus, a 

pilotprogramban részt vevő szakképző intézmények együttműködését támogatja. Ennek 

keretében Magyarországról 1259 diák utazik ki és külhoni területekről 1340 érkezik 

hozzánk. 

 

KIM: különleges értékek a magyarországi nemzetiségek 

2011. szeptember 1. - MTI, hirado.hu 

Különleges értékként tekint a kormány Magyarország nemzetiségeire, közöttük a 

magyarországi románokra - közölte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Battonyán, a 

helyi román általános iskola tanévnyitó ünnepségén csütörtökön. Latorcai Csaba 

példaértékűnek nevezte a román nemzetiségi közoktatást Magyarországon, mivel a 

közoktatás valamennyi szintjén van anyanyelvű oktatás. Hozzátette: a magyarországi 

román iskolák működtetésére az állami költségvetés teljes körű finanszírozást nyújt, a 

nyelvoktató iskolák pedig kiegészítő támogatásban részesülnek. Battonyai látogatásán a 

helyettes államtitkár köszöntőt mondott a helyi szerb általános iskola évnyitóján is. A 

magyarországi szerbek iskolai oktatásáról szólva kiemelte, hogy az előző tanévben a szerb 

nemzetiségű óvodákban 174 gyermek, az anyanyelvű és kétnyelvű szerb iskolákban és 

gimnáziumban összesen 351 diák részesült anyanyelvi képzésben. 
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Jóváhagyta a Sapientia akkreditációját a kormány 

2011. szeptember 1. - Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet 

A kormány szerdai ülésén elfogadta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

(EMTE) akkreditációjára vonatkozó törvénytervezetet. A jogszabályt a parlament két 

házának is meg kell szavaznia. Sapientia akkreditálása azt jelenti, hogy az egyetemet teljes 

jogú felsőoktatási intézményként ismerik el, és joga lesz többek között államvizsgát 

szervezni, ugyanakkor a román állam is támogathatja. A kormány döntésére több mint egy 

évvel azt követően került sor, hogy a Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság 

(ARACIS) 2010 júliusában jóváhagyta a magyar magánegyetem intézményes 

akkreditációját.  

 

Magyar intézeti igazgatókat választ a BBTE 

2011. szeptember 1. - transindex.ro, Krónika 

A Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) magyar tagozata szeptember 20. és október 15. 

között választja meg a nemrég alakult 18 önálló intézet igazgatóit. Az intézetek az eddigi 

tanszékek helyét veszik át, áll a BBTE magyar tagozatának sajtóközleményében. A 

felsőoktatási intézmény magyar tagozata a román megfelelőivel egyenlő státusú és 

hatáskörű intézetekben fog szerveződni. Az új oktatási törvény értelmében megszűnnek a 

korábbi tanszékek, helyettük intézetek alakulnak, és az átszerveződés során a magyar 

oktatás már a saját intézeteibe kerül, élükön igazgatókkal, és tervek szerint saját 

titkárságuk is lesz. Egy tipikus BBTE-karon általában két román, egy magyar, esetleg egy 

német ilyen intézet alakul, fogalmaz a közlemény. 

 

Az RMDSZ Magyari Tivadart nevezte ki oktatási főtitkárhelyettesnek 

2011. szeptember 1. - transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma 

Kelemen Hunor szövetségi elnök Magyari Tivadart nevezte ki az RMDSZ oktatási 

főtitkárhelyettesének. A kinevezésre Kovács Péter főtitkár előterjesztése alapján került sor. 

A nevesítést a Szövetségi Képviselők Tanácsának 2011. szeptember közepén sorra kerül 

ülése is meg kell erősítse. Magyar Tivadar 1968-ban született, szociológia szakos egyetemi 

docens, magyar tagozat-vezető és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem rektor-helyettese. 

 

A közelgő népszámlálás kockázatai 

2011. szeptember 1. - Bokor Gábor - Erdély Ma, Háromszék 

Kiss Tamás, a közvélemény-kutatásokat, felméréseket készítő kolozsvári Kvantum 

Research Kft. képviselője szerint a népszámlálás különösen fontos a magyarság számára az 
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a cél, hogy minél nagyobb legyen a nyilvántartásba kerülő magyar nemzetiségű polgárok 

száma. A kérdezőbiztos a nemzetiségre nyílt kérdéssel kérdez rá (nem ad meg 

válaszlehetőséget), így csak azokat regisztrálják magyarként, akik „ungur” vagy „maghiar” 

nemzetiséget diktálnak be. A regionális identitást – pl. székelyföldi, háromszéki, kovásznai 

– vállalók csökkentik a magyarság összlétszámát. A székely valószínűleg a más 

nemzetiségek kategóriájába kerül, és ugyanez történik a magukat csángónak vallókkal is. A 

hivatalos kérdőívek román nyelvűek, de azokon a településeken, ahol a 2002-es adatok 

szerint a magyarság aránya eléri a húsz százalékot, a kérdezőbiztosok magyar nyelvű 

mintakérdőíveket is kaphatnak. 

 

Kétezer aláírás Păunescu marosvásárhelyi szobrának 

2011. szeptember 1. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Hat nap alatt több mint 2000 aláírás gyűlt össze Marosvásárhelyen annak érdekében, 

hogy szobrot állítsanak Adrian Păunescunak és a költőről nevezzék el a 2-es számú 

Általános Iskolát. Az aláírásgyűjtési kampány augusztus 23-án indult a Szociáldemokrata 

Párt Maros megyei szervezetének kezdeményezésére. A Păunescu-szobrot a Tudor negyedi 

ortodox templom szomszédságába állítanák. Az aláírt íveket a szociáldemokrata párt 

benyújtja a helyi önkormányzathoz annak érdekében, hogy a képviselőtestület 

szavazhasson majd annak elfogadásáról. 

 

Törvényszéken a dicsőszentmártoni kórház kétnyelvű táblájának ügye 

2011. szeptember 1. - Erdély Ma, Népújság 

Még mindig nem rendeződött a dicsőszentmártoni kórház magyar nyelvű feliratainak 

ügye. Jelenleg a törvényszék döntésére vár az egészségügyi intézmény vezetője. A kérdés 

az, hogy ki kell-e fizetni az 5000 lejes pénzbírságot vagy nem? A kórház menedzsere a 

törvény szerint kitehetné a kétnyelvű táblát az épületre, hiszen a polgármesteri hivatal 

nem válaszolt törvényes határidőn belül a kórházvezető által benyújtott kérvényre. Szász 

János főorvos azonban nem akarja, hogy a helyi polgármester kampány céljára használja 

fel ezt az adminisztratív intézkedést. 

 

MPP-kongresszus lesz szombaton 

2011. szeptember 1. - Kovács Zsolt - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A helyhatósági választásokra készül és háttérintézményeket hoz létre szombati 

kongresszusán a Magyar Polgári Párt. Szász Jenő a polgári párt elnöke sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatón elmondta, hogy az eredetileg tavaszra, Kézdivásárhelyre tervezett III. 

Országos Tanácsot pótolják be Marosvásárhelyen, szombaton. A háromszéki kongresszus 

Rácz Károly házigazda-polgármester letartóztatása miatt maradt el márciusban. A 

marosvásárhelyi kongresszuson a jövő évi helyhatósági választásokra való felkészülésről 

döntenek, meghatározzák a jelöltállítások határidejét. A hétvégi MPP-kongresszuson 

létrehozzák az Önkormányzati Képviselők Országos Testületét és a Megyei Szervezetek 
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Egyeztető Fórumát, tette hozzá Szász Jenő, aki szerint azoknak is teret biztosítanak, akik 

nem akarnak politizálni ezért két háttérintézményt alapítanak: a Márton Áron Akadémia 

az erdélyi magyarság teendőit vázolja fel, az Orbán Balázs Akadémia kiemelten 

Székelyfölddel foglalkozik. 

 

Mikó-terv Kézdiszéknek is 

2011. szeptember 1. - Bartos Lóránt - szekelyhon.ro 

Gazdasági megbeszéléssel kezdődött a szeptember a kézdiszéki EMNT háza táján. Jakabos 

Janka, a Mikó Imre-terv koordinátora volt a helyi EMNT vendége szeptember 1-jén. A 

megbeszélésen Bardócz Csaba helyi elnök, házigazda köszöntötte Jakabos Jankát, aki most 

nem háromszéki elnöki minőségében, hanem szakemberként, a Mikó Imre-terv 

koordinátoraként tette tiszteletét a céhes városban. A szűk körűre tervezett találkozón 

végül több kézdiszéki vállalkozó vett részt. A találkozón szó esett a terv vitairatáról, illetve 

a helyi, széki meglátásokat osztották meg a program koordinátorával. Minden üzletember 

egyetértett annak fontosságával, hogy kell legyen valaki, aki jó kezdeményezéseket, 

ötleteket összefogja, majd tovább mozdítja a megvalósítás irányába. Éppen ezért 

üdvözölték a tervet, és ígéretüket fejezték ki, hogy meglátásaikat is megosztják azért, hogy 

a környék gazdaságilag is előreléphessen az önállóság felé. 

 

Eckstein áldozata 

2011. szeptember 2. - Balogh Levente - Krónika 

A Krónika vezércikke Eckstein-Kovács Péter lemondásával foglalkozik: „Radikális lépéssel 

cáfolta meg Eckstein-Kovács Péter azokat az RMDSZ idei elnökválasztása előtt 

megfogalmazott vádakat, amelyek szerint Traian Băsescu tanácsadójaként ő lenne az 

államfő „trójai falova” a szövetségben: egy, az elnök és közte kialakult elvi nézeteltérés 

miatt lemondott tisztségéről. Eckstein lépése vészharangkongatásként is értelmezhető,  

ezzel a jól mediatizálható áldozattal próbálja meg felhívni a szélesebb közvélemény 

figyelmét a verespataki bányaberuházás veszélyeire”. Balogh Levente szerint „a tanácsosi 

tisztségből való távozás nem csupán az államfőnek és a közvéleménynek, hanem az 

RMDSZ-nek küldött üzenetként is értelmezhető. A szövetség ugyanis a jelek szerint beállt 

Băsescu és a PDL mögé, és úgy tűnik, immár egyáltalán nincs ellenére a környezetet 

jóvátehetetlenül tönkretevő, veszélyes, de jelentős anyagi haszonnal kecsegtető 

beruházás”. 

 

Tamás: az MPP a kiábrándultaké 

2011. szeptember 2. - Bíró Blanka - Krónika 

A Magyar Polgári Párt (MPP) a kiábrándultak pártja – véli Tamás Sándor, a Kovászna 

Megyei Tanács elnöke, az RMDSZ háromszéki vezetője. A politikus kijelentésével Szász 

Jenő MPP-elnök korábbi kijelentésére reagált, miszerint a polgári alakulat az RMDSZ-ből 

kiábrándultakat szeretné megszólítani. „Az MPP a csalódottakat és a kiábrándultakat 
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gyűjti össze a hétvégén Marosvásárhelyen, és az ő nevükben próbál politizálni” – 

fogalmazott Tamás Sándor, aki szerint ezzel szemben az RMDSZ azokat képviseli, akikben 

van akarat, és dolgozni, haladni szeretnének. „Az országos szinten 1,5 százalékos 

támogatottsággal rendelkező polgári párt és annak dölyfös elnöke el kell ismerje a 

kézdivásárhelyi  és baróti polgármesterek eredménytelenségeit is” – szögezte le Tamás 

Sándor. 

 

Frunda: ki kell lépni a kormányból! 

2011. szeptember 2. - Krónika 

Ismét az RMDSZ kormányból való kilépését szorgalmazta Frunda György, a szövetség 

szenátora. A politikus azzal indokolta felhívását, hogy a Demokrata-Liberális Párt (PDL) 

megszegte a koalíciós megállapodást, hiszen nem tartotta tiszteletben számos, az RMDSZ 

számára fontos törvény elfogadásának határidejét. A kilépést az is indokolja, hogy a PDL 

össze kívánja vonni az önkormányzati és a parlamenti választásokat. 

 

Eckstein példája 

2011. szeptember 2. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Salamon Márton László Eckstein-Kovács Péter lemondása kapcsán leszögezte: „Eckstein 

gesztusa mindenképpen üdvözlendő, még akkor is, ha felmerül a kérdés: miért csak most, 

és miért éppen most kerül rá sor? Az államfő ugyanis már a korábbi években is 

egyértelműen értésre adta vélekedését ebben a kérdésben – legutóbb a 2009-es 

államelnöki választási kampányban, amikor az ellenfelével, Mircea Geoanával lefolytatott 

tévévitában ország-világ előtt kinyilatkoztatta: ő az aranykitermelés híve”. A szerző szerint 

„abban a kérdésben, amelyikben Eckstein-Kovács Péter valóban illetékes – a 

kisebbségvédelem terén – nem sok eredményt mutathatott fel a Traian Bãsescu oldalán 

eltöltött szűk három év alatt: az államfő továbbra is a caracaliakéval egyenrangúnak tartja 

a székelyföldi emberek autonómiaigényét (egy lemondást ez is megért volna!), az e 

területen elért eredmények pedig sokkal inkább köszönhetőek az RMDSZ kormányzati, 

mintsem Eckstein cotroceni-i szerepvállalásának”. 

 

Pásztor: támogatjuk a szlovákiai magyarok követelését 

2011. szeptember 1. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

„A kettős állampolgárságot azért támogatjuk, mert a Vajdaságban mi mindig magyarnak 

éreztük magunkat. A világ legtermészetesebb dolga, hogy akkor, amikor lehetőség nyílik 

arra, hogy ennek a közjogi visszaigazolása is megtörténjen, akkor élni akarunk ezzel a 

lehetőséggel, s ennek a jeleit már látjuk” - nyilatkozta Pásztor István, a VMSZ elnöke az 

MTI-nek Komáromban. „Ellentétben a sokak által korábban megfogalmazott 

aggodalommal, a Vajdaságban a döntő többség nem azért igényli a magyar 
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állampolgárságot, hogy Magyarországra települjön, hanem, mert ezt érzelmi kérdésnek 

tekinti” - fejtette ki a pártelnök. Arra válaszolva, miért támogatja a révkomáromi tüntetést, 

Pásztor elmondta: „Ez egy közös ügy, mert a határon túli magyar részek nem választhatóak 

el egymástól, azok nem egymástól függetlenül léteznek, nem egymástól függetlenül élnek, 

hanem az egy és egyetemes magyar nemzet részét képezik. A mi számunkra a Vajdaságban 

nem mindegy, hogy itt, Szlovákiában mi történik, illetve senkinek sem lehet mindegy, mi 

történik Erdélyben, Kárpátalján vagy más magyarok lakta térségben. Ezért a világ 

legtermészetesebb dolga, hogy amikor egymásnak segíteni kell, amikor egymást erősíteni 

kell, akkor ezt megtesszük.” 

 

Kongresszusra készül a Híd 

2011. szeptember 1. - SITA, Új Szó Online 

A párt kormánykoalíción belüli tevékenységével és a helyi szervezetek helyzetével 

foglalkozik szeptember 10-én zajló, ötödik kongresszusán a Híd, amelynek körülbelül 

4500 tagja van. A magyar és a szlovák (más nemzetiségű) párttagok aránya nagyjából 7:3-

hoz. 

 

Három magyar első osztály Újvidéken 

2011. szeptember 1. - Vajdaság Ma 

Most már egészen biztos, hogy a várakozással ellentétben, mégsem nyílik magyar első 

osztály mind a négy újvidéki kétnyelvű iskolában. Bár a Magyar Nemzeti Tanács és a 

tartományi illetékes titkárság jóváhagyta, hogy mind a négy iskolában legyen Magyar 

osztály, a köztársasági oktatási minisztérium ésszerűsítésre hivatkozva ezt mégsem 

engedélyezte. Deli Andor tartományi oktatási és jogalkotási titkár, bonyolultnak és 

lassúnak ítélte a köztársasági minisztériummal az együttműködést. Belgrádban semmibe 

vették a Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyásával készült tartományi engedélyt. A 

minisztériumban mindent felülírhatnak, hiszen a tartomány csak a jogköröket kapta meg a 

tagozatok jóváhagyásához, a pénzről azonban a köztársaságban döntenek. 

 

Korhecz Tamás: ötven magyar osztályt összevonnának huszonötbe! 

2011. szeptember 1. - Vajdaság Ma 

„Az oktatási minisztérium, akárcsak tavaly, a tanévkezdés előtti napokban értesítette az 

érintetteket tagozat összevonási szándékáról. Történt ez annak ellenére, hogy tavaly 

ilyenkor megállapodtam a miniszterrel, hogy ez véletlenül sem fog megismétlődni, hogy 

egyeztetni fogunk a tavasz folyamán az iskolai körzetek vezetőivel és a minisztériummal, 

hogy meglepetés ne érje a szülőket, és csak azokon a helyeken történjen egy fajta 

racionalizáció, amit az MNT is elfogadhatónak tart. Ezzel szemben az történt, hogy senki 

nem egyeztetett velünk, hanem öt-hat nappal a tanévkezdés előtt a tartományi 
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hatóságokat értesítették a köztársasági szervek, hogy ötven magyar osztályt 

összevonnának huszonötbe” - nyilatkozta a Vajdaság Ma hírpotálnak Korhecz Tamás, az 

MNT elnöke. 

 

Az ígéret szép szó… 

2011. szeptember 1. - Nagy Margit - Vajdaság Ma 

Nagy Margit, a VMPE elnöke a Vajdaság Ma oldalon megjelent írásában a magyar 

tagozatok összevonása kapcsán kifejti, hogy „ennek következményei egész közösségünk 

jövőjét befolyásolják. Ha minden évben bizonytalanság előzi meg a magyar tagozat 

indítását, a még eddig kitartott szülők is lemondanak az anyanyelvű oktatásról, annál is 

inkább, mert csak kis mértékben létezik magyar nyelvű felsőoktatás Vajdaságban. A szülő 

pedig tervezi a gyermeke jövőjét és ha nincs magyar felsőoktatás, ez arra ösztönzi, hogy 

szerb tagozatra írassa a gyermekét. És itt jelenik meg a magyar egyetem fontossága, illetve 

annak a kedvező helyzetnek a kihasználása, hogy az Újvidéki Egyetem rektora mostanában 

készségét fejezte ki a magyar nyelvű tanárképzéssel kapcsolatban. Mivel a magyar 

kormány csak az MNT-vel tárgyal, a levelet átadtam Lengyel Lászlónak, az MNT 

felsőoktatási kérdésekkel megbízott tanácsosának és Takács Mártának, a Felsőoktatási és 

Tudományügyi Bizottság elnökének. Megígérték, hogy szeptemberben lépéseket tesznek az 

ügyben. Politikailag is ajánlott ennek a megvalósítása, hiszen a VMSZ ezzel a 

népszerűségét növelhetné a választópolgárok előtt.” 

 

Tanévkezdés viharfelhők alatt Nyugat-Bácskában 

2011. szeptember 2. - Fekete J. József, Kocsis Árpád - Magyar Szó 

Nyugat-Bácska általános iskoláinak magyar tannyelvű tagozatain csütörtökön úgy 

kezdődött meg a tanév, mintha előző nap mi sem történt volna. Pedig a derült égből 

lecsapott az oktatási minisztérium villáma, több településen osztályösszevonásra utasító 

felszólítást kaptak az iskolák. Szilágyin a kombinált tagozat megnyitása potenciális 

lehetőségként szerepelt a rendkívül alacsony diáklétszám miatt, és várták az illetékes 

tartományi titkárság végzését. A végzés – illetve értesítés – augusztus 31-én, tehát az őszi 

becsengetés előtt egy nappal érkezett meg, de nem csupán Szilágyin ír elő 

osztályösszevonást, hanem Gomboson, Nemesmiliticsen, Zomborban és Doroszlón is! 

 

„Trizub” a vereckei emlékművön 

2011. szeptember 2. - Kárpátalja 

„Nem tehetjük meg, hogy belefáradunk a küzdelembe, ha az emlékművünket gyalázó 

nacionalisták sem fáradnak bele a provokációkba – nyilatkozta a Kárpátalja című 

hetilapnak Kovács Miklós annak kapcsán,  hogy az ukrán függetlenség napján a Szvoboda 

aktivistái ukrán címért szereltek fel a Vereckei-hágón felállított honfoglalási emlékjelre. „A 
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nacionalisták újból és újból igen alpári módon „teszik tiszteletüket” az emlékműnél, s még 

az sem zavarja őket, hogy ez az eljárás, hogy tudniillik a mi emlékművünkre helyezik a 

saját címerüket, igen komoly kisebbrendűségi komplexusról árulkodik. Ezzel ugyanis 

kimutatják, mennyire fáj nekik, hogy nincsenek hasonló, tisztességes emlékműveik, s hogy 

az ő államuk csak 20 éves és nem ezer egynéhány. Az emlékműgyalázók primitívsége és 

gátlástalansága miatt különösen fontos újra és újra felhívni a figyelmet arra, mekkora 

veszélyben van miattuk a kárpátaljai magyarság. A figyelemfelkeltés azért is lényeges, 

mivel a jelek szerint az ukrán hatalom hagyja kibontakozni a Szvobodát” – tette hozzá a 

KMKSZ elnöke. 
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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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