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Megszűnik az igazgatóság, új vezetőt kap a Bethlen Gábor Alapkezelő 

2011. szeptember 2. - MTI, hvg.hu, Krónika, Új Magyar Szó 

Péntekről Lélfai Koppány a határon túli magyarok támogatásával foglalkozó Bethlen 

Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt. új vezetője. Lélfai Koppány egyszemélyben lesz felelős a 

Bethlen Gábor Alapkezelő zavartalan működéséért, a BGA korábbi ügyvezetését ellátó 

igazgatóság megszűnik - közölte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Nemzetpolitikai Államtitkársága. „A költségtakarékosság mellett a vezérigazgató kezében 

összpontosított vezetés további előnye, hogy a döntések előkészítése és a végrehajtás 

megszervezése gyors és közvetlen lesz, az Alap működése hatékonyabbá válik.” 

 

A magyar iskolák országos tanévnyitója Rozsnyón 

2011. szeptember 3. - MTI, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Egy erős nemzet nem létezhet erkölcsi alapok és a hit által adott útmutatás nélkül, 

magyarságunk, önmagunk vállalása, megmaradásunk záloga is egyúttal - mondta Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár Rozsnyón, a szlovákiai magyar 

iskolák tizenkettedik országos tanévnyitóján szombaton, a zsúfolásig megtelt Szűz Mária 

Mennybemenetele-templomában. Mint mondta: sajátos helyzetben vagyunk a világban, és 

csak a saját bölcs döntéseink által maradhatunk meg annak, akik vagyunk, szégyenkezés 

nélkül, büszkén. Büszkén vállaljuk kultúránkat, nyelvünket, ehhez szükséges, hogy 

alapvető jogaink biztosítva legyenek, amivel nekünk kötelességünk élni, mert igenis 

jogunk van megélni magyarságunkat, használni nyelvünket, ápolni hagyományainkat 

anélkül, hogy azt a tényt, hogy magyarok vagyunk, bárki megkérdőjelezné - hangoztatta a 

helyettes államtitkár. Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) 

elnöke beszédében hangsúlyozta: az elmúlt tanévben a politikai hatalom óvatos volt a 

kisebbségi oktatás területén, a megelőző négy év hozzáértést nélkülöző, konfliktusokkal 

teli változásainak orvoslása ugyanakkor nem történt meg. Az irányváltás még mindig késik 

- tette hozzá. 

 

A demokrácia egyetlen közösséget sem gyengít 

2011. szeptember 3. - MTI, Erdély Ma, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

A mai világban a nemzetállamok függetlenségét, autonómiáját nem a másik nemzet 

autonómiára való törekvése fenyegeti, hanem azok a világot uraló hatalmak és tendenciák, 

amelyek számára a nemzetállamok, a nemzetek akadályt jelentenek – mondta Kövér 

László a Magyar Polgári Párt (MPP) marosvásárhelyi kongresszusán, melyen az erdélyi 

alakulat tiszteletbeli elnökévé választották. Megjegyezte: a demokrácia, a politikai verseny 

egyetlen közösséget sem gyengít, hanem erősít. Kövér László felszólalásában elmondta: az 

elmúlt húsz évben soha nem érzett késztetést arra, hogy más politikai közösségnek is tagja 

legyen, de most az MPP-vel lélekben erős közösséget érezve, elfogadja a tiszteletbeli elnöki 

tisztséget. Hozzátette: ezt nem az Országgyűlés elnökeként és a Fidesz választmányának 

elnökeként, hanem magánszemélyként, közéleti emberként, szabad európai polgárként és 
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a magyar nemzet tagjaként vállalja. Rámutatott, úgy érzi, hogy erkölcsi kötelessége 

elfogadni az MPP felkérését. 

 

Salamon: csak listára szavazhatnának a határon túliak 

2011. szeptember 2. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság 

A határon túli magyarok várhatóan nem szavazhatnak majd egyéni jelöltekre a 2014-es 

választásokon, csak a listákra voksolhatnak – jelentette ki Salamon László a 

valasztasirendszer.hu oldalon megjelent interjújában. A KDNP-s szakpolitikus szerint nem 

sérül majd az egyenlő választójog alkotmányos elve, mert az új alaptörvény csak azoknál 

köti ki a választójog teljességének garantálását, akiknek van magyarországi lakóhelyük. 

 

Irodalmi ösztöndíjpályázat határon túli alkotóknak 

2011. szeptember 2. - MTI, Krónika, Szabadság 

Határon túli magyar íróknak és irodalmároknak hirdet ösztöndíjpályázatot a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium (NEFMI). A több mint tízmillió forintos keretösszegű ösztöndíjra 

szeptember 30-ig várják a jelentkezéseket. A minisztérium közleménye szerint a 10,3 

millió forint keretösszegű ösztöndíj célja, hogy a tehetséges, fiatal határon túli magyar 

íróknak, irodalmároknak, műfordítóknak támogatást nyújtson a pályakezdéshez, illetve - 

korosztálytól függetlenül - kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú 

alkotótevékenységhez. Az ösztöndíjak odaítélésére a nemzeti erőforrás miniszter által 

felkért - a szaktárca, valamint a KIM munkatársai mellett számos magyarországi és 

határon túli magyar írószervezet képviselőiből álló - bizottság tesz javaslatot. Végleges 

döntést a kultúráért felelős államtitkár, Szőcs Géza hoz. 

 

Meghalt Képíró Sándor 

2011. szeptember 5. - MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava 

Szombaton hajnalban, életének kilencvennyolcadik évében meghalt Képíró Sándor volt 

csendőr százados, akit háborús bűntett elkövetésével vádoltak, ám bizonyítottság 

hiányában első fokon felmentette a Fővárosi Bíróság (FB). Az öt éve húzódó pereskedés 

alatt Képíró egészségi állapota folyamatosan romlott, már az ítélethirdetésre is kórházból 

szállították a bíróságra. A július közepén – első fokon – kihirdetett ítélet ellen az ügyész a 

bűnösség megállapítása érdekében fellebbezett, a védelem pedig azért, hogy 

bűncselekmény hiányában mondják ki a felmentést. A jeruzsálemi székhelyű Simon 

Wiesenthal Központ mély csalódottságát fejezte ki, hiszen közleménye szerint Képíró 

„halála megakadályozza elítélését és az őt megillető büntetés végrehajtását”. 
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Eckstein-Kovács Péter: akuttá vált a helyzet 

2011. szeptember 2. - transindex.ro 

Egy tanácsos nem nyilvánulhat meg az államelnök véleménye ellenében - indokolta 

lemondását a Transindexnek Eckstein-Kovács Péter. „Verespatakkal kapcsolatban egy 

több éve kialakult, nagyon határozott álláspontot képviselek, amit nem tudok véka alá 

rejteni” - fogalmazott Eckstein-Kovács. Arra a kérdésre, hogy miért várt eddig ezzel a 

lépéssel, a politikus úgy válaszolt: sejtette, hogy az államelnök gazdasági megfontolásokból 

a ciántechnológiás aranybányászat támogatója, az utóbbi két hétben nagyon határozott 

állásponton volt ez ügyben, a kitermelés minél gyorsabb megindítását sürgette, így a 

helyzet most vált akuttá. 

 

Magyari Tivadar: szakmai munkát vár tőlem az RMDSZ 

2011. szeptember 2. - Krónika 

„Jóleső érzéssel fogadtam, hogy az RMDSZ erre a pozícióra egy párton kívülit, a szakma 

felől jövő személyt kért fel. A felkérésben minőségi, szakmai munkát várnak tőlem és nem 

politizálást, aminek külön örülök, hisz nem tartom magam alkalmasnak a politikai 

pályára, és nem is érdekel” - válaszolta a Transindex megkeresésére Magyari Tivadar, a 

Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) leköszönő rektorhelyettese, a magyar tagozat 

vezetője, az RMDSZ újonnan kinevezett oktatási főtitkárhelyettese. 

 

Nincs elég magyar népszámlálóbiztos 

2011. szeptember 2. - Erdély Ma, Népújság 

A nagyvárosokban nehezebb magyar anyanyelvű népszámlálóbiztosokat találni 

Romániában, s a magyarok által jelentős arányban lakott települések közül 

Szatmárnémetiben jelentkeztek a legkevesebben. Az RMDSZ toborozza a magyar 

anyanyelvű népszámlálóbiztosokat, a jelentkezési határidőt azonban meghosszabbították 

szeptember 15-ig, miután nem jelentkezett elegendő kérdezőbiztos az első körben. Székely 

István, az RDMSZ népszámlálási munkacsoportjának vezetője elmondta: olyan 

településeken is problémát jelent a megfelelő számú kérdezőbiztosok megtalálása, ahol a 

magyar nemzetiségűek aránya magas, például Sepsiszentgyörgyön. 

 

Markó: az új oktatási törvény szerint kötelező az önálló magyar karok 
létrehozása 

2011. szeptember 3. - transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, Új Magyar Szó 

„Az Oktatási Minisztérium nem fogadhat el olyan egyetemi chartát, amely nem biztosítja 

az önálló karok létrehozásának lehetőségét, ugyanis az új oktatási törvény egyértelmű 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek gyakorlatilag kötelezik a többnyelvű egyetemeket arra, 

hogy a kisebbségi oktatás számára önálló karokat hozzanak létre. Mindenkinek meg kell 

értenie, hogy az önálló döntés lehetősége egy alapvető jog” – jelentette ki Markó Béla 
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miniszterelnök-helyettes pénteken, Marosvásárhelyen. A Bernády György Alapítvány által 

szervezett kisebbségi szemináriumon Markó a kisebbségi oktatás szempontjából lényeges 

előrelépésnek nevezte, hogy az új oktatási jogszabály révén sikerült felszámolni a 

kisebbségi oktatást érintő utolsó diszkriminatív rendelkezéseket is. E tekintetben nagy 

eredmény, hogy az elmúlt hetekben elkészültek a magyar nyelvű történelemtankönyvek, 

ennek köszönhetően értékelése szerint ma már gyakorlatilag egyetlen olyan tantárgy sincs, 

amelyet ne lehetne magyarul oktatni. 

 

Választási buktatók – Kiáll az arányosság mellett az RMDSZ 

2011. szeptember 3. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Könnyen megtörténhet, hogy a jövő novemberi parlamenti választások a három évvel 

ezelőtt bevezetett, mindenki által rossznak ítélt rendszer szerint zajlanak ismét – derült ki 

Márton Árpád RMDSZ-es képviselő szavaiból, aki a témával foglalkozó koalíciós bizottság 

munkájáról és a magyarság számára jó és rossz lehetőségekről beszélt. A bizottságban 

egyetlen dologban értenek egyet maradéktalanul a kormánypártok képviselői: a jelenleg 

érvényben lévő jogszabály rossz, rontott a parlament minőségén. A koalíción belül 

egyetértenek a jövő évi két választás összevonásával, Márton Árpád szerint ez a magyar 

közösség szempontjából tulajdonképpen semleges kérdés (más ügy, hogy a pártok közül 

kinek jó és kinek nem – ismerte el), ám a demokrácia működésének alapelveit a különböző 

időben rendezett választások szolgálják, úgy biztosítható, hogy egyetlen alakulat se tegyen 

szert túlontúl nagy hatalomra – vélekedett. 

 

Magyar jelképek gyalázzák a román népet? 

2011. szeptember 3. - Erdély Ma, Kossuth Rádió, szekelyhon.ro 

A Nagy-Románia Párt a román nép gyalázásának tekinti a Kovászna megyei rendőrség 

magyar jelképet tartalmazó címerét. Napok óta a román hírtelevíziók témája a Kovászna 

Megyei Rendőrség címere, amely tartalmazza a megye történelmi címeréből átvett magyar 

jelképet: kardot tartó páncélos kart, rajta a szívet, amelyek magyar értelmezésében a 

hősiességet, hazaszeretet és hűséget jelképezik. Egyes román vélemények szerint azonban 

ez a románság meggyalázása. A vitát a Nagy-Románia Párt EP-ben ülő képviselője, 

Corneliu Vadim Tudor indította, aki kétségbe vonja a román történészekből és 

szakemberekből álló heraldikai bizottság szakértelmét is. 

 

Az RMDSZ nem vesztett támogatottságából 

2011. szeptember 3. - Erdély Ma, szatmar.ro, Krónika 

A miniszterelnök-helyettes szerint az utóbbi években nehéz döntéseket kellett 

meghozzanak a kormány élén, meg kellett fékezni a gazdasági válságot, és a gazdaság 

újraélénkítése érdekében is komoly döntésekre volt szükség. Ugyanakkor, Markó Béla 

szerint, lassanként láthatóvá váltak az intézkedések eredményei, az országot sikerült a 

gazdasági fejlődés irányába indítani. Érdekes tény ugyanakkor, hogy az RMDSZ a 
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közvélemény-kutatások szerint nem veszített támogatottságából, vélhetően azért, mert az 

emberek megértették, hogy döntéseik az ország érdekében születtek. „Azt szokták 

mondani, nem a közvélemény-kutatásokat kell megnyerni, hanem a választásokat. A 

felmérések fontosak, ugyanakkor még sok van a választásig” - mondta az RMDSZ volt 

elnöke marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján. 

 

Tőkés: az EMNT és az EMNP csak a magyarság érdekében működne együtt az 
RMDSZ-szel 

2011. szeptember 3. - Erdély Ma, Nyugati Jelen, erdon.ro, Reggeli Újság, Krónika 

Tőkés László, az EP alelnöke szerint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi 

Magyar Néppárt számára „a magyarság érdekeinek szolgálata kötelező”, és csak ennek 

alapján képzelhető el az RMDSZ-szel való együttműködés a jövő évi választásokon. 

Nagyváradi sajtótájékoztatóján Tőkés azt nyilatkozta, természetesnek tartja, hogy abból a 

tisztségből, amelyet betölt, mind országa, mind a magyar közösség érdekeit szolgálja. „Ez 

nem mond ellent egymásnak” – jelentette ki Tőkés. Tőkés szerint az EMNT és az RMDSZ 

közötti együttműködés elszakadt a Szövetségtől, melynek tagjai megfeledkeztek a magyar 

testvériségről. Eckstein Kovács Péter államelnöki tanácsos lemondásával kapcsolatban az 

EP alelnöke azt mondta, „követendő példa”, de arról nem szólt, kinek kellene ezt követnie. 

 

Az első ünnepélyesre sikeredett kongresszusát tartotta az MPP 

2011. szeptember 4. - MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság 

Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét választotta tiszteletbeli elnökévé a Magyar Polgári 

Párt (MPP) a hétvégén, Marosvásárhelyen megrendezett harmadik országos 

kongresszusán. A hétvégi munkálatok az erdélyi magyar rendszerváltás szükségességének 

a kinyilatkoztatása jegyében zajlottak, a kongresszus fő célja a jövő évi önkormányzati 

választásokra való felkészülés előkészítése volt. Szász Jenő, az MPP elnöke beszédében 

kifejtette, hogy pártja a romániai önkormányzati választásokon az RMDSZ ellenében 

úgynevezett nemzeti alternatívát kíván nyújtani, és ennek érdekében az MPP kész 

együttműködni az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal, valamint a Székely Nemzeti 

Tanáccsal. 

 

MOGYE-rektorhelyettes: nem tanácsos létrehozni a magyar vonalat 

2011. szeptember 4. - Szucher Ervin - Krónika, Új Magyar Szó 

Sokféleképpen lehet értelmezni az egyetemi multikulturalitást – derült ki azon a 

szemináriumon, amelyet az anyanyelvű oktatás témakörében szervezett a hétvégén a 

marosvásárhelyi Bernády György Közművelődési Alapítvány. Míg Magyari Tivadar, a 

kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem leköszönő helyettes rektora szerint ez a 

kolozsvári tanintézményben 72 magyar és 16 német szak létrehozását és fejlesztését tette 

lehetővé, Brânzaniuc Klára, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
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(MOGYE) tudományos rektorhelyettese szerint az etnikai sokszínűség semmiképpen nem 

jogosítja fel a kisebbségi diákokat a magyar vonal létrehozására. 

 

Hatvanhat év után újra magyar szobor áll Maroshévízen 

2011. szeptember 4. - Pethő Melánia - szekelyhon.ro, Krónika 

Szobrot emeltek Maroshévízen a település legnagyobb magyar személyiségének, dr. 

Urmánczy Nándornak. A katolikus templom kertjében felállított alkotás szimbólumértékű 

is. Hatvanhat év után áll a városban magyar személyt ábrázoló szobor. Egy feledésre ítélt 

emberre emlékezünk – hangzott el Kövér László házelnök beszédében a szoboravatáson. 

Urmánczy Nándor nevét, emlékét sokan megpróbálták kitörölni a magyarság tudatából, 

azért, hogy ne lehessen a mai és az utánunk jövő nemzedékek példaképe. Elvitathatatlan, 

hogy Urmánczy Nándornak éppolyan joga volt arra, hogy szeretett hazájáért, nemzetéért 

küzdjön, amilyen joga volt Maroshévíz – Toplicza másik híres szülöttjének, Miron 

Cristeának harcolni a saját népe érdekeiért – hangsúlyozta Kövér. Izsák Balázs SZNT-

elnök beszédében kijelentette: a maroshévízi szoborállítás hűségből, megmaradásból 

példát mutathat egész Székelyföldnek. 

 

A Jobbik a magyar egyesülésért 

2011. szeptember 5. - Krónika  

A Jobbik mindent megtesz, hogy a Kárpát-medencei magyarság egyesüljön – jelentette ki 

az MPP-kongresszuson Balczó Zoltán, a párt parlamenti képviselője, az Országgyűlés 

alelnöke. Mint fogalmazott, egy olyan pártot képvisel, amely „lassan visszafizeti 

adósságait”. Úgy értékelte, hogy 2010-ben, amikor az Országgyűlés házigazdája volt a 

Székely Nemzeti Tanács ülésének, megtették az első lépést, hogy a határon túli magyarok 

úgy érezzék, egyazon nemzethez tartoznak. 

 

Két lemondás tanulsága 

2011. szeptember 5. - Székely Ervin - Új Magyar Szó 

Székely Ervin Cseke Attila és Eckstein-Kovács Péter közelmúltbeli lemondásairól közölt 

publicisztikát: „Míg Cseke Attila a szövetség fegyelmezett tisztségviselője volt és 

messzemenően élvezte a szervezet politikai támogatását, még akkor is, amikor megvált 

tisztségétől, addig Eckstein már régóta kilóg az RMDSZ main stream-jéből, a „fősodorból”, 

sőt amikor megpályázta a szövetségi elnöki tisztséget, nem is tagadta, hogy alternatívát 

kíván nyújtani a Szövetség vezetésének politikai gyakorlatával szemben”. A szerző 

hozzáteszi: „miközben Kelemen Hunor sajnálatosnak, de érthetőnek minősítette Cseke 

távozását, akit továbbra is támogatásáról biztosított, nem kívánta kommentálni a volt 

tanácsos döntését, mondván, hogy az csak az államfőre és Ecksteinre tartozik. Ezzel az 

RMDSZ vezetője gyakorlatilag elhatárolódott saját politikusától, aki pedig nem egy 

álláshirdetésre jelentkezve kapott megbízatást Cotroceni-ben, hanem azért, mert az 

RMDSZ őt delegálta a fontos tisztségbe. Kelemen tehát nem többet és nem kevesebbet 
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mondott, mint azt, hogy nem tekinti Ecksteint az RMDSZ emberének”. Székely szerint 

„Ezzel a magatartásával Kelemen saját magát gyengíti, s legitimálja az ecksteini 

alternatívát azáltal, hogy tagadja a Szövetség belső pluralizmusát.” 

 

Politikai régióátszervezés  

2011. szeptember 5. - Kőrössy Andrea - Krónika 

Románia régióátszervezését mindenekelőtt politikai szinten kell megvitatni és feloldani, a 

terv kivitelezése csak ezután következhet – nyilatkozta Emil Boc. A miniszterelnök szerint 

a megvalósításra csak akkor kerülhet sor, ha kormányzati szinten határozat születik a 

folyamatról. Hozzátette: reményei szerint a területi átszervezésről szóló döntés már az ősz 

folyamán megszületik. Az ország prefektusai és alprefektusai már elküldték az 

átszervezéssel kapcsolatos elképzeléseiket a belügyminisztériumnak, ezek elemzésére a 

közeljövőben fog sor kerülni – mutatott rá Emil Boc. 

 

„Titokban tartják” Kövért? 

2011. szeptember 5. - Antal Erika - Új Magyar Szó 

Nem jár semmilyen feladattal Kövér László országgyűlési elnök számára a Magyar Polgári 

Párt (MPP) hétvégi kongresszusán „ráosztott” tiszteletbeli elnöki tisztség. Fazakas Tibor, 

az MPP alelnöke az ÚMSZ érdeklődésére elmondta, Kövér tisztségét nem jegyeztetik be a 

törvényszéken, mivel „ez csupán eszmei funkció”. Fazakas szerint azért nem ütközik a 

román párttörvénybe a Fidesz politikusának egyöntetűen megszavazott funkció, mert 

Kövér Lászlótól semmit sem várnak, tiszteletbeli elnöki tisztsége csupán szimbolikus, 

erkölcsi súllyal bír. 

 

Semjén Zsolt üdvözölte a komáromi nagygyűlést 

2011. szeptember 2. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Üdvözölte a magyar állampolgárság ügyében tartott révkomáromi demonstrációt Semjén 

Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. Az MTI-hez eljuttatott 

közleményben a KDNP elnöke  azt írta, „bízunk abban, hogy Szlovákiában mielőbb 

megoldódik a kettős állampolgársággal kapcsolatban kialakult helyzet”. A csütörtöki 

tüntetést a miniszterelnök-helyettes a magyar állampolgárság ügye melletti kiállásként 

értékelte. 

 

Berényi: logikus, hogy befolyásoljuk Magyarországot 

2011. szeptember 3. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Berényi József, az MKP elnöke szerint logikus, hogy a szlovákiai magyarok beleszólnak a 

magyarországi politikai személyi kérdéseibe. „Miért ne vehetnénk fel a magyar 
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állampolgárságot és vehetnénk részt a magyarországi választásokon, ha a külföldi 

szlovákoknak megvan ez a joga?” - tette fel a kérdést az MKP elnöke, aki nem gondolja, 

hogy tömeges méretekben kerülne sor a magyar állampolgárság igénylésére: egyrészt az 

érvényes ellentörvény, másrészt a szlovák közvélemény elutasító magatartása miatt. 

Véleménye szerint a szlovákiai magyarok magyarországi választási részvétele realistább 

magyar politikát eredményezhet, mely a határon túli magyarok valós szükségleteivel 

foglalkozik. Berényi elmondta, pártja egyetlen félelme arra vonatkozik, hogy a politikai 

kampányokat ne Szlovákia területén folytassák. A pártelnök szerint a magyar politikusok 

dél-szlovákiai útjai hasonló konfliktusokhoz vezetnének, mint a dunaszerdahelyi rendőri 

beavatkozás 2008 novemberében. Az MKP ezért Magyarországon törvénybe iktatná a 

választási kampány területi korlátozását. 

 

Befizettetné a támogatást az iskola 

2011. szeptember 3. - Veres István - Új Szó 

A magyar iskolába járó gyerekek 24 ezer forintos oktatási támogatást kapnak a Bethlen 

Gábor Alaptól, várhatóan szeptember végén. Néhány szülő nehezményezi, hogy a 

megérkező támogatásra hivatkozva 40-50 euró befizetésére kérik a szülőket, hogy ebből a 

pénzből az iskola megvehesse a tanévkezdéshez szükséges eszközöket. A fennmaradó 

pénzt a gyerekek identitásának megőrzésére, például színházlátogatásra fordítaná az 

iskola. A szülők arra kíváncsiak, követelheti-e tőlük ezt az iskola. Ugyanis idén már 

közvetlenül a szülő kapja meg a magyar államtól a támogatást. Az iskola nem kötelezheti a 

szülőt az összeg befizetésére – erősítette meg az Új Szónak Mézes Rudolf, a Szlovákiai 

Magyar Szülők Szövetségének elnöke. Egyben cáfolta, hogy a szülői szövetség központilag 

utasította volna alapszervezeteit, hogy a támogatás egy részét szedje be a szülőktől. 

 

Rimaszombaton tartották a református iskolák tanévnyitóját 

2011. szeptember 3. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Rimaszombat református templomában kezdődött meg szombaton a Kárpát-medencei 

református oktatási intézmények tanéve. Fazekas László, a Szlovákiai Református 

Keresztény Egyház püspöke igehirdetésekor hangsúlyozta: a református magyar iskolák 

feladata az, hogy segítse az ifjakat testi, lelki képességeik fejlődésében, szellemi 

képességeik és tehetségük kiművelésében. Ha a református magyar iskolák feladatukat 

teljesítik, akkor a felnövekvő nemzedék célhoz ér – tette hozzá Fazekas. Fontosnak 

minősítette, hogy a Kárpát-medence református iskoláiban együtt, egyszerre kezdődhet 

meg a tanév, mert ez azt jelzi, hogy valami ébredezik a magyarságban, „a reménységnek 

parányi kis lángja fellobbant bennünk”. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár kijelentette: ez az esemény a magyarság összetartozásának kifejezése 

is. Megjegyezte: néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna az, ami valóság, a 

határok átjárhatósága, a közös tanévkezdés. Az iskolák megőrzik nyelvünket, kultúránkat, 

magyarságunkat - hangsúlyozta. 
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A Híd bízik az állampolgársági törvény megváltoztatásában 

2011. szeptember 4. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma 

Solymos László, a Híd frakcióvezetője bízik benne, hogy a pártnak sikerül összeszedni 30 

képviselői aláírást a Fico-féle állampolgársági ellentörvény alkotmánybírósági 

megtámadásához. A politikus megismételte: a Híd nem támogat egyetlen olyan javaslatot 

sem, mely lehetővé teszi, hogy az állam megfossza szlovák állampolgárságuktól azokat, 

akik egy másik ország állampolgárságát kérelmezik. Solymos hangsúlyozta: Magyarország 

döntött úgy, hogy olyanoknak oszt állampolgárságot, akiknek nincsenek valós kapcsolatai 

az országgal. „Ha magyar állampolgár lennék, Magyarországon élnék, nem tudom, 

támogatnám-e, hogy ilyen módon kapjon állampolgárságot valaki, s azt egyáltalán nem 

támogatnám, hogy az ilyen polgárok választójogot is kapjanak” – jelentette ki, és 

hozzátette: nem örülne, ha valaki olyan döntene az ország fejlődéséről, akinek nincs 

kapcsolata a társadalommal, a politikával, nem fizet ott adót. A politikus nem fogja kérni a 

magyar állampolgárságot, mert véleménye szerint ahhoz, hogy tudja, a magyar nemzethez 

tartozik, nincs szüksége kettős állampolgárságra és útlevélre. 

 

Szent István-szobrot avattak a mátyusföldi Nádszegen 

2011. szeptember 4. - MTI, bumm.sk 

Szent István-szobrot kapott Nádszeg, a Galánta mellett található magyarok lakta 

nagyközség. Juhos Ferenc polgármester beszédében méltatta a magyar történelem nagy 

személyiségének munkásságát, valamint a szobor történetét. Ebből kiderült a Szent Istvánt 

ábrázoló szobrot még öt évvel ezelőtt kapták Magyarországról, de annak kihelyezésével 

vártak, mert nem volt megfelelő a politikai helyzet, s nem szerettek volna esélyt adni a 

támadásokra. Bugár Béla, a Most-Híd elnöke a szlovákiai magyar kisebbség helyzetéről 

elmondta: a magyarságnak mindig a többségi nemzet együttműködésére van szüksége, 

mert nincs más út. Kifejtette: sokan tüntetnek, új jogokat követelnek, de sokszor azok 

verik a tamtam dobokat, akik nem használják ki a meglévő jogokat sem, például szlovák 

neveket adnak gyermekeiknek, pedig nevüket magyarul is használhatnák. 

 

Tanévkezdés az oktatási titkár szemszögéből 

2011. szeptember 2. - Jergic Julianna - Vajdaság Ma 

Deli Andor tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségügyi titkár az 

iskolakezdés kapcsán leszögezte: „Az idén, csakúgy, mint tavaly, hetvenhét iskolában 

indult magyar nyelvű oktatás. A titkárságnak az volt a fő célja, hogy a már meglévő 

tagozatokat megtartsa, valamint, hogy minél több első osztály nyílhasson, föltéve, ha 

eleget tesznek a számbeli minimumnak, azaz az ötös létszámnak. Ennek érdekében 

mindent megtettünk, és azt hiszem, sikeresen hárítottuk el az akadályokat”. Deli szerint a 

minisztérium takarékossági okokból próbálta rávenni a tartományt és a nemzeti 
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tanácsokat is, hogy egyezzenek bele a kis létszámú alsó tagozatok összevonásába. 

Hozzátette: „Mi valóban mindent megtettünk annak érdekében, hogy a helyzet 

megmaradjon. Ugyanakkor az is tény, hogy több mint hatvan diákkal kevesebb indult első 

osztályba.” 

 

Fogyunk 

2011. szeptember 2. - Ágoston András - Vajdaság Ma 

Ágoston András VMDP elnök szerint „Az MNT nem rendelkezik a magyar nemzetrész 

általános politikai képviseletének jogosítványával. A szerb politikai elit – sajnos Korhecz 

egyetértésével is – nem adta meg a nemzeti tanácsoknak a politikai érdekérvényesítés 

alapvető jogosítványát. Azt, hogy feltárhassák, kifejezhessék, és legitimen képviselhessék 

az esetünkben a vajdasági magyarság identitása megőrzése szempontjából alapvetően 

fontos érdekeket. Minderre az MNT-nek jelenleg nincs lehetősége. De arra van, hogy 

honlapján közzétegye, amit az oktatásügyben a kimutatások tekintetében tud. Amivel 

rendelkezik. A többit meg – a magyar oktatás autonómiáját például – igyekezzen 

megszerezni. Különben marad a szomorú helyzet. Mint annyiszor a vajdasági magyarság 

történetében, vak vezet világtalant”. 

 

Pótvizsga 

2011. szeptember 3. - Bozóki Antal - Vajdaság Ma 

Bozóki Antal a Vajdaság Ma hírportálon megjelent jegyzetében kifejti: „A közép-bánáti 

magyar gyerek az általános iskolában nem szereznek olyan szintű szerb nyelvtudást, hogy 

középiskolai tanulmányaikat – olyan szakirányú iskolában, ahol nincs magyar osztály – 

szerb nyelven folytassák. A szerb nyelvű iskolában a magyar gyerek nem kapnak megfelelő 

segítséget, vagy nevezzük támogatásnak, hogy sikeresen vizsgázzanak szerb nyelvből és 

irodalomból. A tanárnak (és az igazgatónak) tisztában kellene lenni azzal, hogy ezektől a 

gyerekektől nem várható el olyan szintű nyelv- és irodalmi tudás, mint a szerb anyanyelvű 

diákoktól. Az ember még attól a gondolattól sem tud szabadulni, hogy a tanár esetleg 

hátrányos megkülönböztetésben részesíti a magyar diákokat. Persze ezt bizonyítani nem 

lehet”. 

 

Sok magyar kimaradhat 

2011. szeptember 3. - Magyar Szó, pannonrtv.com 

Pásztor István, a VMSZ elnöke és Varga László, a párt parlamenti képviselője pénteken 

sajtótájékoztatón ismertette a párt állásfoglalását a köztulajdonról szóló, valamint a 

vagyon-visszaszármaztatásról és kárpótlásról szóló törvénytervezetekkel kapcsolatban. A 

VMSZ elnöke sérelmezte, hogy a törvénytervezetekről szóló közvita, amellett, hogy a 

szabadságolások idején zajlott, példátlanul rövid ideig tartott, szinte esélyt sem adva, hogy 

valaki megfogalmazza az azokkal kapcsolatos gondolatait. Ezért a párt eljuttatta a VMSZ 

elnökségének állásfoglalását Božidar Đelić kormányalelnöknek, és a jogszabály tervezeteit 
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elkészítő csoport koordinátorának, abban a reményben, hogy a VMSZ állásfoglalásában 

feltüntetett ajánlások bekerülnek a jogszabálytervezet szövegébe. Újságírói kérdésre 

Pásztor István megerősítette, hogy a vagyon-visszaszármaztatási jogszabály szerint a 

második világháborúban az úgynevezett megszálló erők kötelékében szolgált személyek 

nem jogosultak kárpótlásra, így sok olyan magyar személy sem, akik a magyar 

honvédségben szolgáltak a háború alatt. 

 

Négy vajdasági magyar párt és több civil szervezet követeli az MNT 
elnökének lemondását 

2011. szeptember 4. - Vajdaság Ma 

Négy vajdasági magyar párt és több civil szervezet nyílt levélben követeli Korhecz 

Tamásnak, az MNT elnökének a lemondását a oktatás terén vállat kötelezettségének csak 

részbeni megvalósulása miatt. A Magyar Polgári Szövetség, a Magyar Remény Mozgalom, 

a Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, 

valamint további 11 civil szervezet írásukban hangsúlyozzák, hogy „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 magyar nyelvű oktatásért az MNT vállalta 

magára a felelősséget. Ennek azonban csupán részben tett eleget”. 

 

A Szerbiai Demokrata Párt Pásztort támadja 

2011. szeptember 4. - Vajdaság Ma 

Branislav Ristivojević, a Koštunica-féle Szerbiai Demokrata Párt (DSS) Tartományi 

Bizottságának az elnöke kijelentette, hogy Pásztor Istvánnak, a vajdasági kormány 

alelnökének nyilatkozata, miszerint Vajdaság gazdasága mind mélyebbre süllyed, nem 

más, mint kísérlet a menekülésre a politikai felelősség elől. A DSS által kiadott közlemény 

emlékeztet, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség, amelynek elnöke Pásztor, a tartományban 

2000-től hatalmon van, ezért ha valaki felelősséggel tartozik Vajdaság gazdasági 

helyzetéért, akkor az éppen Pásztor István és pártja. 

 

Restitúció: Egy közvita tanulságai 

2011. szeptember 4. - Bozóki Antal - Vajdaság Ma 

Bozóki Antal a vagyon visszaszármaztatásról szóló törvény kapcsán leszögezi: „Szeptember 

2-án lezárult a közvita az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról szóló 

szerbiai törvénytervezetről. A harminc napos nyilvános vitában egyetlen magyar politikai 

párt és intézmény sem nem vett részt. Beleértve a Vajdasági Magyar Szövetség által 

irányított Magyar Nemzeti Tanácsot (MNT) is”. A szerző szerint a VMDP is csak most 

latolgatja a törvénytervezettel kapcsolatos ötpárti találkozó szervezését, amelyre 

szeptember közepén kerülhet sor. Úgy véli, felelősség terheli a Magyar Szónak az MNT 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12263/Negy-vajdasagi-magyar-part-es-tobb-civil-szervezet-koveteli-az-MNT-elnokenek-lemondasat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12263/Negy-vajdasagi-magyar-part-es-tobb-civil-szervezet-koveteli-az-MNT-elnokenek-lemondasat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12259/A-Szerbiai-Demokrata-Part-Pasztort-tamadja.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4360/Restitucio-Egy-kozvita-tanulsagai.html


 

 

 

 

 

 
13 

által kinevezett megbízott főszerkesztőjét is, mivel a lap nem közölte a törvénytervezet 

szövegét. „A napilap ugyanis nem teljesíti a vajdasági magyarok iránti tájékoztatási 

feladatait. Ez miatt nem csak, hogy az anyanyelvi tájékoztatási jogaink sérültek, de 

egyenjogúan a közvitában sem vehettünk részt”. 

 

Népszámlálás egy szociológus szemével 

2011. szeptember 4. - Sztojanovity Lívia - Magyar Szó 

Az októberi népszámlálás legfontosabb kérdéseiről Gábrity dr. Molnár Irén szociológust, 

egyetemi tanárt kérdezte a Magyar Szó. Az eddigi népszámlálási adatok alapján további 

csökkenésre lehet számítani a vajdasági magyarokat illetően, melynek elsődleges okai az az 

asszimiláció és az elvándorlás. A becslések szerint 30-50 ezerrel is csökkenhetett a 

magyarok száma az elmúlt tíz évben. Ha pedig egy közösség lélekszáma háromszázezer fő 

alá esik, az már kritikusnak mondható, hiszen ha egy községen belül a lakosság 10-15 

százalékát nem teszi ki valamely nemzetiség, elveszítik például a hivatalos nyelvhasználati 

jogukat. 
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http://magyarszo.com/fex.page:2011-09-04_Nepszamlalas_egy_szociologus_szemevel.xhtml
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