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Több mint kétszázan tesznek állampolgári esküt Szekszárdon 

2011. szeptember 6. - MTI, Vajdaság Ma 

Több mint kétszáz határon túli magyar tesz ünnepélyesen állampolgári esküt szeptember 

18-án Szekszárdon - közölte a szekszárdi önkormányzat humán bizottságának elnöke. Az 

eskütételre 137-en a szerbiai Óbecséről, 58-an az erdélyi Lugosról érkeznek, de esküt 

tesznek horvátországi, szlovéniai, valamint ausztrál, német és francia állampolgárságú 

magyarok is - mondta Csillagné Szántó Polixéna. Matókné Kapási Júlia, a fesztivál 

szervezője beszámolt arról, hogy Szekszárd ez év elején több felhívást tett közzé határon 

túli magyar sajtóban és internetes portálokon, amelynek eredményeként már közel 

háromszázan jelentkeztek arra, hogy a tolnai megyeszékhelyen tegyenek állampolgári 

esküt. A jelentkezők közül eddig 223 fő adatait dolgozták fel, elképzelhető, hogy ez a szám 

a jövő hét végéig nőni fog - tette hozzá. 

 

Összenő szépen, ami összetartozik 

2011. szeptember 7. - Boros Károly - Magyar Demokrata 

Ünnepélyes eskütételre érkeztek Budapest tizennyolcadik kerületének két 

testvértelepüléséről, a székelyföldi Tusnádfürdőről és a Kalotaszegi Körösfőről azok a 

vendégek, akik augusztus utolsó vasárnapján megtöltötték a kerület művelődési házát. 

Negyvenhat székelyföldi és tizenhat kalotaszegi magyarnak teljesült régi vágya az 

állampolgársági eskü letételével: most már jogilag is a magyar nemzethez tartoznak. Albert 

Tibor, Tusnádfürdő polgármestere a hetilapnak elmondta: „Olyat érzek magamban, amit 

soha életemben nem éreztem, hiszen rég készülünk erre a napra. Felemelő ez az érzés, 

mert mi születésünktől fogva magyarként nőttünk fel, jártunk iskolába, magyarként 

gondolkoztunk, és mindig fájdalommal gondoltunk arra, ami kilencvenegy évvel ezelőtt 

történt, hogy Magyarországot széjjeldarabolták. Ennek az elszakítottságnak a befejezése 

az, hogy mostantól hivatalosan is magyarok vagyunk. Most, hogy átvettem ezt a honosítási 

okiratot, eszembe jutott szegény nagyanyám, aki odafönt biztosan örömkönnyeket 

törölget a szeméből, hogy megérhettük ezt a napot.” 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Demokrata 2011. szeptember 7-i számában 

olvasható.) 

 

Kövér mint macska 

2011. szeptember 7. - Aczél Endre - Népszabadság 

„Ha Kövér valóban a Fidesz második embere, akkor ez a marosvásárhelyi esemény 

különösnek mondható. Tudniillik a Fidesz és Orbán száz százalékig elkötelezte magát 

Tőkés László mellett, aki azonban Szászt körülbelül annyira szereti, mint Petőfi a tejfölös 

tormát” – írja Aczél Endre a Népszabadságban azzal kapcsolatban, hogy a magyar 

házelnök az MPP tiszteletbeli elnöke lett. A szerző így folytatja: „Azt megszoktam, hogy az 
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RMDSZ, mert nem táncol a Fidesz karmesteri pálcájára, ellenség. Az azonban új, hogy a 

nagy magyar kormányzó erő olyan fokon vegyen pártfogásába egy jelentéktelennek is 

mondható romániai magyar politikai erőt, mint Kövér tette. Arról mindig is tudtam, hogy 

létezik Kövér–Szász-tengely, de azért Tőkés püspök, EP-alelnök talán többet érdemelne, 

mint azt, hogy a Fidesz az ő pártcsírájával szemben lehorgonyozzon a „reménytelen” MPP 

mellett. Csak nem az van, hogy Tőkés és Szász a magyar kormány pénzbeli támogatásáért 

versenyez, és az MPP Kövért lengeti maga előtt, mint szponzort? Mindegy. A lényeg az, 

hogy csak ne az RMDSZ nyerjen. Inkább bukjanak a törpepártok együtt, az egyik Orbán-, a 

másik Kövér-kitűzővel.” 

 

Tőkés László az Óbudai Egyetem tiszteletbeli doktora lett 

2011. szeptember 6. - Krónika 

Tiszteletbeli doktori címet adományozott az Óbudai Egyetem Szenátusa Tőkés Lászlónak, 

a Partiumi Keresztény Egyetem elnökének, az Európai Parlament alelnökének. A „Doctor 

Honoris Causa” kitüntetést az egyetemi szenátus ünnepi kibővített tanévnyitó ülésén adta 

át az erdélyi politikusnak Dr. Rudas Imre, az intézmény rektora. Fodor János 

rektorhelyettes, az egyetem doktori tanácsának elnöke laudációjában felvázolta a 

kitüntetett életútját, majd kifejtette, intézményük büszke arra, hogy ezt a címet 

adományozhatja Tőkés Lászlónak, elismerve a magyar nemzet, a tudomány, a 

művelődésügy, az emberiség fejlődése, a hazai és nemzetközi közélet, illetve a felsőoktatás 

fejlesztése területén kifejtett példaértékű tevékenységét. 

 

Dan Manolăchescu: elfogytak az MPP emberei Erdélyben 

2011. szeptember 6. - transindex.ro 

Dan Manolăchescu, a PDL Kovászna megyei elnöke szerint az MPP azért választotta Kövér 

Lászlót tiszteletbeli elnöknek, mert elfogytak az emberei Erdélyben. A politikus szerint a 

lépés azt jelzi, az MPP-nek kiürültek az erdélyi erőtartalékai. Elképzelhető, hogy az MPP 

Alexandru Ioan Cuza példáját vette alapul, akit Moldvában és Havasalföldön is 

uralkodónak választottak, csak nincsenek tekintettel arra, hogy „más idők járnak” és „a 

magyar és román politikusok keveredése nem hozhat politikai teljesítményt”. 

 

A szociáldemokratákkal tárgyal ma az RMDSZ vezetősége 

2011. szeptember 6. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Kelemen Hunor szövetségi elnök hangsúlyozta: nem alkudoznak, azonban országos 

érdekeltségű témakörökben párbeszédet folytatnak az ellenzékkel. Kelemen Hunor az 

alkotmánymódosítást, a választási illetve kisebbségi törvényt nevezte meg a tárgyalások 

témájaként, majd hangsúlyozta: az RMDSZ nem tárgyal kormányzati szerepvállalásról 

szóló kérdésekről a Szociál-Liberális Szövetséggel. 

E
rd

é
ly

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=55098
http://itthon.transindex.ro/?hir=27034
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=99341&cim=a_szocialdemokratakkal_targyal_ma_az_rmdsz_vezetosege


 

 

 

 

 

 
4 

Dél-Tirol példáját követné Székelyföld 

2011. szeptember 6. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Az olaszországi autonóm tartomány, a közigazgatási-politikai-gazdasági függetlenség 

érvényesülésének egyik legjobb európai és világszintű példája, Dél-Tirol neves 

szakemberei, egyetemi oktatói, professzorai érkeznek Székelyföldre szeptember 14–17. 

között, hogy megosszák tapasztalataikat Maros, Hargita és Kovászna megye vezetőivel, 

szakembereivel. „Olyan személyek érkeznek az olaszországi Alto Adige megyéből, akik az 

Európai Unió különböző intézményeiben dolgoznak. Ismertetik a dél-tiroli sikertörténetet: 

hogyan vált a régió az egyik legszegényebb, leglesajnáltabb térségből a leggazdagabbá, 

legirigylésreméltóbbá? Szeptember 14-én érkeznek Bukarestbe, ott lesz a szimpózium első 

része, majd Kovászna és Hargita megyékbe látogatnak, végül szeptember 17-én, 

szombaton 9 órakor a marosvásárhelyi közigazgatási palota nagytermében találkoznak a 

Maros megyeiekkel. A vidrátszegi repülőtérről repülnek Bécsbe” – tájékoztatott a Maros 

Megyei Tanács elnöke, Lokodi Edit Emőke. 

 

„Konstruktív hozzáállást” ígért az RMDSZ-nek a PSD a kisebbségi jogok 
kapcsán 

2011. szeptember 6. - Balogh Levente - Krónika 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ egyaránt határozottan ellenzi a levélben 

szavazás bevezetését, amelyet a nagyobbik kormánypárt, a Demokrata-Liberális Párt 

(PDL) szorgalmaz – derült ki a legnagyobb ellenzéki párt és a magyar szervezet vezetői 

közötti keddi találkozón. Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke leszögezte: a 

szövetségnek komoly fenntartásai vannak a levélben szavazással szemben. Kelemen arról 

is beszélt, a szintén a PDL által szorgalmazott alkotmánymódosítás nem valósítható meg a 

jelenlegi parlament mandátuma alatt, mert a kormányoldalnak nincs kétharmados 

többsége. Ponta is leszögezte: a jelenlegi parlament nem módosíthatja az alkotmányt. Az 

RMDSZ elnöke elmondta, a találkozón a nemzeti kisebbségek jogai is szóba kerültek. 

Leszögezte: a kisebbségi jogokat a parlamentben elfogadott törvényekkel kell szavatolni, 

olyanokkal, amelyek akkor is hatályban maradnak, ha az RMDSZ nincs kormányon. 

Közölték, hogy a PSD részéről konstruktív hozzáállást várnak el a kisebbségi jogok 

kapcsán, amire az ellenzéki párt ígéretet is tett. 

 

Szórványvidékeken nyitott kérdés a magyar tagozatok megmaradása 

2011. szeptember 6. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A romániai közoktatásban szűk egy hét múlva kezdődik az új tanév. A szórványvidékeken, 

az alacsony gyermeklétszám miatt még egy héttel a tanévkezdés előtt is nyitott kérdés, 

hogy megmaradhat-e minden osztály, minden tagozat. Temesváron tavaly két iskola 

magyar tagozata is megszűnt, csak a Bartók Béla líceumban folyt magyar nyelvű elemi 

oktatás. Az idén, ha minimális létszámmal is, de elindulhat két első osztály. Erre a tanévre 
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a Gerhardinum katolikus líceum is indítana első osztályt, de a magyar tagozaton még nincs 

elég jelentkező. 

 

Diktál az arany 

2011. szeptember 7. - Gazda Árpád - Krónika 

A Krónika vezércikkében a verespataki bányberuházásról és az RMDSZ szerepéről ír 

Gazda Árpád: „Az RMDSZ helyzete nehéz. Voltaképpen nem akarja a bányanyitást, de nem 

is tartja azt olyan súlyos kérdésnek, amely miatt érdemes lenne felrúgni a koalíciót. Ebben 

a helyzetben két út áll a szövetség előtt. Vagy megpróbálja Verespatakot egy magyar 

szempontból sarkalatos kérdéssel – például a régiók kedvező átszervezésével – 

összecsomagolni, vagy lemond a környezetvédelmi tárcáról.” 

 

Tíz megyére osztanák az országot 

2011. szeptember 7. - Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

A kormánykoalíciónak még nem sikerült közös nevezőre jutnia az ország új közigazgatási 

felosztásáról, ám a Demokrata-Liberális Párt (PD-L) tíz megyére, azaz régióra osztaná fel 

az országot – jelentette ki Emil Boc. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ-nek 

még mindig vannak fenntartásai a közigazgatási reformnak a romániai magyarságra 

vonatkozó hatásaira nézve, ám mindenkinek meg kell értenie, hogy az új megyésítés 

Románia, és nem egyes megyei tanácselnökök érdekeit tartja szem előtt. „A koalíciós 

pártok álláspontjai még különböznek, de további egyeztetésekre kerül sor. A PD-L kész 

elfogadni néhány módosító javaslatot, mert a megyésítést ki kell mozdítani a politikai 

holtpontról.” 

 

Nem udvarolnak az RMDSZ-nek  

2011. szeptember 7. - Moldován Árpád Zsolt - Új Magyar Szó 

Már nem kívánja az ellenzék oldalára csalogatni az RMDSZ-t Victor Ponta 

szociáldemokrata elnök, aki a szövetség vezetőivel folytatott tárgyalás után elmondta: fel 

sem vetette a kérdést. Az ellenzéki Szociál-Liberális Szövetség (USL) társelnöki tisztségét 

is betöltő Ponta ezzel a nyilatkozatával „visszavonta” azt az ajánlatot, amelyet liberális 

kollégája, Crin Antonescu tett néhány nappal korábban, amikor a koalícióból való 

kilépésért cserében 2016-ig szóló kormányzati szerepvállalást ígért az RMDSZ-nek. 

 

MVK: a Smer nyerne, Slotáék kihullanának 

2011. szeptember 6. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Smer nyerné a parlamenti választásokat, ha azokat a hétvégén rendeznék meg – derül ki 

az MVK közvélemény-kutató intézet felméréséből. Robert Fico pártja 36,1 százalékot 
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szerezne, ami 70 parlamenti mandátumot jelentene az ellenzéki Smernek. A második 

helyen 13,2 százalékkal a jelenleg kormányzó SDKÚ végezne, így 26 képviselőjük lenne a 

törvényhozásban. A kereszténydemokraták (KDH) 9,9 százalékos eredményükkel 19 

mandátumot szereznének, Bugár Béla pártjának, a Hídnak 9,7 százalékkal 18 mandátum 

jutna. A parlamenti küszöböt utolsóként az SaS lépné át, a válaszadók 8,7 százaléka 

voksolna a liberális pártra (17 mandátum). A felmérés szerint egy most esedékes 

választáson a jelenlegi kormánypártok alakíthatnának kormányt. A Magyar Koalíció Pártja 

(MKP) 3,9 százalékos eredményével nem kerülne be a törvényhozásba. 

 

Megafonos aktivisták jártak a párkányi vasútállomáson 

2011. szeptember 6. - MTI, bumm.sk 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái megafonnal jelentek meg a párkányi vasútállomáson, 

majd magyarul és angolul is bejelentették a vonatok érkezését. Az akció szervezői felhívják 

a figyelmet arra, hogy Párkány városa 73 százalékban magyar ajkú, és évente több ezer 

külföldi turista keresi fel - ennek ellenére a Szlovák Vasutak nem veszi a fáradságot arra, 

hogy az államnyelven kívül más nyelven is kommunikáljon klienseivel. 

 

Vannak még fiatal, vérbeli pedagógusok 

2011. szeptember 7. - Nagy-Miskó Ildikó - Szabad Újság 

Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke a Szabad Újságnak 

adott interjúban elmondta, hogy idén 3677 kiselsős ült be a szlovákiai magyar általános 

iskolák padjaiba. Az általános iskolákban összesen 31 ezer magyar diák tanul, 

gimnáziumban 4300, szakközépiskolában 8100, speciális iskolába 1300 diák jár. Pék 

László örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt tanév végével nem érkezett hír 

iskolabezárásról. Hozzátette, sajnos több település kisiskolájában tíznél alacsonyabb a 

diáklétszám, ennek ellenére az önkormányzatok igyekeznek iskoláikat megtartani. 

Kiemelte, örömteli hír, hogy Szádudvarnokon 67 év után ismét kinyitja kapuit a magyar 

tannyelvű egyházi iskola. 

 

Egyetlen 5-ös létszámnál nagyobb osztályt sem szüntetnek meg a 
Vajdaságban 

2011. szeptember 6. - Vajdaság Ma 

„A tartományi hatóságokkal karöltve folytatott erőfeszítéseknek köszönhetően, ma úgy 

tűnik, hogy egyetlen 5-ös létszámnál nagyobb tagozatot sem szüntetnek meg a 

Vajdaságban. Mindazonáltal meglepő az, hogy az MNT elnökének lemondását éppen a 

magyar oktatással összefüggésben követelik, hiszen ezen a területen a legaktívabb a 

Magyar Nemzeti Tanács, és nem csak szüntelenül teszünk a magyar oktatásért, hanem 

ennek a tevékenységnek a pozitív eredményeit máris érzik a szülők és a diákok egyaránt. 
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Ugyancsak fontos elmondani, hogy a közlemény szerzői nem csak valótlanságokat 

állítanak, de hamisítani is készek. Egyre másra jelentkeznek azok a civil szervezetek, akiket 

a követelés aláíróiként tüntettek fel, miközben nem, hogy nem írták alá, de nem is tudtak a 

kezdeményezésről” – áll a Korhecz Tamás által kiadott keddi állásfoglalásban. 

 

Nincsenek magyar nyelvű tankönyvek a szaktantárgyakból 

2011. szeptember 6. - pannonrtv.com 

Magyar nyelvű szakkönyv szinte egyáltalán nem kapható, az általános tantárgyak 

könyveire pedig várniuk kell a Szabadkán tanuló középiskolásoknak. A magyarországi 

könyvek csak segédanyagként használhatók, így az idei tanévben is marad a fénymásolás 

és a diktálás. 

 

,,Egymástól tanulni” 

2011. szeptember 6. - Lennert Tímea - Magyar Szó 

,,Egymástól tanulni” volt a mottója annak a szerb-magyar nyelvi tábornak, melyet 

Doroszlón tartott meg a Kuckó-Gyermeksarok civil szervezet. Pelt Ilona elnöknő a Magyar 

Szónak elmondta, a Bethlen Gábor Alapnál pályázták és nyerték el a megvalósítás 

lehetőségét. Az utolsó napon Nikowitz Oszkár a Magyar Köztársaság belgrádi nagykövete 

is megtisztelte jelenlétével a tábort. Kíséretében Pál Károly a VMSZ ügyvezető alelnöke is 

megjelent. 

 

Rejtett diszkrimináció 

2011. szeptember 7. - Diósi Árpád - Magyar Szó 

Vukašinović Éva kisebbségügyi kérdésekkel megbízott tartományi ombudsman-helyettes a 

vagyon-visszaszármaztatási törvény kapcsán leszögezte: „mivel a törvénytervezet az 1945. 

március 19-e előtt elkobzott vagyon visszaszármaztatását irányozza elő, láthatjuk, hogy ez 

egy rejtett diszkrimináció, hiszen, mint mondtam, a jelzett dátum előtt történtek legfőképp 

az elkobzások és ezek elődlegesen a zsidó hitközséget, valamint a magyar kisebbség jogait 

csorbítják”.  

 

Korhecz: Nehéz tartani az ötös tagozatokat hosszú távon 

2011. szeptember 6. - Muci Szántó Márta - Vajdaság Ma 

A tagozatösszevonások kapcsán Korhecz Tamás, az MNT elnöke a Vajdaság Mának 

leszögezte: „Megosztott hatáskörök vannak, de a minisztérium kezében van a bugyelláris, 

vagyis a pénz, amivel az osztályokat finanszírozza, ezért ezt nagyon nehéz egyoldalúan 

megakadályozni, amennyiben a minisztérium ilyesmire szánja el magát. Én most már nem 

tudok feltétlenül hinni az ígéreteknek, mert erre az évre is volt egy ígéretünk, hogy 

egyeztetve történik ez a folyamat. Azt gondolom, hogy mindaddig, amíg megvan ennek a 

magyar közösségnek a politikai érdekegyesítő ereje, ameddig ott vannak a képviselőink a 
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parlamentben, addig mód lesz arra, hogy kivédjük ezeket a próbálkozásokat is. Legalábbis 

ott, ahol helyi szinten a szülők az iskolaigazgatók is asszisztálnak, informálnak bennünket, 

kérik a segítségünket, ahogy eddig is, a jövőben is sikerül kivédeni ezeket a támadásokat. 

Ott viszont, ahol maga a közösség is belenyugszik, ahol nem tudunk az információról, hogy 

mi történik, ott természetesen nagyon nehéz lesz bármit tenni.”   

 

Egyházkerületi tanévnyitó Beregszászban 

2011. szeptember 7. - Soós Katalin - Kárpátalja Ma 

Beregszászban tartotta szeptember 4-én a Kárpátaljai Református Egyház oktatási 

intézményeinek tanévnyitóját. Bár már szeptember 1-én megkezdődött az oktatás minden 

tanintézményben, ezért ez az ünnepség csupán jelzés értékű, ahol au iskolák vezetői, 

pedagógusai és diákjai vallást tettek arról: Istenre hagyatkozva készek az újbóli 

megmérettetésekre, vállalják a magyarság megmaradásáért folyó harc küzdelmeit. Répás 

Zsuzsanna helyettes államtitkár a református oktatási intézmények további támogatásáról 

biztosította a jelenlévőket és kiemelte, hogy „bennünk lévő tudást nem elég pusztán 

birtokolni, oly módon kell átadni, hogy az erkölcsi hűséget is hordozzon, melynek 

termékeny talaja a hit.” Jelen volt a rendezvényen Fedor Tibor, a KIM Egyházi, 

Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatok Államtitkárságának főosztályvezetője és 

elmondta, hogy a határon túli magyarság megmaradásának zálogai a Kárpát-medencében 

továbbra is a magyar ajkú egyházak és a magyar tannyelvű iskolák. Ha ezek megmaradnak, 

megmarad a magyarság akkor is, ha bármilyen más úton próbálják nyelvhasználati jogát 

korlátozni. 

 

Megalakult az Erdődi járás magyar kisebbségi önkormányzata 

2011. szeptember 6. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Nemrég tartotta alakuló ülését az Erdődi járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata, ahol 

újabb négyéves időszakra Móger Lászlót elnöknek, Kvaka Józsefet pedig alelnöknek 

választották. A nyár eleji kisebbségi önkormányzati választásokon az Erdődi járás 

magyarsága mind a tíz tagot a HMDK által támogatott listáról jutatta be a kisebbségi 

testületbe. „Szeretnénk folytatni eddigi munkánkat, és méltóképpen képviselni 

magyarságunk érdekeit. Az elmúlt időszakban több fontos projektet is megvalósítottunk: 

emlékművet állítottunk a honvédő háború áldozatainak, és kétnyelvű helységnévtáblákat 

helyeztünk ki. Ami a legfontosabb, hogy a kisebbségi önkormányzat közbenjárásának 

köszönhetően rövid szünet után sikerült újraindítani az anyanyelvápolást a járás magyar 

nemzetiségű kisdiákjai számára” – nyilatkozta Móger László, a testület elnöke. 
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Magyar játszóház Nagymartonban 

Magyar játszóházat szervez Nagymartonban a Mattersburg-i Magyar Kultúregyesület. A 

Hotel Florianihof nagytermében szeptember 8-tól a gyerekek mellett akár a szülők is 

játékos módon, barkácsolva, énekelve, táncolva tanulhatják a magyar nyelvet. A rendezők 

külön kihangsúlyozták, hogy főként azokra számítanak akik nem kérnek a megterhelő, 

bonyolult nyelvtanfolyamokból. Bárki jelentkezhet aki kedvet érez a magyar nyelv 

elsajátításához és a játékhoz. 
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