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Választást nem, de kormánytöbbséget eldönthetnek majd a határon túliak 

2011. szeptember 8. - Szalay Tamás Lajos - Népszabadság 

Ősszel születhet meg az új választójogi törvény, a pontos részletek azonban továbbra sem 

ismertek. Annyi viszont már bizonyos, hogy az állampolgárságot újonnan felvevő határon 

túliak is kapnak szavazati jogot. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes korábban azt mondta: 2014-től az új képviselők fele listáról, fele pedig 

egyéniként kerülhet be a parlamentbe, a listára pedig a külföldön élő magyar 

állampolgárok is szavazhatnának. A KDNP elnöke szerint ugyanarra a pártlistára 

szavazhatnak majd Budapesten, Nagyváradon, de a tengerentúlon is. Semjén számításai 

szerint a ciklus végéig körülbelül 250 ezer új magyar állampolgár szavazhat majd, ami 

azonban szerinte nem fogja érdemben befolyásolni a választási eredményt. „A KDNP 

elnökének ebben vélhetően igaza van, legalábbis akkor, ha a határon túliak valóban 

ugyanarra a közös országos listára szavazhatnak majd az új választási rendszerben” - írja a 

Népszabadság. A lap számításai szerint az sem jelent kiugró elmozdulást, ha mind a 

kétszázötvenezer voks ugyanarra a pártra, például a Fideszre fog érkezni. László Róbert, a 

Political Capital választási szakértője rámutatott: a mandátumok minél nagyobb arányára 

vannak hatással a külhoni szavazók, annál inkább kiéleződhetnek az ellentétek mind a 

határon túli magyar közösségeken belül, mind a határon inneni és túli magyarok között. 

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezető elemzője szerint a pártok határon túli 

magyar választópolgárok szavazatait mindenáron kiaknázó kampánystratégiája könnyen 

ellenszenvet ébreszthet »határon innen«. Mráz szerint ésszerű megoldás az lehet, ha a 

határon túli választópolgárok a magyarországi pártok által állított országos listákra 

adhatnák le szavazataikat, hiszen ebben az esetben szavazataik kizárólag a magyarországi 

alacsony részvétel esetén lehetnek erősen felülreprezentáltak. 

 

Csalással vádolják az EMNP-t óvó ügyvédet 
2011. szeptember 8. - Rostás Szabolcs - Krónika, Magyar Nemzet 

A tolvajt kiáltó tolvaj esetéhez hasonlít annak a román ügyvédnek az esete, aki feltételezett 

csalásra hivatkozva néhány hónappal ezelőtt megóvta az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

bejegyzését. A bukaresti Adrian Drăghici májusban azért támadta meg a törvényszéken a 

Tőkés László vezette Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által szorgalmazott EMNP 

létrehozását, mert szerinte az alakulat bejegyzését támogató aláírások között hamisak is 

találhatók. Az ügy pikantériája, hogy Drăghici ellen az Országos Korrupcióellenes 

Ügyészség (DNA) még áprilisban vádat emelt különösen nagy kárt okozó csalás és 

bűnszervezet létrehozása miatt a Románia legnagyobb villamosenergia- termelő és -

kereskedő cégének feltételezett megkárosítása ügyében. A vád szerint Drăghici és társai 23 

millió euró értékben jutottak közpénzhez jogosulatlanul. 
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http://nol.hu/lap/mo/20110908-valasztast_nem__de_kormanytobbseget_eldonthetnek_majd_a_hataron_tuliak
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Dobos Menyhért lett a Duna Televízió vezérigazgatója 

2011. szeptember 7. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Dobos Menyhértet, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) eddigi 

tartalom-előállítási vezérigazgató-helyettesét választotta a Duna Televízió 

vezérigazgatójává a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriuma szerdán. Dobos Menyhért 

szeptember 21-től tölti be a vezérigazgatói posztot. Az 1950-ben született Dobos Menyhért 

előbb a Magyar Televízió kép- és hangtechnikusa, majd az MTV ügyfélkapcsolati 

osztályának vezetője volt. Később a szervezeti kapcsolatok főosztályvezetője, majd az 

alelnöki, illetve az elnöki kabinet vezetője lett. Az MTV Közéleti Főszerkesztőségének, 

vagyis a közéleti, a vallási és egyházi, a kisebbségi és a határon túli műsorok 

szerkesztőségének munkáját 2003-tól 2010-ig irányította. 2010 nyarától az MTV 

programtanácsának tagja, az m1 és az m2 megbízott műsorigazgatója, 2010 novemberétől 

szolgáltatási vezérigazgató-helyettes volt. 

 

Helyreigazítás – Határon túli buktatók 

2011. szeptember 08. – HVG – Juhász Gábor 

A határon túli magyar folyóiratok támogatottságáról és túlélési lehetőségeiről ír a HVG 

cikke. A határon túli magyar régiókban megjelenő irodalmi, kisebbségi vagy éppen 

politikai témájú szaklapok más-más támogatási forrásokhoz juthatnak hozzá az adott 

ország jogi szabályozása alapján. Míg Kárpátalján a másfél százezres magyarság nem képes 

eltartani saját irodalmi folyóiratot, jóllehet az ukrán állam nem ad pénzt kisebbségi 

támogatásokra, addig a Vajdaságban az anyaországi támogatások mellett szerb 

minisztériumi vagy tartományi pénzek is rendelkezésre állhatnak – írja a szerző. Arról is 

olvashatunk, hogy a határon túli nyomtatott magyar folyóiratokból lehet néhányat kapni 

Magyarországon vagy előfizetni rájuk, de többnyire ez nem jellemző. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2011. szeptember 8-i számában olvasható) 

 

 

Victor Ponta: a kisebbségek arányos képviseletére van szükség 

2011. szeptember 7. - transindex.ro, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A PSD már nem gondolkodik az RMDSZ kormányba való meghívásán, a Szövetség viszont 

meg fogja kapni a kellő tiszteletet ellenzéki alakulatként, nyilatkozta Victor Ponta. A PSD 

elnöke szerint amennyiben a Szociál-Liberális Unió 50 százalék feletti többséget szerez, 

akkor is tiszteletet fog tanúsítani ellenzéke iránt. A PDL-t kivéve mindenkivel tárgyalnak 

majd, az RMDSZ-t is beleértve. A szociáldemokraták és az RMDSZ képviselői tegnapi 

tárgyalásaikon nem jutottak konszenzusra a jövő évi választások menetrendjét illetően. A 

két politikai alakulat véleménye azonban megegyezik a kisebbségek arányos 

képviseletének szükségességéről. 
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Magyar osztályok indulnak és szűnnek meg Biharban 

2011. szeptember 7. - Erdély Ma, Reggeli Újság 

A 2011/2012-es tanév beiskolázási tervéről, a Bihar megyében induló magyar tagozatokról, 

várható újdonságokról kérdezte a Reggeli Újság munkatársa Kéry Hajnal megyei 

főtanfelügyelő-helyettest. Jó hírként közölte, hogy szeptember 12-étől több magyar nyelvű 

kilencedik osztályt is indítanak Nagyváradon. A Mihai Eminescu Főgimnáziumban például 

egyet biológia-kémia szakon, de lesznek magyar nyelvű osztályok a Traian Vuia és az 

Andrei Şaguna Műszaki Szakközépiskolákban is. Margittán is indul egy újabb kilencedik 

osztály a magyar tagozaton, mivel sok volt a jelentkező a matematika-informatika szakra. 

Nagyszalontán a román tagozattól külön, egy másik épületben kezdődik a magyar nyelvű 

oktatás. Rossz hír viszont, hogy ettől a tanévtől egy újabb iskolában szűnik meg a magyar 

nyelvű oktatás, mégpedig a váradszőllősi Onisifor Ghibu Elméleti Gimnáziumban, mivel a 

negyedik küszöbét átlépő magyar diákok létszáma a törvény szabta minimális érték alatti. 

 

A nemzeti kultúra szolgálatában 

2011. szeptember 7. - D. Balázs Ildikó - szekelyhon.ro 

A magyar nemzeti ünnep alkalmával hét erdélyi személyiség részesült magyar államfői 

kitüntetésben. A rangos elismerést szerdán délután ünnepélyes keretek között adták át a 

Magyar Köztársaság Csíkszeredai Főkonzulátusán. A Magyar Köztársaság elnöke a Magyar 

Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Boros Károly csíktaplocai 

főesperes plébánosnak. Szintén állami elismerésben részesült Haáz Sándor, a szentegyházi 

Mártonffy János Általános Iskola igazgatója, aki a Magyar Köztársasági Érdemrend 

tisztikeresztje kitüntetést kapta. A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 

kitüntetést vehette át a székelyudvarhelyi Bíró Gábor festőművész. A Magyar Köztársasági 

Érdemrend Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta az államfő a marosvásárhelyi 

Farkas Miklós nyugalmazott matematikatanárnak, a Magyar Köztársasági Érdemrend 

Lovagkeresztje elismerést kapta a kézdivásárhelyi Gazda József irodalom- és műkritikus, 

esszéíró és tanár, míg Monica Ioniţă, a lészpedi román tannyelvű iskola tanára, volt 

igazgatója a Magyar Köztársasági Érdemkereszt kitüntetést vehette át. A kézdivásárhelyi 

Varga Mihály szobrászművész munkásságát a Nemzeti Erőforrás Minisztere Pro Cultura 

Hungarica emlékplakettel jutalmazta. 

 

Bírósághoz fordul az MPP Sepsiszentgyörgyön 

2011. szeptember 7. - Zsók Enikő - szekelyhon.ro, Krónika 

Jogi úton támadja meg az MPP a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség három határozatát, 

amelyek révén az Árvácska, Pinocchio, illetve Napsugár óvodai intézményeket összevonták 

a körzeti iskolákkal. „Átgondolt konszenzusos megoldásra volna szükség, amelyben a 

gazdasági szempontok mellett figyelembe vesszük az oktatás jövőformáló szerepét és 

minőségét, ami a tanügyi intézmény alapja. A főtanfelügyelőség diktatórikus intézkedését 
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követően az együttműködés gondolata hiteltelennek tűnik. A Kovászna megyei 

pótérettségi eredmények sikertelensége a mostani siralmas helyzetről árulkodik, többek 

közt ez is éretté tette a helyzetet, hogy a főtanfelügyelő átadja a helyét másnak” –  

fogalmazott Bálint József, Sepsiszentgyörgy MPP-s alpolgármestere. 

 

Öt új ortodox templom Vajdahunyadon 

2011. szeptember 7. -  Chirmiciu András - Nyugati Jelen 

Két éven belül majdnem megduplázódik az ortodox templomok száma Vajdahunyadon. A 

Dévai és Hunyadi ortodox püspökség ugyanis öt új templom építését tervezi a jelenlegi 6 

mellé. Vajdahunyad önkormányzata jóváhagyta a püspökség kérését, s legutóbbi ülésén a 

helyi tanács megszavazta az 5 telek adományozását a templomok építésére. A városvezetés 

800 és 1000 négyzetméter közötti nagyságú területeket állít az ortodox egyház 

rendelkezésére és a jövőre kezdődő építkezés várhatóan két évig tart. 2014-re készen lesz 

az 5 új ortodox templom. Azonban a cikk szerint kérdéses, hogy mi indokolja a templomok 

építését, hiszen a demográfiai adatok nem szerint folyamatosan csökken a város lakossága.  

 

Stratégiát vált az RMDSZ  

2011. szeptember 8. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Változtat jelöltállítási stratégiáján az RMDSZ, miután bizonyossá válik, hogy nem 

áprilisban, hanem egy későbbi, őszi időpontban tartják jövőre a helyhatósági 

választásokat. „Természetes, hogy újragondoljuk a stratégiánkat, hiszen a választások 

eltolódásával nyerünk legalább fél évet.  Ám előbb meg kell várnunk, hogy kiderüljön a 

szavazás pontos dátuma” – válaszolta Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára arra a kérdésre: 

hogyan érinti a szövetséget, ha 2012-ben egy napon tartják majd a helyhatósági és a 

parlamenti választásokat. 

 

RMDSZ: stagnáló népszerűség 

2011. szeptember 8. - Krónika  

Az RMDSZ nem mond le a kisebbségi törvényről – jelentette ki Markó Béla 

miniszterelnök-helyettes Brassóban. A szövetség volt elnöke szerint a témát hamarosan 

újra napirendre kell tűzni, a képviselőházban folytatni kell a jogszabály vitáját, míg a 

koalíciónak tisztáznia kell az esetleges nézeteltéréseket. Mint hangsúlyozta, bár az oktatási 

törvény révén tovább bővült a kisebbségi jogok köre Romániában, a kisebbségi törvény 

nagyon fontos. Markó az RMDSZ őszi prioritásai között említi a választási törvény 

módosításait, megerősítve, hogy a szövetség támogatja az önkormányzati és parlamenti 

választások összevonását.  A jövő évi választások kapcsán elmondta, a jelenlegi kormány 

által hozott megszorító intézkedések ellenére a közvélemény-kutatások eredményei szerint 

az RMDSZ népszerűsége nem csökkent. 
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Felsorolás vagy prioritási sorrend? 

2011. szeptember 8. - Moldován Árpád Zsolt, Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Csak a 43. helyre sorolta Emil Boc miniszterelnök a kormány prioritási listáján az RMDSZ 

által szorgalmazott kisebbségi törvényt. A jogszabályt eredetileg a tavaszi parlamenti 

ülésszak végéig el kellett volna fogadnia a törvényhozásnak. „Mi úgy értelmezzük, hogy a 

dokumentumban szereplő összes pont prioritásnak számít, és ez csak egy felsorolás, nem 

egy fontossági sorrend” – magyarázta az Új Magyar Szónak Máté András Levente, az 

RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője. Hozzátette: ha viszont ez nem így van, és a 

kisebbségi törvény mégis a 43. helyen van fontossági szempontból, akkor nagy baj van. 

 

Marosvásárhelyen az SZKT 

2011. szeptember 8. - Új Magyar Szó, Szabadság 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 2011. szeptember 17-én délelőtt 10 órára, a Maros 

Művészegyüttes székházába összehívta a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) ülését. 

A napirenden a következő pontok szerepelnek: a szövetségi elnök politikai beszámolója; a 

Szövetségi Szabályzat-felügyelő Bizottság, a Szövetségi Ellenőrző Bizottság és a Szövetségi 

Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztása; Magyari Tivadar oktatási 

főtitkárhelyettes megerősítése; az SZKT állandó bizottságának megválasztása; az Országos 

Önkormányzati Tanács működési szabályzatának elfogadása. 

 

Tőkés: az EP gyakoroljon nyomást Koszovó elismerése érdekében 

2011. szeptember 8. - Krónika 

Az Európai Parlament (EP) gyakoroljon nyomást az Európai Unió tagállamaira Koszovó 

elismerése érdekében – ezt szorgalmazta Tőkés László, az EP alelnöke, az EMNT elnöke 

azon a találkozón, amelyen az EP külügyi bizottságának tagjai Atifete Jahjaga koszovói 

államelnök asszonnyal találkoztak. Tőkés László, az EP-nek a nyugat-balkáni országok 

csatlakozása ügyében illetékes alelnöke felszólalásában az EU nemrég leköszönt magyar 

elnökségének az uniós bővítés iránti elkötelezettségére emlékeztetett, és – ehhez 

hasonlóan – az erdélyi magyarság támogatásáról biztosította a koszovói államfőt. Azt 

szorgalmazta, hogy az EP gyakoroljon nyomást saját tagállamaira Koszovó elismertetése 

érdekében. 

 

Az RMDSZ álláspontja nem változott 

2011. szeptember 8. - Szabadság 

Az RMDSZ álláspontja nem változott az ország területi-közigazgatási átszervezésének 

kérdését illetően – jelentette ki Markó Béla miniszterelnök-helyettes szerdán, Brassóban. 

Mint mondta, erre szükség van, a jelenlegi megyék túl kicsik bizonyos fejlesztési stratégiák 

alkalmazásához, a tervezett nyolc mamutmegye azonban megnehezítené a közigazgatást. 

Mindemellett azoknak a megyéknek a sajátos problémái, ahol a magyar lakosság 
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számottevő népességi aránnyal és önkormányzati képviselettel rendelkezik, nem 

kezelhetők az említett óriásmegyékben – emelte ki Markó Béla. Az RMDSZ volt elnöke 

hangsúlyozta: az RMDSZ nem mondott le a kisebbségi törvénytervezetről sem, az alsóházi 

szakbizottságnak folytatnia kell a projekttel kapcsolatos vitát, az esetleg felmerülő 

kérdéseket pedig a koalíció keretében kell tisztázni. A kormányfő-helyettes emlékeztetett 

arra is, hogy napirendi kérdés a helyhatósági és parlamenti választások összevonása, 

illetve az ősz folyamán a 2012-ben alkalmazandó választási rendszer jellegének is 

tisztázódnia kell. 

 

WikiLeaks: Csáky Pál tabutémákkal provokált 

2011. szeptember 7. - Új Szó 

Amerikai diplomaták szerint nemcsak Robert Fico volt kormányfő alattomossága, hanem a 

szlovákiai magyar politikusok retorikája is negatívan befolyásolta a szlovák–magyar 

kapcsolatokat – derül ki a pozsonyi amerikai nagykövetség jelentéseiből, amelyeket a 

WikiLeaks portál tett közzé. A nagykövetség az egyik táviratban „bölcs politikusnak” 

nevezte Csáky Pál MKP-elnököt, de jelezte, amióta pártelnök lett, rendkívül kockázatos 

politikát folytat. Egy 2008-as jelentés arról számol be, hogy Csáky a szlovák politikusokat 

provokálja olyan tabutémák éltetésével, mint a Beneš-dekrétumok és az autonómia. A 

nagykövetség egy 2009-es táviratban már egyetértett azokkal a véleményekkel, melyek 

szerint Ján Slota SNS-elnöknek ugyanolyan szüksége van Csákyra, mint Csákynak Slotára. 

Az egyik távirat kitért Sólyom László magyar államfőnek a komáromi határhídról történt 

visszafordítására is. Ezzel kapcsolatban a diplomaták egyetértettek, hogy azon irányelvet, 

amely alapján Sólyom Lászlót nem engedték be az országba, fejlett európai államokban 

„nem érvényesítik államfőkkel szemben, hanem bűnözők és problémás focidrukkerek 

távoltartására használják”. 

 

Sólyom László hamarosan az Ung-vidékre látogat 

2011. szeptember 7. - Leczo Zoltán - Új Szó 

A Mécs László Emléknapok alkalmából az Ung-vidékre látogat Sólyom László korábbi 

államfő. Sólyom szeptember 17-én érkezik Nagykaposra, ahol először a helyi magyar 

közösségi házat – az itt berendezett Erdélyi János Múzeumot és a Mécs László Könyvtárat 

– tekinti meg, majd az Ung-vidéki civil szervezetek és oktatási intézmények vezetőivel 

rendezett találkozón vesz részt. A volt köztársasági elnök ezután Dobóruszkára látogat, 

ahol megkoszorúzza Dobó István sírját, majd a szomszédos Nagyszelmencre is elmegy, 

ahol megtekinti a szlovák–ukrán határon felállított, a Remény kapui elnevezésű – Kis- és 

Nagyszelmenc 60 évig tartó megosztottságát szimbolizáló – emlékművet. Sólyom László 

Nagykaposon a helyi városháza dísztermében rendezett Mécs László-emlékesten is részt 

vesz, ahol ünnepi beszédet mond. 
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Bugár: Soha nem fogunk megszavazni olyan törvényt... 

2011. szeptember 7. - Szűcs Dániel - Felvidék Ma 

A Most-Híd nem szavazza meg azt a törvényt, amely bárkinek azért venné el szlovák 

állampolgárságát, mert valamiféle kötődés megléte nélkül szerezte meg egy másik 

államnak az állampolgárságát. Továbbá a Most-Híd gyűjti az alkotmánybírósági 

beadványhoz szükséges képviselői aláírásokat, kérik majd a törvény végrehajtásának 

felfüggesztését az alkotmánybírósági eljárás idejére. A Felvidék Ma hírportálon megjelent 

jegyzet szerint „nem más ez, mint kényszerpálya, mégpedig kínos kényszerpálya a Most-

Híd számára. Ismerve Bugár modorát, bizonyára szalonképesnek aligha nevezhető 

jelzőkkel illette azokat az ifjakat, akik - beleköpve ezzel az üzleti párt levesébe -  

megelégelve a parlamenti politikusaik semmittevését, a jogaikért való kiállás és a nyílt 

demonstráció mellett döntöttek. A Most-Híd azon a kényszerpályán mozog 

állampolgársági ügyben, amelyet e „békételenkedő” civilek kényszerítettek rá. Nem 

lennének azonban méltók kétes hírnevükre, ha nem használnák ki e szituációt is a javukra. 

A jól bevált régi elvnek megfelelően,  vagyis: ha nem bírsz vele, állj az élére!” 

 

Varga László cáfolja Bozóki Antal állításait 

2011. szeptember 7. - Vajdaság Ma 

Nem késik a vajdasági magyar közvita a vagyon-visszaszármaztatásról: „Amennyiben 

Bozóki Antal minimális korrektséggel viseltetne a VMSZ iránt, nem fogalmazott volna meg 

ilyen gondolatokat. A közvitára rendelkezésre álló határidőn belül eljuttattuk az elnökség 

álláspontját a kormányalelnöknek és a miniszterelnöknek. Ha valaki veszi a fáradságot, és 

ellátogat a pénzügyminisztérium honlapjára, az könnyen ellenőrizheti állításom igazát. Az 

Európai Unió észrevételei után másodikként a VMSZ észrevételei állnak. Az viszont sokkal 

inkább sajnálatos, hogy a vajdasági magyar közélet – akár a civil, akár a politikai élet más 

szereplői számára – ez a lehetőség nem volt olyan fontos, hogy ily módon éljenek vele” - 

reagált Varga László parlamenti képviselő Bozóki Antalnak a Restitúció: egy közvita 

tanulságai című írására. 

 

Korhecz reagálása: Fölszólítás a magyarság kollektív jogainak megsértésére 

2011. szeptember 7. - Vajdaság Ma 

Vajdasági magyar értelmiségiek a művelődési és tájékoztatási miniszterhez intézett nyílt 

levelükben megszólították a Nemzeti Tanácsokat, amire reagálva Korhecz Tamás, az MNT 

elnöke elmondta, hogy a levél a magyarság kollektív jogainak megsértésére szólítja föl 

Predrag Marković minisztert. Korhecz szerint, egyeseknek nem tetszik, hogy a miniszter 

elállt attól az előzetes médiastratégia-tervezettől, amely alkotmány- és törvényellenesen 

megkérdőjelezné a Nemzeti Tanácsoknak az alapítói jogait, illetve bizonyos igazgatási 
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jogait, amelyeket az alkotmány és a törvények szavatolnak . „Van, aki azt szeretné, ha a 

vajdasági magyar médiát privatizálnák. Az MNT ragaszkodni fog ahhoz, hogy a 

magyarságnak az alkotmányban és törvényben rögzített kollektív jogait tiszteletben tartsa 

a minisztérium és minden olyan dokumentumot, stratégiát vagy jogszabályt, ami ez 

alapján készül” – hangsúlyozta az MNT elnöke. 

 

Vajdasági magyar értelmiségiek nyílt levele a szerb művelődési és 
tájékoztatási miniszterhez 

2011. szeptember 7. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

„Alulírott vajdasági magyar értelmiségiek aggodalmunkat fejezzük ki az hozzánk eljutott 

értesülés kapcsán, hogy Szerbia Médiastratégiájában a nemzeti kisebbségek nyelvén 

megjelenő média esetében gyakorlatilag ugyanaz a megoldás szerepel, mint eddig, tehát 

fennmarad a status quo. Ez, szerintünk, azt jelenti, hogy a kisebbségi médiumok felett a 

kisebbségi nemzeti tanácsok nagy felhatalmazásokkal és szinte semmilyen vagy nagyon 

kicsiny felelősséggel továbbra is hatalmat gyakorolhatnak. Véleményünk szerint a nemzeti 

kisebbségek nyelvén megjelenő médiumok körüli események bebizonyították már, hogy a 

nemzeti tanácsok teljes szuverenitással monopóliumot gyakorolnak a kisebbségi 

médiumok felett, és ezek az esetek többségében csak a kisebbségi politikai pártok vagy a 

kisebbségi politikai elit szócsövének szerepét töltik be. Ez azt jelenti, hogy veszélyben a 

média szavatolt szabadsága, a szerkesztőket és újságírókat pedig leváltják, ha a szakma 

szabályai szerint végzik a munkájukat és elutasítják a politika kegyeit” – írják nyílt 

levelükben vajdasági magyar értelmiségiek. 

 

Fenyegető tagozat-összevonás 

2011. szeptember 8. - Tóth Ramóna - Magyar Szó 

Az eddigi években a nagykikindai Fejős Klára és a Szent Száva Általános Iskolát akarták 

összevonni. Idén egy új keletű dologgal állt elő az oktatási minisztérium, amit még írásban 

nem is juttatott el az érintett iskolákhoz: tagozat-összevonásokat kér az említett két 

iskolában, ugyanez érintené a kisoroszi Gligorije Popov Általános Iskolát is. Ha ez 

megtörténne, az itt élő szórványmagyarság és a község számára óriási veszteség lenne. 

 

Korhecz Tamás az összevonásokról 

2011. szeptember 8. - Kocsis Árpád - Magyar Szó 

„Az ésszerűsítés jelszava alatt jóval több szerb tagozatot vontak össze Szerbia területén, 

mint magyart. Érthető, hisz jóval több tagozat is van, persze ez minket kevéssé érint. 

Magyar tagozatok összevonása viszont csakis az MNT-vel egyeztetve történhet, hiszen mi 

látjuk át a legteljesebben, hogy az általános oktatási szint csökkenése nélkül ez hol mehet 

végbe, s a kis tagozatok fennmaradása hol létfontosságú. Az egyeztetések elmaradtak, mi 

pedig ellenszegültünk a minisztériumi akaratnak. Ötven tagozatot terveztek összevonni, az 
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esetek több mint felében eredményesen álltunk ki érdekeinkért. Az még nem világos, hogy 

hol nem sikerült, kevés az írásos adat. Az iskolák bejelentésére várunk, a minisztérium 

ugyanis telefonhívással utasította az igazgatókat” – mondta Korhecz Tamás a Magyar 

Szónak. 

 

Támogatás, tanács, tudás 

2011. szeptember 8. - Kocsis Árpád - Magyar Szó 

Az egyetemisták és a főiskolások számára két ösztöndíj-lehetőség áll még nyitva – 

tájékoztatta a Magyar Szót ifj. Lengyel László, az MNT közigazgatási hivatalának 

felsőoktatással megbízott tanácsosa: „az egyik az elsőéves, állami költségen tanuló 

diákokat illeti meg. Az első körben 390-en jelentkeztek, a második iratkozáskor felvételt 

nyert egyetemisták és azok számára, akik a pályázat első körében nem tudták beszerezni a 

kellő papírokat, még 110 hely szabad, szeptember 15-éig tart a jelentkezés. Számukra 110-

150 eurót biztosítunk”. 

 

Fiataljaink és a vajdasági magyar tudományosság 

2011. szeptember 8. - Magyar Szó 

A Magyar Köztársaság Szabadkai Főkonzulátusa idén is meghirdette pályázatát a vajdasági 

magyar középiskolások és egyetemi hallgatók számára. A tanulmány, esszé írójának, illetve 

az audiovizuális pályamű készítőjének az a feladata, hogy munkájában a társadalom- vagy 

természettudomány területén egy Vajdasághoz kötődő magyar tudóst vagy tudományos 

témát bemutasson. 

 

Két magyar tagozat lesz 

2011. szeptember 8. - Fehér Rózsa - Magyar Szó 

Miodrag Basaric, az Óbecsei Gimnázium igazgatója júniusban még arról beszélt, hogy 

habár tavalyelőtt két tagozatra is hirdethettek felvételt magyar tannyelven, érdeklődés 

híján csupán egy osztály indult, ezért sajnálatos módon idén már csak egy tagozatra 

jelentkezhetnek a magyar tanulók. Az ügyben azonban örvendetes fordulat történt: hosszú 

évek után idén újra két magyar tannyelvű első osztály nyílik a gimnáziumban. 

 

Több magyar elsős Szenttamáson 

2011. szeptember 8. - Rencsár Dezső - Magyar Szó 

Az idei tanévben a tavalyi évhez viszonyítva több magyar ajkú elsős diák iratkozott be 

Szenttamáson a J. J. Zmaj Általános Iskolába. E tanévben 41 magyar gyerek kezdi meg a 

betűvetés és a többi tantárgy elsajátítását. Tavaly 34 elsős kisdiák volt. 
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Célállomás - Csap 

2011. szeptember 8. - Tóth Viktor - Kárpáti Igaz Szó 

A helységnév kétségtelenül sokat elárul arról a népről, amely a településen él. A Kárpát–

medence szétverésekor ezért is lett jelenség s öltött óriási méreteket a „keresztelés”. 

Kolozsvár hirtelen Cluj–Napoca, Csíkszereda Miercurea Ciuc, Pozsony Bratislava, Ungvár 

Uzsgorod lett – hivatalosan. A szovjet birodalom felbomlásakor természetszerűleg 

jelentkezett a történelmi nevek visszaállításának igénye. A folyamat elindult, és húsz év 

után megállapíthatjuk: sikert és kudarcot egyaránt elkönyvelhetünk. „Ha zavar minket, 

hogy más nemzetbeliek támadják történelmi neveinket, akkor nem rejthetjük véka alá azt 

sem: még bosszantóbb, ha azokból honfitársaink űznek csúfot. Nem egy jó érzés 

alkalomadtán azt hallani a MÁV hangosbemondójától, hogy a vonat ekkor és ekkor indul 

Csop állomásra... Nekünk ugyanis még mindig Csap a célállomásunk.” 

 

Nyolcvannyolc magyar diák tanulhat ingyen 

2011. szeptember 8. - Fedák Anita - Kárpáti Igaz Szó 

Az Ungvári Nemzeti Egyetemen (UNE) összegezték a felvételt nyert diákok nemzetiségi 

összetételét. Csökkent a magyar felvételizők száma, az idén mindössze 281-en 

próbálkoztak. Térítésmentes oktatásban 88 magyar nemzetiségű hallgató részesül: nappali 

tagozatra 75, levelezőre 13 magyar jutott be tandíjmentesen. A legtöbb magyar pályázó a 

magyar történelem és európai integráció szakot választotta. 

 

Darázsi járási magyar kisebbségi önkormányzat: sikertelen alakuló ülés 

2011. szeptember 7. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A darázsi járási magyar kisebbségi önkormányzat múlt heti alakuló ülése eredménytelenül 

végződött, hiszen az egyetlen elnökjelöltre, Budacs Andrásra (MESZ) csupán öten 

szavaztak. Márpedig a kisebbségi alkotmányerejű törvény értelmében a járási kisebbségi 

önkormányzat elnökének megválasztásához legalább hat támogatóra van szükség. „A négy 

HMDK-s képviselő nem támogatta Budacs András elnökké választását, mi több, az 

önkormányzat többi tagját is arra kértük, hogy a választást halasszuk el addig, amíg meg 

nem lesz az önkormányzat tizedik tagja is. Budacsot semmilyen körülmények között sem 

támogattuk volna, hiszen az elmúlt években a járási magyarsággal kapcsolatos káros 

tevékenysége tükrében alkalmatlannak tartjuk a Darázsi járás magyarsága egészének a 

képviseletére” - nyilatkozta Sipos Sándor, a Darázsi járás elöljáró-helyettese. 
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Megalakult a Vukovár városi magyar kisebbségi önkormányzat 

2011. szeptember 7. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A Vukovár városi magyar kisebbségi önkormányzati választásokon fölényes HMDK-

győzelem született, így mind a 15 képviselő a HMDK listájáról került be. „Az ezt megelőző 

választások alkalmával nem tapasztalt magas részvételi arány mellett sikerült nyernünk” – 

mondta Jakumetović Rozália. Múlt pénteken sor került a kisebbségi önkormányzat alakuló 

ülésére. A vukovári magyarok elnöknek Jakumetović Rozáliát, alelnöknek Varnyú Józsefet 

választották. „Mielőtt megkezdjük munkánkat, szeretnénk elemezni, mit is csinált, mire is 

költötte a városi magyar kisebbségi önkormányzat a nyolc év alatt azt a tetemes összeget, 

amit a várostól kapott, ugyanis a vukovári magyarok nem igazán látták tevékenységük 

eredményét” – nyilatkozta Jakumetović Rozália, a Vukovár városi magyar kisebbségi 

önkormányzat elnöke, a HMDK országos szervezetének elnökségi tagja. 
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