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Egyfordulós választást akarnak a kormánypártok 
2011. szeptember 8. - MTI, origo.hu, Magyar Nemzet, Népszabadság 

A határon túliak mellett a kisebbségek parlamenti képviseletét is biztosítani fogja az új 

választási törvény - döntött kihelyezett hajdúszoboszlói frakcióülésén a Fidesz és a KDNP. 

A képviselők megszavazták, hogy egyfordulós országgyűlési választást akarnak, marad a 

vegyes rendszer és jár majd kompenzáció az elvesző szavazatokért. A frakcióülésen 

véglegessé vált, hogy az állampolgárságot szerző határon túli magyarok választójogot is 

kapnak, ám azt, hogy milyen formában voksolhatnak - listákra, ahogy korábban Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes javasolta, vagy saját képviselőkre, amint azt Kövér László 

házelnök felvetette - csak később döntenek. Több képviselő állítása szerint a 

megbeszélésen úgy tűnt, hogy a listás megoldásnak van nagyobb támogatottsága és 

realitása. 

 

A jövő héten születik végleges ítélet az EMNP bejegyzéséről, Toró optimista 
2011. szeptember 8. - Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Egy héten belül jogerős ítéletet hirdet a Bukaresti Táblabíróság a Tőkés László vezette 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által kezdeményezett Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) bejegyzése tárgyában. Toró T. Tibor, az EMNT ügyvezető elnöke elmondta, a 

csütörtöki tárgyaláson a bíróság érdemben foglalkozott a pártalapítás ügyével, és 

elutasította Viorel Rînghilescu, a Demokrata Párt elnökének halasztási kérelmét. Mint 

ismeretes, a román alakulat az EMNP nevében szereplő Erdély szót, valamint a párt 

programjába iktatott szubszidiaritás és társadalmi szolidaritás elvét kifogásolva óvta meg a 

magyar párt bejegyzését, amely szerinte veszélyeztetné Románia területi épségét, 

nemzetbiztonságát. Különben az ügyész – osztva a törvényszék elutasító ítéletét – 

továbbra is az EMNP bejegyzése ellen érvelt, emellett a közvádló szerint a néppárti 

elnevezés összezavarná a választópolgárokat. Az EMNP ideiglenes elnöke szerint azáltal, 

hogy nem lesz újabb tárgyalási forduló, a párt megalapításának ügye hamarosan révbe ér, 

hiszen a bíró csütörtökön leszögezte: nem foglalkozik az óvásokkal, csak a törvényszék 

verdiktjében foglalt megállapításokat vizsgálja. „Ha szakmai szempontok alapján ítélkezik 

a táblabíróság, a döntés csakis pozitív lehet” – adott hangot optimizmusának Toró. 

 

Esterházy-ügy: Gašparovič sajnálja, hogy Schmitt sajnálja 
2011. szeptember 8. - MTI, SITA, bumm.sk, Szabad Újság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Ivan Gašparovič köztársasági elnök sajnálatát fejezte ki annak a levélnek a tartalmával 

kapcsolatban, amelyet Schmitt Pál magyar államfő küldött neki Gašparovič Esterházy 

Jánost érintő nyilatkozata után. „A demokratikus értékek és a történelmi tények iránti 

tiszteletem nem teszi lehetővé, hogy támogassam az Esterházy Jánost szentként kezelő 

portrét, amelyet az önök országában a történészek és politikusok egy része alkotott” - 

állapította meg levelében Gašparovič. A szlovák államfő szerint senki sem vonja kétségbe, 

hogy Esterházy a pozsonyi parlamentben nem szavazta meg a zsidók deportálását lehetővé 

tevő törvényt. Ezt az erkölcsi gesztust azonban Gašparovič nem tartja az egyetlen és 

meghatározó kritériumnak Esterházy politikai tevékenységének megítélésekor. Levele 
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végén Gašparovič megállapította: jövőbeni találkozásain a magyar államfővel kész 

megvitatni minden témát, kész véleményt cserélni azokról az értékekről is, amelyek ma a 

két ország politikai életét meghatározzák. 

 

A népszámlálásról tanácskoztak Kolozsváron 
2011. szeptember 8. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Reggeli Újság, Új Magyar Szó 

A népszámláláskor begyűjtött adatok határozzák meg a következő tíz évben a 

területfejlesztéssel, a szociális helyzettel, vagy a munkanélküliséggel kapcsolatos 

döntéseket – hangzott Kolozsváron az RMDSZ elnöki hivatalában tartott tanácskozáson, 

ahol a szervezet megyei tanácselnökei és alelnökei, a magyar prefektusok és alprefektusok 

valamint az RMDSZ megyei szervezeteinek képviselői vettek részt. Kelemen Hunor 

szövetségi elnök kijelentette: „nekünk, magyaroknak, sokkal fontosabb ez az összeírás, 

mint másoknak. Számos, eddig elért jogunk függ attól, hogy hányan élünk ebben az 

országban. Mi, magyarok, az idei népszámlálás adatai alapján kérhetjük kisebbségi jogaink 

érvényesítését. A népszámlálás az elkövetkező tíz évben a magyar nyelv használatát, 

iskoláink, egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink sorsát is meghatározza”. 

Kovács Péter, a szövetség főtitkára elmondta: az RMDSZ tájékoztató és tudatosító 

kampánya szeptember 15-én indul, „Minden magyar számít!” szlogennel. Ennek két fontos 

része lesz: egyrészt a nemzeti identitásuk vállalására biztatják a magyarokat, másrészt 

fontos technikai tájékoztatást nyújtanak az összeírás folyamatáról. 

 

Máté András: konstruktív ellenzéki magatartást tanúsított a PSD 
2011. szeptember 8. - transindex.ro 

„Konstruktív ellenzékkel próbáltunk egyeztetni olyan kérdésekről, amelyek a őszi 

parlamenti ülésszak során napirendre kerülnek” - mondta a Transindexnek Máté András 

Levente, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a PSD-vel folytatott keddi egyeztető 

tárgyalások kapcsán. A találkozón az alkotmánymódosításról és a választási rendszer 

módosításáról is szó esett. „Mindenképp pozitív dolognak tartom, hogy a PSD megértette, 

a reprezentativitás fontos eleme kell legyen a következő jogszabálynak, ami a parlamenti 

választásokat illeti. Ebben úgy néz ki, hogy együttműködésre lehet számítani a PSD 

részéről” - fejtette ki a politikus. 

 

Tőkés László EP-alelnök a magyar-magyar párbeszédről 
2011. szeptember 8. - Makkay József - Erdély Ma, Erdélyi Napló 

A szeptembertől újrainduló európai parlamenti ülésszak erdélyi nyitányaként tartott 

sajtóértekezletet Nagyváradon Tőkés László, az EP alelnöke és Szilágyi Zsolt, az EP-

képviselő brüsszeli kabinetfőnöke. Az újságírókkal való találkozón elsősorban a magyar-

magyar párbeszéd lehetséges alakulásáról és a verespataki bányanyitásról esett szó. Tőkés 

László kifejtette: „akkor is fel kell vennünk a harcot az opportunista, hatalomnak 

alárendelt RMDSZ-szel, ha történetesen eredménytelenül végződik a küzdelem. Hitem 
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szerint azonban megvalósítható az a törekvésünk, hogy a romániai magyar politikai 

rendszerváltozás megtörténjen. A magyarországi nemzeti erőknek sikerült ezt 

megvalósítani, és nekünk is esélyünk van az erdélyi magyar politikában a politikai 

változások végrehajtására. Ezért kezdeményeztük az Erdélyi Magyar Néppárt létrehozását: 

ezzel szeretnénk megtörni a hatalompárti RMDSZ egyeduralmát, és létrehozzuk a nemzeti 

érdekérvényesítés eszközét”. 

 

Lesz Păunescunak mellszobra Marosvásárhelyen? 
2011. szeptember 8. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A szélsőségesen magyarellenes költőnek, Adrian Păunescunak szeretne mellszobrot 

állítani Marosvásárhelyen a Szociáldemokrata Párt városi szervezete. Még súlyosabb, hogy 

a Ceauşescu udvari költőjéről iskolát is szeretne elneveztetni Cornel Brişcaru, a 

főkezdeményező. A városközpont közelében lévő, 100 évvel ezelőtt a Bernády György által 

építetett 2-es számú iskoláról van szó. Az ügyben Benedek István, a Marosvásárhelyi 

Tanács RMDSZ-es frakcióvezetője leszögezte: „Garantálom, hogy az RMDSZ frakció 

tiltakozni fog, és nem fogjuk megszavazni ennek a gazembernek a szobrát. Mert 

akármilyen jó költő volt, mert a költeményei között voltak jók is, de köpnivaló ember volt.” 

Cornel Brişcaru, a projekt kezdeményezője szerint Pănescu nem volt magyarellenes, nem 

volt nacionalista, a Flacăra kör találkozóin pedig, nagyon sok marosvásárhelyi, Maros 

megyei magyar fiatal vett részt, ráadásul a nemrég elhunyt költő gyakran tartózkodott 

Marosvásárhelyen, itt irodát is működtetett. A névváltoztatást folytatni szeretné Brişcaru, 

eddig 5 ezer aláírást gyűjtöttek össze munkatársai.  

 

Az SZNT az autonómia mellett elkötelezett önkormányzatokat támogatja 
2011. szeptember 8. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A Székely Nemzeti Tanács szerint nagyon fontos, hogy a jövő évi romániai helyhatósági 

választásokon, Székelyföldön olyan önkormányzatok alakuljanak, amelyek elkötelezettek 

az autonómia ügye iránt. S bár az SZNT nem folytat pártpolitikát, autonómia-törekvései 

megvalósításához szövetségesekre van szüksége. Ezért tartotta fontosnak jelen lenni és 

felszólalni a Magyar Polgári Párt múlt hétvégi kongresszusán, mondta Izsák Balázs, az 

SZNT elnöke. 

 

Visszaküldte a Tanügyminisztérium a MOGYE Chartáját 
2011. szeptember 8. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Máris visszaküldte a Tanügyminisztérium a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem Chartáját, amellyel kapcsolatban Marosvásárhelyen, de az országos sajtóban is 

számos kifogás jelent meg. Brassai Attila professzor ezzel kapcsolatban elmondta: „az én 

véleményem szerint a chartát nem analizálták alaposan a minisztériumban, nem 

elemezték az igazi tartalmi kifogásokat, hanem elsősorban helyesírási, és fogalmazási 

hibákat állapítottak meg a chartában, és ezeknek kapcsán visszaküldték az Egyetemnek 

kijavításra. Amit az információim szerint az Egyetemi Szenátus a tegnapi nap meg is 

valósított.” 
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Eckstein-Kovács Péter: Kettő között a cián ellen 
2011. szeptember 8. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

„Kettő között a cián ellen” - mondta Eckstein-Kovács Péter, RMDSZ-es politikus, aki 

lemondott államelnöki tanácsosi tisztségéről, mivel az államfővel ellentétesen vélekedik a 

verespataki ciános technológiájú aranybányászatról. A „kettő között” pedig az RMDSZ-re 

és az EMNT-re utal, hiszen saját pártjának két minisztere is fontos szerepet vállalt az 

ügyben, miközben az EMNT és számos erdélyi civil szervezet hevesen ellenzi a verespataki 

ciános aranybányászatot. 

 

Fókuszban a kisebbségi törvény, a népszámlálás és a választások 
2011. szeptember 9. - Reggeli Újság 

Pető Csilla RMDSZ-es parlamenti képviselő sajtótájékoztatón számolt be a magyar 

kisebbséget érintő ügyekről, a szövetség prioritásairól. Kiemelte, hogy a frakcióülésen 

Kelemen Hunor szövetségi elnök ismertette a prioritásokat, amelyek közül a legfontosabb 

a tavasszal elmaradt kisebbségi törvény napirendre tűzése, hogy az mihamarabb átmenjen 

a szakbizottságon, és még az idén a plénum elé kerüljön. Szintén fontosak a jövő őszre 

tervezett választások, amelyek egyaránt foglalkoztatják a politikumot és a közvéleményt. 

Mivel költségvetési szempontból gazdaságosabb lenne egyszerre tartani a parlamenti és a 

helyhatósági választásokat, egyre inkább körvonalazódik, hogy ezt meg is valósítják. Az 

október 20–31. között megtartandó népszámlálás fontosságáról is beszélt a képviselő. 

Nagy kihívásnak tartja, hiszen minden magyar számít, és lényeges, hogy a kisebbségiek 

kitöltsék a kérdőíveket. 

 

Markó: infantilis az ellenzék 
2011. szeptember 9. - Új Magyar Szó, Szabadság 

Infantilisnek nevezte Markó Béla miniszterelnök-helyettes a Szociál-Liberális Párt (USL) 

vezetőinek azon fenyegetését, hogy ha az RMDSZ nem áll át most az ellenzék oldalára, 

akkor készüljön fel arra, hogy hosszú ideig nem kerül kormánypozícióba. Az Agerpres 

hírügynökségnek adott interjúban a volt szövetségi elnök elmondta, az RMDSZ az idők 

folyamán bebizonyította, hogy képes különböző ideológiájú alakulatokkal is együtt 

dolgozni, és mindig az volt a legfontosabb, hogy a koalíciós kormányzás mind a magyar 

közösség, mind pedig az ország egészének érdekét szolgálja. 

 

Egyházi iskola – kényszerrel? 
2011. szeptember 9. - Új Magyar Szó 

A szülők egy részének döbbenetére egyházi iskolában kezdi az új tanévet hétfőn a 

nagyváradi Partenie Cosma Kereskedelmi Szakközépiskola három magyar osztálya. 

„Mindenféle előzetes értesítés nélkül tájékoztattak, hogy a szakközépiskola magyar 

tagozatát átvette a Szent László Római Katolikus Gimnázium, a diákok pedig hétfő reggel 

fehér ingben és fekete nadrágban jelenjenek meg a székesegyházban a reggeli 
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ájtatosságon” – panaszkodott az ÚMSZ-nek az egyik anyuka, aki tegnap este 

„kupaktanácsot tartott” az érintett szülőkkel a tiltakozásuk esetleges formájáról. 

 

Sme napilap az oktatási-nevelési támogatásról 
2011. szeptember 8. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság 

A SME című liberális napilap bírálja a magyar kormánynak azt a döntését, hogy a külhoni 

magyar óvodásoknak és iskolásoknak juttatott oktatási-nevelési támogatást a Bethlen 

Gábor Alapkezelőtől csak az OTP-ben nyitott számlán lehet felvenni. A szerző, Peter 

Morvay a döntést a „politikai kliensrendszer” és a „politikai képmutatás” példájának 

minősíti. Úgy látja, hogy a támogatás folyósítási rendszerének megváltoztatása egyrészt 

ellenétes az e téren korábban megkötött szlovák-magyar megállapodással, másrészt 

gondokat okoz a szülőknek is, különösen Romániában, ahol kevés fiókja van az OTP-nek. 

A változások azonban segítenek az OTP-nek, amely a Fidesz „klientúrájához” tartozik – 

véli Morvay. 

 

Slota ellenzi a határon túli magyarok választójogát 
2011. szeptember 8. - MTI, TASR, Szabad Újság, Új Szó Online 

Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke szerint a magyar politikusok azon 

munkálkodnak, hogy bekebelezzék Dél-Szlovákiát és létrehozzák Nagy-Magyarországot. 

Szerinte ennek az igyekezetnek a része a magyar kormánypártok parlamenti frakcióinak 

azon döntése, hogy választójogot adnak a határon túli magyaroknak. „Ezt a lépést annak 

ellenére megtették, hogy az egész fejlett Európa tiltakozott szégyenteljes kezdeményezésük 

ellen” - állította Slota. Közleményében leszögezte továbbá: „Ha nem akarjuk, hogy 

rövidesen olyan helyzet alakuljon itt ki, mint amilyen 1938-1939-ben a volt 

Csehszlovákiában alakult ki a Szudéta-vidék elszakításával, a mai szlovák kormánynak 

végre fel kellene ébrednie; meg kellene szakítania kollaborációját a Híd párttal és 

Budapesttel, végre a Szlovák Köztársaság nemzetállami ügyeivel kellene foglalkoznia, 

védelmeznie kellene érdekeinket, illetve területünket.” 

 

WikiLeaks: az MKP kész volt a Smerrel szövetkezni  
2011. szeptember 8. - Demecs Péter - Új Szó 

A WikiLeaks portál által nyilvánosságra hozott nagyköveti jelentések szerint a 2006-os 

szlovák parlamenti választások után felmerült, hogy a Robert Fico vezette Smer az MKP-

val és a kereszténydemokratákkal (KDH) lépjen koalícióra. Rodolphe Vallee, az USA 

egykori pozsonyi nagykövetének jelentése szerint az MKP számára is elfogadható lett volna 

ez a koalíció. A. Nagy László akkori MKP-képviselő a parlamenti választások után arról 

tájékoztatta a nagykövetséget, hogy pártja hajlandó lenne a KDH-val koalícióra lépni, még 

ha személy szerint nem tartja megbízható partnernek a kereszténydemokratákat. Vallee 

jelentése szerint az MKP beleegyezett volna ebbe a koalícióba, a Smertől viszont 

hivatalosan nem kapott ilyen felkérést. A jelentés szerint az MKP akkori szóvivője arról 
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tájékoztatta a nagykövetséget, hogy Bugár Béla MKP-elnök, és Pavol Hrušovský KDH-

elnök megegyezett, ha felkérést kapnak a Smertől a közös kormányzásra, nem mondanak 

nemet. 

 

Gubík Lászlót tovább zaklatják a hatóságok, most magyarországi adatait kérik 
2011. szeptember 8. - Felvidék Ma, Duna TV 

Tovább folytatódik a magyar állampolgárságot felvevő Gubík László kálváriája, annak 

ellenére, hogy minden törvényből eredő kötelezettségének eleget tett. A szlovák hatóságok 

előbb a szlovák állampolgárságról való önkéntes lemondást várták tőle, most pedig a 

magyarországi adatait kérik. Az MKP fiatal politikusa a Duna Televízió Közbeszéd című 

műsorában elmondta, a Nyitrai Körzeti Hivatal most annak a magyarországi okmánynak a 

számát kéri tőle, amellyel igazolni tudja magyar állampolgárságát. Gubík elmondta, a 

vonatkozó szlovák törvény erről nem rendelkezik, ezért válaszában ismét annyit kíván 

közölni a hivatallal, hogy a szlovák alkotmány szerint senkit sem lehet akarata ellenére 

megfosztani az állampolgárságától. 

 

A Most-Híd összegyűjtötte az alkotmánybírósági beadványhoz szükséges 
aláírásokat 
2011. szeptember 9. - Felvidék Ma, Új Szó 

Az alkotmánybíróság asztalára kerül a szlovák állampolgársági törvény. A Most-Híd 

összegyűjtötte az ehhez szükséges 30 parlamenti képviselői aláírást. A kezdeményezéshez 

a Szabadság és a Szolidaritás (SaS) képviselői csatlakoztak. A Most-Híd parlamenti 

frakciója 14 képviselőből áll, így szükségük volt valamelyik koalíciós partner 

együttműködésére. A koalíciós partnerek közül a Richard Sulík által vezetett liberális párt 

képviselőinek nem okozott gondot az alkotmánybírósági beadvány támogatása. 

 

Csorbulhatnának a szerzett jogok 
2011. szeptember 8. - pannonrtv.com 

Ha bármi módon megváltoztatják a nemzeti tanácsok és a médiumok viszonyát, azzal a 

szerzett jogokat csorbítanák – mondta a Pannon RTV-nek Simon Erzsébet Zita. A Magyar 

Nemzeti Tanács tájékoztatási tanácsosa ezzel arra a levélre reagált, amelyet néhány 

magyar értelmiségi küldött Predrag Marković művelődési és tájékoztatási miniszterhez. 

Ebben kifejtették: nem értenek egyet azzal, hogy a nemzeti tanácsok alapítói lehetnek a 

kisebbségi médiumoknak. 
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Még mindig vannak tagozat megnyitási kérelmek 
2011. szeptember 8. - pannonrtv.com 

Továbbra is érkeznek tagozat megnyitási kérelmek vajdasági iskoláktól az MNT 

Közoktatási Bizottságához. Egyebek mellett szabadkai, ürményházi és zentai intézmények 

is kérvényezték, hogy 15 fő alatt is indíthassanak magyar osztályt. 

 

Ha így marad, a VMSZ ellene szavaz 
2011. szeptember 8. - pannonrtv.com 

A VMSZ nem szavazza meg a vagyon-visszaszármaztatásról szóló törvény javaslatát a 

jelenlegi formájában. Varga László parlamenti képviselő a Pannon RTV-nek úgy 

fogalmazott, a kollektív bűnösség elve folytatódik azzal, hogy a II. világháború alatt 

katonai szolgálatot teljesítő vajdaságiak nem kaphatják vissza elkobzott vagyonukat. 

 

A kevés ide-oda rakogatása 
2011. szeptember 9. - Magyar Szó 

A tartományi kormány után a képviselőház oktatási, tudományos és művelődési bizottsága 

is elfogadta a vajdasági nemzeti közösségek kulturális projektumainak 

támogatáspolitikáját. Juhász Attila, a tartományi művelődési és tájékoztatási titkárság 

titkárhelyettese a Magyar Szónak elmondta, a kevés ide-oda rakosgatásáról szól a 

vajdasági nemzeti kisebbségek kulturális projektumainak támogatása, sajnos még akkor is, 

ha a nemzeti kisebbségek számára az oktatás, a nyelvhasználat, és természetesen a 

művelődés létkérdés. Mint mondta, a titkárság mentségére szól, hogy más projektumokba 

is besorolja a nemzeti kisebbségek rendezvényeit. 

 

(Újra) önálló magyar osztályok 
2011. szeptember 9. - Magyar Szó 

Szeptember hetedikétől újra önálló magyar alsós osztályok vannak a szerbittabéi Miloš 

Crnjanski Általános Iskolában, ahova a magyarittabéi diákok is járnak. A tanévet ugyanis 

összevont osztályban kezdték a magyar harmadikos és negyedik osztályos diákok. Emiatt a 

szülők a tanítás bojkottjával fenyegetőztek, a tiltakozó petíciót pedig 531 magyarittabéi írta 

alá. Egy magyarcsernyei tanítónő alkalmazásával szerda óta újra önálló osztályokba járnak 

a magyar alsósok. 

 

2012-ben sem lesz emelt szintű vizsga magyarból 
2011. szeptember 8. - Kárpátalja 

Ukrajna oktatási minisztere augusztus 9-én kelt 926-os számú rendeletével, melyet 

augusztus 26-án jegyeztek be az igazságügyi minisztériumban, utasítást adott az emelt 

szintű érettségi lebonyolítására 2012-ben a felsőoktatási intézményekbe felvételizni 

szándékozók számára. A rendelet első pontja kimondja, hogy a jelentkezők ukrán nyelvből 
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és irodalomból, Ukrajna történetéből, matematikából, biológiából, földrajzból, fizikából, 

kémiából, orosz nyelvből és idegen nyelvből (angolból, franciából vagy németből) tehetnek 

vizsgát. Ezzel eldőlt, hogy a korábbi ígéretek ellenére jövőre sem tehetnek emelt szintű 

érettségi vizsgát a felvételizők magyar nyelvből, míg oroszból igen. Sovány vigasz, hogy a 

teszteket Ukrajna történetéből, matematikából, biológiából, földrajzból, fizikából, 

kémiából előreláthatóan 2012-ben is lefordítják magyar nyelvre. 

 

Répás Zsuzsanna államtitkár-helyettes Kárpátalján 
2011. szeptember 8. - Kárpátalja 

A múlt héten Kárpátaljára látogatott Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár. Beregszászban részt vett a református líceumok tanévnyitóján, majd 

Munkácson találkozott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel: 

Kovács Miklós elnökkel, Brenzovics László alelnökkel és Gulácsy Géza elnökségi taggal, a 

KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnökével. Beregrákoson Répás Zsuzsanna 

ünnepi beszédében a bibliai Dánielhez hasonlította a nyelvét és hitét minden nehézség 

ellenére is megőrző helyi magyarokat. A helyettes államtitkár beszédében hangsúlyozta: 

„Egy olyan közösség tagjai előtt beszélhetek, akik szórványban élnek. Nap mint nap 

szembesülnek az asszimiláció kényszerével, nap mint nap erőfeszítést kell tenniük azért, 

hogy magyarként élhessenek. Köszönöm mindazoknak, akik ezt a feladatot felvállalják. 

Köszönettel tartozom azoknak, akik őrzőként fenntartják nemzetünk határait. A magyar 

identitás, kultúra és nyelv megmaradása az itt élő pedagógusok áldozatos munkáján, a 

gyermekeiket magyar iskolába írató szülőkön, a magyar iskolába járó kisdiákokon, a jövő 

generáció képviselőin múlik. A magyar kormány látja mindazt az erőfeszítést, amelyet a 

szórványban élő közösségek tagjai tesznek és erejéhez mérten segítséget nyújt ezekhez az 

erőfeszítésekhez. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy a mostani kormányzati ciklusban 

kiemelt feladatként kezeljük a szórványban élő közösségek ügyét.” 

 

Újabb 36 személy tette le az állampolgársági esküt Eszéken 
2011. szeptember 8. - Molnár Mónika - Új Magyar Képes Újság 

Múlt hét csütörtökön és pénteken is tartottak eskütételt Eszéken. Mindkét napon 18 

személy vehette át magyar anyakönyvi kivonatát. Az eskütételek ezúttal is meghatározott 

koreográfia szerint zajlottak, a rövid alkalmi műsort követően a résztvevők elmondták az 

eskü szövegét, majd mindenki személyesen vehette át Juhász Zoltán konzultól a régen várt 

okiratot. Juhász a rendezvényen jelentette be, hogy szeptember 15-től egy fiatal hölgy veszi 

át a helyét, őt ugyanis visszahívták Magyarországra. 

 

Szomorú hétfő 
2011. szeptember 8. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

„Mindössze 24-en döntöttek úgy Horvátországban, hogy magyar tannyelvű iskolába járnak 

majd” – írja Kriják Krisztina jegyzetében, majd így folytatja: „Hiába magyarázzuk mi, hogy 
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nem csupán nálunk kicsi a diáklétszám, az adatok mégis riasztóak. Az ugyanis bennünket 

nem vigasztal, hogy a szigeteken is hárman-négyen járnak az első osztályokba, vagy hogy a 

másfél milliós erdélyi magyarok is létszámcsökkenéssel számolnak. Ha arra gondolok, 

hogy húsz évvel ezelőtt még 27-en voltunk a laskói magyar általános iskola egyik 

osztályában, elszomorodom”. A szerző felteszi a kérdést: „kinek írunk mi majd a jövőben? 

Kinek készítünk magyar gyereklapokat, magyar könyveket? Vajon ki vesz majd a jövőben 

magyar hetilapot és nézi meg a magyar adást a tévében?”. 
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www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 
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