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Markó Béla számára nem elsődleges az összefogás 

2011. szeptember 10. - Demeter J. Ildikó - Erdély Ma, Háromszék 

Az RMDSZ számára jelenleg nem prioritás, hogy együttműködési lehetőségeket keressen 

más romániai magyar politikai szervezetekkel a jövő évi helyhatósági és parlamenti 

választásokra – jelentette ki az Agerpres hírügynökségnek Markó Béla miniszterelnök-

helyettes. Az MPP és a bejegyzés előtt álló EMNP képviselői ezzel ellentétes véleményüket 

fogalmazták meg, szerintük fontos az összefogás, de mindenekelőtt abban értenek egyet, 

hogy a Markó-vonal levitézlett, eljött az ideje a váltásnak. Az RMDSZ-nek most az a 

fontosabb, hogy megpróbálja megszólítani szavazóbázisát, és nem az, hogy más magyar 

politikai szervezetekkel lépjen szövetségre – mondta Markó, aki szerint az MPP-nek és az 

EMNP-nek azonosak a céljai: szembe akarnak szállni az RMDSZ-szel, meg akarják törni a 

szövetséget. Ezek az egykori, kivált tagok továbbra is az RMDSZ lejáratásával próbálnak 

szavazókat szerezni konkrét programok felmutatása helyett, de csak azt akarják, amit az 

RMDSZ már elért: mandátumokat, hatalmat – véli a volt szövetségi elnök, aki nem jósol 

nagy sikert az ellenfeleinek. 

 

Újabb felvidéki magyar jelentette be, hogy felvette a magyar 
állampolgárságot 

2011. szeptember 11. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet 

Gubík László egyetemista, és néhány más személy után most Kassai Gyula lévai 

református lelkész jelentette be, hogy februárban kérelmezte és augusztusban 

Komáromban fel is vette a magyar állampolgárságot. „Meggyőződésem, hogy nekünk, 

szlovák-magyar állampolgárságú felvidéki magyarok legtöbbjének a Berényi és a civilek 

által választott utat kellene járni, ahhoz, hogy a hatalomra minél nagyobb politikai nyomás 

nehezedjék és az állampolgársági törvény módosuljon” - áll Kassai Gyula nyilatkozatában. 

A református lelkész közleményében leszögezte: „Szükség van a Gubík László féle útra, bár 

tisztában vagyok azzal, hogy a szlovák állampolgárság elvesztése a felvidéki magyarság 

politikai súlyát gyengíti. Én mégis az ő példáját követem, mert ez is fontos jelzés a hatalom 

számára és az ő bátor kiállását ily módon is támogatni kell. Nem szabad egy pillanatra sem 

meghátrálni és ezt az ügyet napirenden kell tartani mindaddig, amíg a változás 

megszületik.” 

 

Több sebből is vérezhet az új választójogi törvény tervezete 

2011. szeptember 9. - hirado.hu 

Tóth Zoltán választási szakértő a Magyar Televízió Ma Reggel műsorában elmondta, hogy 

a határon túli magyarok szavazata akkor lenne rendben, ha ugyanolyan jogú választójogot 

kapnának, mint a magyar állampolgárok, de a tervek szerint erről nincs szó. Egyrészt csak 
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feleannyi szavazati joguk van azáltal, hogy csak a listára szavazhatnak majd. A másik pedig 

a passzív választójog, mivel azt még nem tudni, hogy a határon túli magyarok 

felkerülhetnek-e a listákra. Az ENSZ alapokmánya azonban kimondja, hogy nem lehet 

csökkentett választójogot adni. Ugyanez szerepel a magyar alkotmányban is, így ezért 

nagyon homályos még ez a kérdés – mondta a választási szakértő. 

 

Semjén megharcol minden magyarért 

2011. szeptember 10. - MTI, bumm.sk, Magyar Hírlap 

Megharcolunk minden magyarért! címmel Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes beszédeit és interjúit összegző kötet jelent meg. A mozaikok a 

magyar nemzet közjogi egyesítéséről, a keresztény politika kísérletéről alcímet viselő 

kiadványban a KDNP elnökének a 2010-es országgyűlési választások előtti és utáni 

beszédeit, ünnepi és parlamenti felszólalásait, valamint tanulmányait gyűjtötték össze. A 

könyvhöz Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek írt előszót. Az érsek ebben felidézve az 

egyszerűsített honosításról szóló jogszabály megalkotásához vezető utat, úgy fogalmazott: 

„2010-ig kellett várni, amíg az Országgyűlés szinte egyöntetűen e könyv írójának 

apostolkodása folytán meghozta a kettős állampolgárság gyógyító döntését.” 

 

Nemzetpolitikai kerekasztalt kezdeményezett az MSZP 

2011. szeptember 11. - MTI, hirado.hu 

Nemzetpolitikai szakértői kerekasztal létrehozását kezdeményezte határon túli szervezetek 

bevonásával vasárnap az MSZP elnöke. Mesterházy Attila ezt azután közölte az MTI-vel, 

hogy az Európai Kisebbségekért és Demokráciáért Alapítvány balatonlellei táborának 

helyszínén tárgyalást folytatott Gajdos Istvánnal, az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség elnökével, Juhász Sándorral, a horvátországi Magyar Egyesületek Szövetsége 

vezetőjével és Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével. A szocialista 

politikus elmondta: az MSZP célja, hogy az eddiginél intenzívebb kapcsolatot tartson a 

határon túli magyar szervezetekkel, és párbeszéden alapuló aktív nemzetpolitikát 

folytasson. Az egyeztető fórum - amelybe minden határon túli régió egy-egy szakértőjét 

kérik fel - lehetőséget ad a határon túli magyar közösségek problémáinak 

megfogalmazására és a kormány nemzetpolitikai tevékenységének értékelésére - mondta 

Mesterházy Attila, hozzátéve: a kerekasztaltól azt várja, hogy javaslatokkal segítse az 

MSZP nemzetpolitikájának alakítását. 

 

FAZ: Székelyföldön „politikai autonómiára vágynak” 

2011. szeptember 9. - Erdély Ma, hirado.hu, Krónika 

Békés lázadók között címmel terjedelmes riportot közölt pénteki számában a konzervatív 

Frankfurter Allgemeine Zeitung Székelyföldről, illetve a székelyföldi autonómia-
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törekvésekről. Csíkszeredai keltezésű írásában a szerző, Karl-Peter Schwarz a bevezetőben 

arra mutatott rá, hogy Székelyföld Románia része, a legtöbben azonban magyarul 

beszélnek. „Sokan politikai autonómiára vágynak” – fogalmazott a cikkíró, megemlítve, 

hogy a székelyföldi romániai megyékben nem kevés székely egyáltalán nem, vagy csak 

nagyon rosszul beszél románul. A cikk szerzője megszólaltatta Papp Elődöt, az Erdélyi 

Magyar Néppárt politikusát, aki szerint a dél-tiroli mintájú autonómia megoldást 

jelentene csaknem valamennyi problémára. Utalt arra, hogy a párt immár a második olyan 

politikai erő, amely alternatívát nyújt az eddigi gyűjtőpárttal, az RMDSZ-szel szemben. 

 

MPP: hátba támadt a PDL 

2011. szeptember 10. - transindex.ro 

Felháborító Dan Manolăchescu, a Demokrata Liberális Párt (PDL) Kovászna megyei 

szervezete elnökének azon kijelentése, miszerint Kövér László megválasztása az MPP 

tiszteletbeli elnökévé azt jelzi, hogy a polgáriak humánerőforrás-tartaléka elapadt 

Erdélyben – mondta Kulcsár-Terza József, az MPP Kovászna megyei szervezetének 

elnöke. Manolăchescu két évvel ezelőtt az MPP segítségét kérte, hogy támogatást szerezzen 

Traian Băsescu számára az államfőválasztások előtt, most meg támadja a pártot – fűzte 

hozzá Kulcsár-Terza, aki szerint a PDL-s politikus inkább Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 

RMDSZ-elnök véleményét tolmácsolta. A háromszéki MPP elnök szerint az RMDSZ a 

Fidesz kegyeit keresi, de a szövetségnek a szocialista Lendvai Ildikót vagy Gyurcsány 

Ferencet kellene tiszteletbeli elnökké választania, hiszen doktrínájuk az MSZP-hez áll 

közelebb. 

 

Hisztériakeltés szavazatokért 

2011. szeptember 10. - Farcádi Botond - Erdély Ma, Háromszék 

Szavazatszerzési céllal bevetett áltémának minősítette Dan Manolăchescu, a Demokrata 

Liberális Párt Kovászna megyei szervezetének elnöke a Kovászna megyei rendőrség címere 

körüli botrányt. Mint ismeretes, a szélsőséges román politikusok mellé az ellenzék egyes 

képviselői is felzárkóztak a címerbotrányban, azt állítva többek között, hogy a megyei 

rendőrség címerében a megye jelképéből átvett szimbólum román szívet átszúró magyar 

kart jelent. Ahelyett, hogy fontos témákról beszélnénk, némelyek még mindig a 

nacionalizmusból akarnak voksokat begyűjteni a helyi közösség, a magyarok és a románok 

közötti együttélés rovására – értékelte a fejleményeket a politikus. 

 

Böjte Csaba Marosvásárhelyen népszerűsítette a Szent István-tervet 

2011. szeptember 11. - Erdély Ma, Duna Tv, szekelyhon.ro, Krónika 

Apró tettekkel is szebbé lehet tenni Erdélyt – erről szól a Szent István-terv, amit 

Marosvásárhelyen népszerűsített az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Böjte Csaba ferences 

szerzetes több száz érdeklődő előtt mutatta be programját, aminek a közösségi 

szerepvállalás az egyik célja. Böjte Csaba arra buzdította hallgatóit, hogy tegyék rendbe 
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környezetüket, mert munkájukkal maguknak, és közösségüknek szereznek örömet. Böjte 

Csaba arra ösztönzi az embereket, hogy a múlt sérelmeinek felemlegetése helyett 

bizakodva nézzenek a jövőbe, panaszkodás helyett mindenki tegyen valamit a közösségért. 

 

Már csak ketten: Vass Levente és Csegzi Sándor 

2011. szeptember 11. - Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az Országos Vízügyi Hatóság vezérigazgatója, Dávid Csaba nem kíván részt venni az 

RMDSZ-en belüli megmérettetésen, amelynek célja eldönteni, hogy a szövetség kit 

támogasson a magyarság közös, egyetlen polgármester-jelöltségére Marosvásárhelyen. Az 

RMDSZ-nek immár „csak” Vass Levente és Csegzi Sándor közül kell kiválasztania azt a 

személyt, akit támogat, hogy a 2012-es helyhatósági választásokon a marosvásárhelyi 

magyarság közös jelöltje legyen a polgármesteri székért. 

 

„Pályát vált” Lakatos Péter 

2011. szeptember 12. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Lakatos Péter képviselőt jelöli az RMDSZ az Állami Számvevőszék testületében 

szeptemberben megüresedő hat mandátum egyikére – tudta meg az ÚMSZ. Ha a politikus 

elfoglalja a posztot, le kell mondania parlamenti megbízatásáról, így Bihar megyében 

időközi választásokat kell majd kiírni. Az információkat Lakatos is megerősítette, azzal a 

megjegyzéssel, hogy az RMDSZ-nek járó posztra az Országos Szövetség Románia 

Haladásáért (UNPR) is igényt tart. 

 

Kelemen Hunor: egyenrangúak a prioritások 

2011. szeptember 12. - Új Magyar Szó 

A koalícióban megtárgyalt kormányzati prioritásokon belül nincsenek prioritási sorrendek 

– fejtette ki az Új Magyar Szó kérdésére Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke arra a hírre 

reagált, miszerint a központi sajtó szerint a kormányzati prioritásokat felsoroló 

dokumentum 43. helyen szerepelteti a kisebbségi törvény elfogadását. „Egyformán fontos 

jogszabályok ebben a periódusban a 2012-es költségvetési törvény, a jövő évi bérezési 

törvény, vagy a kisebbségi törvény” – fogalmazott Kelemen. Ami a regionális átszervezésre 

vonatkozó államfői sürgetést illeti, az RMDSZ elnöke szerint a szövetség nem támogatja a 

kérdés 2012 elõtti napirendre tűzését, mert a jelenlegi helyzetben az átszervezés „káoszt 

teremtene”. 

 

Klasszikus 

2011. szeptember 12. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

Sike Lajos arra hívja fel a figyelmet, hogy Szász Jenő MPP-elnök „egyik legutóbbi 

nyilvános szerepléséből megtudhattuk, hogy a székelyek autonómiáját Budapesten is meg 

lehet oldani”. Ezzel szemben a szerző hangsúlyozza: „mindenféle itteni autonómiát a 
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román parlament kell jóváhagyjon. S belátható időn belül ez aligha fog bekövetkezni. Ezt 

ki kell mondanunk még akkor is, ha Kövér László, az MPP tiszteletbeli elnöke úgy véli, 

hogy egy „rámenősebb és magyarabb politizálással”, ha akarná, az RMDSZ a maga hét 

százalékával is kikényszeríthetné ezt a döntést! Erről csak annyit, hogy a házelnök úrnak, 

míg a rendszerváltás előtt a pesti pártörténeti (MSZMP) intézetben dolgozott, lett  volna 

ideje bővebben tanulmányoznia a román nagypolitika természetét!.” 

 

Eltávolított magyar tanárok a MOGYE-n 

2011. szeptember 12. - Máthé Éva, Szucher Ervin - Krónika  

Újabb, a magyar oktatás minőségét hátrányosan érintő döntést hozott a hétvégén a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) román többségű szenátusa. 

A testület ezúttal az óraadó nyugdíjas tanároktól való megválásról szavazott, ami komoly 

érvágást jelent azokon a tanszékeken, amelyek tanárhiánnyal küszködnek. Mivel a tizenöt, 

a tavasszal nyugdíjba kényszerített, majd óraadóként szerződtetett professzor közül kilenc 

magyar nemzetiségű, a szenátus döntése a magyarság újabb arculcsapásának számít, és 

jelentősen megnehezíti majd a magyar tagozat működését. Míg az egyetem diákságának 

szinte fele magyar nemzetiségű, a tanárok aránya egyharmad alá csökkent. Közben a 

Romániai Magyar Orvosi és Gyógyszerészeti Képzésért Egyesület újabb tiltakozó akciót 

készít elő, és azt javasolja az egyetem magyar diákjainak, hogy ülősztrájkkal kezdjék a 

tanévet. A nagy múltú felsőoktatási intézmény 50 évvel ezelőtt végzett, kizárólag magyar 

nyelven tanuló diákjai szintén kifogásolják az egyetemen uralkodó jelenlegi állapotokat. A 

Krónikának úgy nyilatkoztak, semmilyen hátrányuk nem származott abból, hogy magyar 

nyelven sajátították el a szakmát. 

 

Szacsvay Imre-iskola „alakult” Nagyváradon 

2011. szeptember 12. - Nagy Orsolya – Krónika 

Ünnepség keretében vette fel Szacsvay Imre nevét Nagyvárad volt 9-es számú, majd 

George Coșbucról elnevezett általános iskolája. A Szaniszló utcai épület udvarán szervezett 

rendezvényen a Magyar Országgyűlés jegyzői karának képviselete is tiszteletét tette. Az 

iskola a következő tanévtől színmagyarrá válik: miután az elemi iskolai osztályok 

tanfelügyelői döntés alapján a Mihai Eminescu Főgimnáziumhoz kerültek át, már csak 

egyetlen román osztály, egy nyolcadik maradt a Szacsvay berkeiben. Ha ők végeznek, a 

hagyományosan mostanáig is magyar többségű iskolában kizárólag magyar osztályok 

maradnak. 

 

Megnyílt az önálló magyar iskola Szalontán 

2011. szeptember 12. - Krónika 

Vasárnap tartották a nagyszalontai Arany János Iskolaközpont ünnepélyes tanévnyitóját, 

az ünnepség díszvendége Kövér László, az Országgyűlés elnök volt. Az évnyitó 

istentiszteletet követően Kövér László elmondta: huszonegy év után először van ismét 
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önálló intézményben magyar állami iskola Nagyszalontán, Arany János szülővárosában. 

„Ilyen értelemben ez a magyar kultúra egyik legfontosabb helyszíne” – tette hozzá a 

házelnök. Örömmel állapította meg, hogy nemcsak magyar nyelvű, de keresztyén 

szellemiségű iskola is ez, amelynek az lesz a hivatása, hogy a régió magyarságának – amely 

Nagyszalontán még többségben, de a környéket tekintve már jelentős kisebbségben van – 

segítsen megőrizni identitását. 

 

Önvédelem a szórványosodás ellen 

2011. szeptember 12. - Margittai Gábor - Magyar Nemzet 

Nem szokványos tanévnyitót tartanak ma Erdélyben, illetve a ma már ugyancsak 

Erdélyként emlegetett határ menti területen, a Partiumban. Kőhajításnyira 

Magyarországtól, mégis az egyik legveszélyeztetettebb magyar tömbben három anyanyelvi 

tanintézmény nyitja meg kapuit: Margitta, Nagyszalonta és Nagyvárad hosszas huzavona 

és temérdek kompromisszum árán, de jelentősen megerősítette kisebbségvédelmi állásait. 

„A mai tanévnyitó annak a dacos bizonyítéka lesz a Bihar-Bihor megyei Margittán, hogy a 

határon túli magyarságot kényelmes és kártékony dolog az eltűnés és a lepusztulás 

szinonimájaként kezelni” - írja a Magyar Nemzet. 

 

Az Alkotmánybíróság mondja ki az ellentörvényről, hogy alkotmányellenes 

2011. szeptember 9. - Felvidék Ma, Új Szó 

A kettős állampolgárságért indított mozgalom petíciós bizottsága üdvözli, hogy a szlovák 

kormánykoalíció több mint 30 parlamenti képviselője beadvánnyal fordul az 

Alkotmánybírósághoz az állampolgárság ügyében – áll a petíciós bizottság tagjainak 

nyilatkozatában. „Sajnálatos viszont, hogy hét hónapot kellett várni ezen beadvány 

elkészítésére. Meggyőződésünk, hogy ha Gubík László nem vállalta volna nyilvánosan a 

magyar állampolgárság felvételét, ha ehhez nem csatlakoznak további civilek, illetve ha 

nem szerveztük volna meg a szeptember 1-jei nagygyűlést, akkor a beadvány nem jött 

volna létre” – áll a nyilatkozatban. A Magyar Koalíció Pártja egyetért a petíciós bizottság 

állásfoglalásával a kettős állampolgárság ügyét illetően, s továbbra is támogatásáról 

biztosítja az e téren kifejtett tevékenységében. 

 

Esterházy János emlékművet avatnak Dunaszerdahelyen 

2011. szeptember 9. - bumm.sk, Új Szó Online 

A Pázmaneum Társulás és az Esterházy János Társulás szervezésében kerül sor a 

dunaszerdahelyi Fő utcán, a Városi Művelődési Központ melletti épület falán az Esterházy 

János emlékmű felavatására 2011. október 6-án. A műalkotás Lipcsey György Munkácsy-

díjas szobrászművész alkotása. 
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A Pravdának nem tetszik a határon túliak választójoga 

2011. szeptember 9. - MTI, bumm.sk 

A Pravda című független pozsonyi napilap bírálja a határon túli magyaroknak adandó 

választójogot, a döntést elsősorban Szlovákia ellen irányuló, precedens nélküli lépésnek 

nevezi. Az írás úgy véli, ennek fel kellene ébresztenie a szlovák diplomáciát, mert Mikuláš 

Dzurinda külügyminiszter korábbi kijelentései, miszerint a szlovák-magyar viszonyban 

minden rendben van, már nem felel meg a valóságnak. A szerző, Marián Repa szerint 

„Orbánék számára vonzó, hogy a Fidesz a határon túli magyarok választójogának 

köszönhetően megerősíti hatalmát”. „Szlovák szempontból elfogadhatatlan, hogy az ország 

lakosai Magyarország állampolgáraiként megválasztják budapesti képviselőiket és erre a 

szlovák állami szerveknek szinte semmi befolyása sem lesz. Ráadásul helyénvaló a kérdés: 

mi fogja követni a határon túli magyarok kettős állampolgárságát és választójogát?” - 

olvasható Marián Repa jegyzetében. 

 

Szlovák elutasítással találkozik a hatumák választójoga 

2011. szeptember 10. - TASR, Új Szó Online 

A határon túli magyarok választójoga szerencsétlen európai precedens, mely biztosan nem 

fog használni a szlovák-magyar kapcsolatoknak – jelentette ki Pavol Hrušovský, a KDH 

frakcióvezetője. A politikus szerint a lépés inkább rontani, mint javítani fogja az államközi 

kapcsolatokat. „Nem akarom megjósolni, hogy mivel fog járni ez a döntés, de nagyon 

komoly lépésként tekintek rá. Ennek megfelelően kell alakítani Szlovákia további lépéseit 

ehhez a problémához” – mondta. Martin Poliačik, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) 

parlamenti képviselője szerint a határon túli magyarok választójoga nem standard elem az 

európai intézményrendszerben. „A magyar-szlovák határ ott van, ahol van, és a 

Magyarországon elfogadott törvények ott lesznek érvényesek, nem pedig Szlovákiában” – 

mondta a képviselő. 

 

A vegyes bizottság rendezheti az oktatási támogatás kérdését 

2011. szeptember 10. - Veres István - Új Szó 

A szlovák–magyar kisebbségi vegyes bizottság vitathatja meg a szlovák és a magyar 

külügyi tárca közt kialakult nézeteltéréseket, amelyek a szlovákiai magyar diákok magyar 

állami támogatása kapcsán merültek fel. A szlovák külügyminisztérium továbbra is a 

2003-as államközi szerződés egyoldalú megszegésének tekinti a Szülőföldön, magyarul! 

pályázati program idei átalakításait – tájékoztatta az Új Szót a tárca szóvivője. 

 

Fronc megfigyeltetné Magyarországot 

2011. szeptember 11. - MTI, SITA, bumm.sk, Új Szó Online 

Az Európai Tanácsnak el kellene kezdenie Magyarország megfigyelését a határon túli 

magyar állampolgárok szavazati joga miatt – jelentette ki Martin Fronc, a 
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Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) képviselője. Fronc szerint aggasztó, hogy a 

határon túl élő magyar állampolgárok is szavazati jogot kapnak Magyarországon. Fron 

szerint a határon túli magyarok választójoga rontja a két ország kapcsolatát. „Már most 

sem jó, sőt, inkább fesztült a kapcsolat Magyarország és Szlovákia között. Szlovákiának 

ezért már lépnie kell, de normális eszközökkel, európai módon – mondta Fronc. 

 

Egeresi: csökkent az etnikai összetűzések száma 

2011. szeptember 10. - Vajdaság Ma 

Egeresi Sándor, a Vajdasági Képviselőház elnöke szerint a tartomány területén történt 

etnikai összetűzések száma csökkent, hála a tartományi hatóságok és a szerbiai 

belügyminisztérium jó együttműködésének. Az illetékes tartományi titkárság közleménye 

szerint a Vajdasági Rendőrszakszervezet képviselőivel folytatott beszélgetésben Egeresi azt 

mondta, hogy az együttműködés az egyik előfeltétele a biztonság megőrzésének és 

fejlesztésének, valamint a többnyelvűség és multikulturalitás megőrzésének. 

 

Tanácskozás a vagyon-visszaszármaztatásról 

2011. szeptember 10. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A köztársasági parlament szeptember második felében tárgyalja a vagyon-

visszaszármaztatási és kárpótlási törvényjavaslatát. A VMSZ a hétvégén szakmai 

tanácskozást szervezett Szabadkán azzal a céllal, hogy parlamenti képviselőik az 

érintettekkel és a téma szakértőivel együtt alakíthassák ki végleges álláspontjukat és a 

benyújtandó módosítási indítványaik tartalmát. A konferenciára meghívták történelmi 

egyházak, a vajdasági magyar politikai pártok képviselőit, történészeket, jogászokat. 

Pásztor Bálint képviselő nyitotta meg a szemináriumot, szavai szerint nem ez az első 

szakmai tanácskozás, amikor az érintettek véleményét is kikérik. A vagyon-

visszaszármaztatási és kárpótlási törvényjavaslat szeptember 6-án került a parlamenti 

eljárásba, a szabályozással kapcsolatban Pásztor elmondta: ez egy olyan jogszabály, amely 

az egyik legfontosabb, ugyanis a demokratikus kormányok hatalmas adósságáról van szó. 

 

VMDP: a VMSZ képviselői változtatás nélkül nem szavazhatják meg a vagyon-
visszaszármaztatási törvényt 

2011. szeptember 11. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) választmánya 2011. szeptember 10-én 

megvitatta a vagyon-visszaszármaztatásról szóló törvényjavaslatot és annak magyar 

vonatkozásait. A VMDP egyetért a VMSZ megállapításával, hogy a vagyon-

visszaszármaztatási törvény javaslatával kapcsolatban „nincs reális lehetőség arra, hogy 

teljes mértékben megváltoztassuk azt, amit a kormány elfogadott”. Ennek ellenére a 

köztársasági parlament VMSZ-es képviselőinek a feladata az, hogy megtegyék, amit még a 
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törvényhozási folyamat elején meg kellett volna tenniük. A kisebbségi érdekvédelem 

ugyanis csak akkor lehet hatékony, ha felelős képviselői már a politikai folyamat elején 

világossá teszik, mely követelmények teljesülése esetén tudják csak megszavazni a szóban 

forgó törvényt - olvasható a VMDP közleményében. 

 

Magyar megfigyelők is lesznek a népszámláláson 

2011. szeptember 11. - pannonrtv.com 

A szerbiai népszámlálás idején 16 községben lesz magyar megfigyelő. A Magyar Nemzeti 

Tanács azokban a községekben jelölt megfigyelőt, ahol a magyar közösség részaránya 10 

százalék felett van. 

 

Mégsem indul a magyar himnusszal a beregszászi testületi ülés 

2011. szeptember 9. - MTI, hirado.hu 

Visszavonta a magyar himnusz hivatalos használatával kapcsolatos, Ukrajnában országos 

visszhangot kiváltott korábbi döntését pénteki ülésén a Beregszászi járási tanács. A 

nagyobbrészt magyarokból álló képviselőtestület helyt adva a beregszászi járási ügyészség 

óvásának, megszavazta annak a 2011. június 17-én hozott döntésének visszavonását, amely 

szerint a testület ülései az ukrán állami himnusz mellett a magyar nemzeti himnusz 

lejátszásával kezdődtek volna. Több magyar nemzetiségű képviselő tiltakozott a magyar 

himnusszal kapcsolatos határozat visszavonása ellen, azt indítványozva, hogy az ukrán 

állami himnuszt se használják az ülések megnyitása alkalmával. A képviselőtestület 

tanácskozása idején a helyszínen tüntetett a szélsőségesen nacionalista Szvoboda párt 

néhány tagja. A tiltakozók nagy örömmel fogadták a képviselők döntését, és plakátjaikat 

hátra hagyva távoztak a helyszínről. 

 

Ünnepélyes kárpátaljai magyar iskolai tanévnyitó Beregszászon 

2011. szeptember 11. - MTI, Kárpátalja Ma 

Ünnepélyes keretek közt nyitotta meg a kárpátaljai magyar iskolák 2011–2012-es tanévét a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) vasárnap Beregszászon. Orosz Ildikó, a 

KMPSZ elnöke hangsúlyozta: szomorúan kell megállapítani, hogy a kárpátaljai magyar 

tannyelvű oktatásban évek óta nem történtek pozitív változások, sőt a helyzet sok 

tekintetben romlott. Az ukrán nemzetállam kiépítésére irányuló törekvések következtében 

egyre inkább beszűkültek a magyar iskolák végzőseinek továbbtanulási lehetőségei. „Nem 

elég, hogy az ukrán állam kivonult a beregszászi magyar főiskola, a magyar egyházi 

líceumok támogatásából, most már a magyar nyelvű tankönyvek kiadását sem akarja 

biztosítani” – emelte ki. A KMPSZ elnöke bejelentette, hogy még idén tehetséggondozó 

program indul a magyar iskolák tanulói számára. Azt is elmondta, hogy mivel évről évre 

növekszik a kárpátaljai magyar iskolákban a roma tanulók aránya, ezért a KMPSZ elkezdte 
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roma oktatási felzárkóztatási stratégia kidolgozását. Ugyancsak sürgős feladat a 

szórványmagyarság oktatási problémájának a megoldása, mert vészes gyorsasággal 

asszimilálódik a kárpátaljai szórványmagyarság. 
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