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Az OTP-n keresztül már utal a határon túlra a Bethlen Gábor Alap 

2011. szeptember 13. - MTI, hvg.hu, bumm.sk 

Megkezdődött a határon túli magyar kérelmezők számára szeptember elején az idei 

oktatás-nevelési támogatások utalása. Lélfai Koppány, a Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) 

vezetője az MTI-nek azt mondta, hogy az idén életbe lépő banki átutalásoknak 

köszönhetően jelentős megtakarításra számítanak, amelyet korábban a lebonyolító szervek 

működése és a postai költségek emésztettek fel. Mint a BGA vezetője kiemelte: az 

érintettek így az előző évhez képest korábban juthatnak hozzá a támogatásokhoz. Lélfai 

Koppány tájékoztatása szerint Erdélyből mintegy 110 ezer kérelem érkezett (ez 150 ezer 

pályázót jelent a családi átfedések miatt), míg Felvidékről 48 ezer, Vajdaságból közel 25 

ezer, Kárpátaljáról 20 ezer, Horvátországból több mint ezer, Szlovéniából pedig közel 400 

kérelmet regisztráltak. A támogatásokat az OTP-n keresztül utalják majd egy közelmúltban 

kötött megállapodásnak köszönhetően. „Azért választottuk a banki átutalást, mert 

megfelel a XXI. századi kihívásoknak; egyszerűbb és olcsóbb, mint az eddigi postai vagy 

készpénzes megoldás” - fogalmazott az alapkezelő vezetője. 

 

Frunda ismét az RMDSZ ellenében foglal állást 

2011. szeptember 12. - Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

Ismét szembement pártja hivatalos álláspontjával Frunda György, az RMDSZ szenátora: a 

politikus hétfőn a Radio France Internationale (RFI) rádióadónak nyilatkozva leszögezte, 

komoly fenntartásai vannak az önkormányzati és a parlamenti választások összevonásával 

szemben, mivel szerinte ez rendkívül nehéz helyzetbe hozná a választókat, a veszteség 

pedig jóval nagyobb volna, mint a nyereség. „Komoly fenntartásaim vannak az 

összevonással szemben, elsősorban a demokrácia alapelvei miatt. A parlamenti és az 

önkormányzati választás két eltérő megmérettetés, eltérő célokkal. Ezért Európában sehol 

nem tartják egyszerre a választásokat, mivel a szavazópolgárnak jogában áll arról, hogy 

külön tájékoztassák és külön dönthessen a helyi választásokon, amelyeken jó gazdákról, 

polgármesterekről, közgyűlési tagokról van szó, akiknek egy helyi közösséget vagy egy 

megyét kell vezetniük, eltérően a parlamenti választásoktól, amelyek általános ideológiai 

problémákról szólnak, az ország jövőjéről a következő négy évben, egy új kormány 

megalakulásáról, az ország egy bizonyos gazdasági, adózási elv, egy bizonyos szociális, 

oktatási vagy egészségügyi politika felé történő orientálódásáról” – hangsúlyozta Frunda 

György. 

 

Mészáros az állampolgársági ellentörvényt bírálta az EP-ben 

2011. szeptember 13. - bumm.sk, Felvidék Ma 

A szlovákiai állampolgársági ellentörvénnyel szemben szólalt fel Mészáros Alajos az MKP 

képviselője az Európai Parlament hétfői ülésén. Az egyperces felszólalások során mondta 

el, hogy „nem is próbálják titkolni, hogy ez elsősorban a szlovákiai magyarság ellen 

irányul, hogy ezzel megakadályozzák a magyar állampolgárság felvételét, amelyre 
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törvényes lehetőség van.” Tőkés László is felszólalt a verespataki bányaberuházás kapcsán. 

Kiemelte, hogy a tavalyi év folyamán az EP elsöprő többséggel foglalt állást a cianidos 

bányászattal szemben. Szerinte Európai Bizottság mindmáig elmulasztotta és halogatja, 

hogy eleget tegyen az EP erre vonatkozó felszólításának. 

 

 

140 ezren kérvényezték a magyar állampolgárságot 

2011. szeptember 12. - Lánchíd Rádió, Magyar Nemzet Online, HírTV 

Már közel 140 ezren kérvényezték a magyar állampolgárságot – mondta a Lánchíd 

Rádiónak Wetzel Tamás egyszerűsített honosításért felelős miniszteri biztos. Van olyan 

város, ahol már csak egy időpontban lehet letenni az esküt, ez Wetzel Tamás szerint azzal 

magyarázható, hogy kevés a kapacitás. Hozzátette: arra utaló jel nincs, hogy valakik 

szándékosan kívánják megakadályozni az eljárást. 

 

Magyar kitüntetés Ágoston Andrásnak 

2011. szeptember 12. - Vajdaság Ma 

Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke a Magyar Köztársaság 

Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetését vehette át Kövér Lászlótól, az Országgyűlés 

elnökétől a Parlamentben. Ugyancsak a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje 

kitüntetésben részesült Jakab Sándor, a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közösségének elnöke. 

 

Közhasznú egyesület finanszírozza a brüsszeli Székelyföld-irodát 

2011. szeptember 12. - Krónika 

Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa közhasznú fejlesztési 

egyesületet hoz létre a brüsszeli Székelyföld-képviselet finanszírozására. Demeter János, 

Kovászna Megye Tanácsának alelnöke hétfőn úgy nyilatkozott: a június elején felavatott 

brüsszeli Székelyföld-képviselet valószínűleg október végén kezdi meg működését. 

Demeter szerint az egyesület létrehozását követően versenyvizsgával választják ki az iroda 

vezetőjét. A megyei tanács alelnöke hangsúlyozta, mivel elsősorban lobbiirodáról van szó, 

olyan személyt kell választani, aki állandóan Brüsszelben tartózkodik. Mint mondta, a 

megyei és a helyi tanácsnak is határozatot kell elfogadnia a közhasznú fejlesztési egyesület 

létrehozásáról. 
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Traian Băsescu aláírta Eckstein Kovács Péter elbocsátását a cotroceni-i 
tisztségből 

2011. szeptember 12. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Paprika Rádió, Új Magyar Szó 

Traian Băsescu államfő hétfőn aláírta az Eckstein Kovács Péter államfői tanácsadó 

tisztségből való elbocsátásáról szóló rendeletet, tájékoztatott az államelnöki hivatal. 

Eckstein Kovács Péter szeptember 1-jén mondott le tanácsadói tisztségéről, amit a közte és 

Băsescu közötti, a verespataki beruházás ügyében kialakult véleménykülönbséggel 

indokolt. Eckstein nemrég azt a petíciót is aláírta, amelyben kérik a művelődési minisztert, 

hogy vonja vissza a régészeti mentesítési tanúsítványt, emiatt Kelemen Hunor kulturális 

miniszterrel is vitába keveredett. 

 

Az Eckstein-szindróma 

2011. szeptember 12. - Parászka Boróka - manna.ro 

Eckstein-Kovács Péter lemondása és RMDSZ-ben betöltött szerepe kapcsán Parászka 

Boróka megjegyzi: „Eckstein-Kovács az elnökválasztások után „leült”, vagy „leültették”. Az 

RMDSZ működése újra mechanikussá vált. Ez nem (csak) Kelemen Hunor hibája. 

Kelemen egyedül, pontosabban rivális, kritikus, pontosan ellenpontozó csapatjátékos, 

ellenzék nélkül magára marad. Egyre nő a rá háruló felelősség és a kudarc lehetősége. Ez 

az, ami az elmúlt hónapokban egyértelművé vált. Eckstein személyes kvalitásaitól 

függetlenül”. A szerző szerint „egyszemélyes párt-vállalkozásból egyre több van az erdélyi 

magyar politikában. Taktikus csapatjátékra azonban még nem volt példa. Eckstein-Kovács 

otthagyta bukaresti megbízását, és hiányát semmiféle kinevezéssel, új megbízással nem 

lehet pótolni. Nemcsak azért, mert egyike a nagyon-nagyon kevés hiteles erdélyi magyar 

politikusoknak, hanem azért is, mert nincs, aki az RMDSZ képviseletét az ő ellenzéki 

pozíciójából teljesítse. Nincs, aki átvállalhatna Kelemen Hunor felelősségéből, aki 

osztozhatna a felsejlő kudarcokban. És aki alternatívát kínálhatna a sikerekhez. Rossz 

ómen.” 

 

Borboly Csaba ismét az RMDSZ tanácselnökjelöltje 

2011. szeptember 12. - Gergely Imre - szekelyhon.ro, Krónika 

Gyergyószentmiklóson jelentette be Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, 

hogy az RMDSZ jelöltjeként harcba száll egy újabb mandátumért a jövő évi helyhatósági 

választásokon. Borboly jelölését egyhangúan, vita nélkül támogatta az RMDSZ Hargita 

Megyei Egyeztető Tanácsa. A szándékomat, hogy megpályázom az újabb jelöltséget, 

Csíkszéken jelentettem be, most Gyergyóban pedig azt, hogy hivatalosan is elnyertem az 

RMDSZ bizalmát, és én vagyok a jelölt Hargita Megye Tanácsának elnöki tisztségére. 

Győzelmet remélek, és ezt az örömhírt majd a választás után Udvarhelyszéken szeretném 

bejelenteni – mondta el Borboly Csaba. Borboly szerint a támogatás annak köszönhető, 

hogy az elmúlt három évben kifejtett munkának látható eredményei vannak. „Itt példaként 
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említem meg a számos gazdasági és turisztikai fejlesztési projektet, illetve azt, hogy sok 

uniós és kormánypénzt sikerült lehívni, a gazdasági válság ellenére is” – fogalmazott a 

tanácselnök. 

 

Székely identitás vállalására buzdító plakátok 

2011. szeptember 12. - Kozán István - szekelyhon.ro 

Valld magad székelynek feliratú plakátokat helyeztek el Csíkszereda központjának több 

pontján. A kezdetleges technikával készített papírlapokon nem szerepel az azokat 

szerkesztő személy, illetve szervezet neve, ám némi utánajárással kiderült, hogy azokat 

Csibi Barna ragasztotta ki. A Székely Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 

alelnöke elismerte, hogy ő készítette a falragaszokat. „Mintegy ötven plakátot ragasztottam 

ki. Célom egyértelmű, azt akarom, hogy a népszámláláson a székelyek ne magyarnak, 

hanem székelynek vallják magukat” – mondta Csibi, aki azt is hozzátette, egyelőre nem 

tervez újabb hasonló akciót. 

 

Optimista tanévkezdés 

2011. szeptember 13. - Babos Krisztina, Gyergyai Csaba - Krónika 

Nagyjából ugyanannyi diák folytatja magyar nyelven tanulmányait idén Romániában, mint 

az elmúlt években – derül ki a megyei tanfelügyelőségek egyelőre hozzávetőleges 

adataiból. Hétfőn mintegy 60 önálló magyar tanintézményben szólalt meg a tanévkezdést 

jelző csengő, kettővel több iskolában, mint a tavaly, ugyanis idéntől a partiumi Margittán 

és Szalontán is Bihar megyei magyar iskola létesült. „Információim szerint nem nőtt, nem 

is apadt drasztikusan a magyar diákok száma az új tanévben, hozzávetőleg 8-9000 diákkal 

számolhatunk évfolyamonként az előző évhez hasonlóan. Nyilván az általános iskolában ez 

a szám nagyobb, míg a gimnáziumokban valamivel kisebb. Örvendetes ugyanakkor, hogy 

idén is legalább annyi magyar ajkú gyerek kezdte el az első osztályt, mint tavaly, körülbelül 

tízezer” – mondta Király András oktatásügyi államtitkár. 

 

Újráznának a tanácselnökök 

2011. szeptember 13. - Új Magyar Szó  

Az RMDSZ mindhárom székelyföldi megyei tanácselnöke indulna újabb mandátumért a 

jövő évben esedékes helyhatósági választások alkalmával: Borboly Csaba tegnap jelentette 

be, hogy a szövetség Hargita Megyei Egyeztető Tanácsa (HET) egyhangúlag támogatja 

indulását, Lokodi Edit Emőke jelölését pedig Kelemen Atilla, az RMDSZ Maros megyei 

elnöke „valószínűsítette” az ÚMSZ-nek. Tamás Sándor, Kovászna megye tanácselnöke már 

korábban jelezte, hogy újrázna négy éve betöltött tisztségében. A Szövetségi Állandó 

Tanács (SZÁT) a jelöltek kiválasztását a területi szervezetekre bízta, konszenzusos elvi 

döntést várva az RMDSZ helyi struktúráitól. 
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December ötödike “hőseinek” nemzetpolitikai aggodalmai 

2011. szeptember 12. - Szűcs Dániel - Felvidék Ma 

A Felvidék Ma hírportálon megjelent jegyzetében Szűcs Dániel a következőket írja azzal  

kapcsolatban, hogy az MSZP nemzetpolitikai szakértői kerekasztal létrehozását 

kezdeményezte határon túli szervezetek bevonásával: „Bájos, nem? Hogy azok kívánják az 

Orbán-kormány nemzetpolitikai tevékenységét értékelni, akik maguk 8 éven keresztül 

folyamatosan ásták az árkot magyar és magyar között. Akik állami pénzen buzdították a 

magyar választópolgárokat a határon túli magyar nemzetrészek megtagadására 2004-ben. 

Akik román munkavállalók millióival riogatták a jónépet. Akik fenntartották azt a 

megalázó rendszert, melyben ugyanazzal a mértékkel mérték egy határon túli magyar 

polgár állampolgárságra érettségét, mint mondjuk egy vietnámiét. Azok ülnének most 

kerekasztalhoz, akik évekig nem hívták össze a MÁÉRT-et. És így tovább. Tudom, a 

pofátlanságnak nincs határa, főleg, ha a magyar szocialistákról van szó. No de hogy épp ők 

kérjenek bármit is számon a jelenlegi magyar kormányon, s hogy annak nemzetpolitikai 

lépéseit értékelgessék, az már alapjaiban sérti a jóízlést.” 

 

Dokumentumfilm Duray Miklós életéről 

2011. szeptember 12. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság 

Kendőzetlen őszinteséggel beszél Duray Miklós szlovákiai magyar politikus saját életéről 

és pályafutásáról Koltay Gábor fikciós elemekkel átszőtt dokumentumfilmjében. Az 

alkotás díszbemutatóját szeptember 19-én tarják Budapesten. A szabadság ára - Korunk 

szabadságharcosa Duray Miklós 50 éve a célkeresztben című filmről a rendező elmondta, 

hogy a két éve elkészült dokumentumfilmet korábban nem merte nyilvánosan bemutatni, 

Duray Miklós védelme érdekében, mivel a szlovákiai magyar politikus nyíltan beszél több 

évtizedes közéleti pályafutásáról. „A magyarországi közhangulat egy évvel ezelőtti 

megváltozása viszont ad egyfajta védelmet” - tette hozzá. Koltay Gábor szerint miközben 

Szlovákiában a magyarság meggyengítése és elüldözése a cél, „nekünk magyaroknak 

valahogy élni kell az Európai Unió adta lehetőségekkel, még úgy is, hogy az EU sok esetben 

kudarcot vallott, és iszonyúan nehéz megvalósítani a határok feletti nemzetegyesítést”. 

 

A „honosulás” blöffje 

2011. szeptember 12. - Barak László - Új Szó 

Önsorsrontó tévedés, rosszabb esetben képmutató blöff olyasmit állítani, hogy a magyar 

állampolgárság megszerzésével „közjogi értelemben is a magyar nemzet tagjává” válik az 

ember – írja Barak László az Új Szóban. Így folytatja: „A magyar állampolgárság 

„honosítását” lehetővé tevő jogszabály kapcsán olyan kampány bontakozott ki, amelynek 

ötletgazdái és tevékeny aktorai elkezdték olyan alapon minősíteni, osztályozni, szelektálni 
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az embereket, hogy folyamodnak-e magyar állampolgárságért, azaz „honosulnak”-e, avagy 

sem. Szerintük aki szlovákiai magyarként szlovák állampolgársága mellé nem áhít 

magyart, az enyhén szólva megalkuvó, gyáva áruló. A szigorúbb ítélet szerint pedig 

gyökértelen senki. Sőt, tót…!” 

 

A törvényjavaslat ne tartalmazza a kollektív bűnösség elvét 

2011. szeptember 12. - pannonrtv.com 

A Vajdasági Magyar Szövetség nem fogja hagyni, hogy a kollektív bűnösség elve bármilyen 

módon megjelenjen a vagyon-visszaszármaztatásról és kárpótlásról szóló törvényben – 

hangzott el azon a közvitán, amelyet a VMSZ szervezett a jogszabályjavaslat kapcsán. A 

törvényjavaslat szeptember 22-én kerül a parlament elé. 

 

A közvagyonról szóló törvény: a szerb kormány elfogadta a vajdasági 
módosításokat 

2011. szeptember 12. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

A szerb kormány javasolni fogja a parlamentnek a közvagyonról szóló törvénytervezetre 

adott módosításokat, amelyet a vajdasági kormányzat fogalmazott meg, közölték hétfőn 

délután, miután Mirko Cvetković szerb miniszterelnök találkozott Bojan Pajtić vajdasági 

kormányfővel. A szerb kormányközlemény szerint ily módon létrejönnek a feltételek a 

hatalom regionális és helyi szintjeinek a sikeresebb működéséhez. A tartományi kormány 

korábban közölte, hogy Vajdaságnak rendelkeznie kell mindazzal, amit a tartományi 

költségvetésből építettek, beleértve a csatornahálózatot is a tartomány területén, valamint 

a regionális és helyi érdekű vasúti infrastruktúrát, valamint a helyi érdekű utakat. 

Vajdaság tulajdonát képezheti az a vagyon is a jugoszláv utódállamokban, amelyek 

társadalmi tulajdonban voltak, de Vajdaság rendelkezett velük. 

 

Becsengettek 

2011. szeptember 12. - Kovács Erzsébet - Kárpátinfo 

„Templom és iskola, tudás és hit – megmaradásunk zálogai. Eleink a nehézségek, az 

üldöztetések ellenére is megvédték templomainkat, megtartották hitüket. Azzal, hogy 

gyermekeiket anyanyelven taníttatták, megőrizték magyar tannyelvű iskoláinkat. A mi 

feladatunk mindezeket továbbra is védelmezni, óvni és felemelni” – írja Kovács Erzsébet a 

Kárpátinfo hírportálon. Hozzáteszi, „manapság igen sokan kételkednek abban, hogy a 

magyar iskolába járó gyerekek ugyanúgy boldogulnak majd az életben, mint azok, akik 

ukránul végezték tanulmányaikat”. Elismeri, hogy a kárpátaljai magyaroknak az 

államnyelv ismerete nélkül nehéz az érvényesülés a szülőföldön. „Az is bizonyítást nyert, 
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http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12306/A-kozvagyonrol-szolo-torveny-a-szerb-kormany-elfogadta-a-vajdasagi-modositasokat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12306/A-kozvagyonrol-szolo-torveny-a-szerb-kormany-elfogadta-a-vajdasagi-modositasokat.html
http://karpatinfo.net/hetilap/ukrajna/2011/09/12/becsengettek
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hogy igazán alapos tudásra csak anyanyelvén tesz szert minden ember. A megoldás tehát 

kézenfekvő: anyanyelvünkön kell a tudást megszerezni, úgy, hogy mellette tökéletesen 

elsajátítsuk az ukrán nyelvet is.” Ehhez szerinte az szükséges, hogy az állam elfogadja: a 

nemzeti kisebbségek számára idegen nyelvként kell oktatni az ukránt. 

 

Mit hoz Magyarországnak az EU-ukrán társulás? 

2011. szeptember 12. - Kárpátalja Ma 

Fontos kérdésre kaphat választ az elkövetkező hetekben Ukrajna, ugyanis a közeljövőben 

várható kitűzik-e az EU-Ukrajna társulási egyezmény aláírását, vagy továbbra is várnia 

kell. Magyarországon nem téma, pedig akár az is előfordulhat, hogy az ukrán élelmiszer 

kiszoríthatja a magyart, a vendégmunkások pedig növelnék a feketegazdaságot és a 

munkanélküliséget. A két ország áruforgalma 2,8 milliárd dollár volt 2010-ben, azonban 

Ukrajna további potenciállal rendelkezik legfőképp az élelmiszeripar terén. Amennyiben 

sor kerül idővel az egyezmény aláírására, a magasabb belföldi árak, és a mesterséges 

akadályok lebontása Magyarországot az ukrán agrárkivitel egyik kiemelt célországává 

teszi. Ez pedig még jobban kiszoríthatja a magyar termékeket az üzletekből és súlyosan 

növelné az amúgy is nehéz helyzetben levő agrárszektor gondjait. 

 

A külhoni magyar média helyzetéről tanácskoztak Pélmonostoron 

2011. szeptember 12. - MTI 

A külhoni magyar média helyzetéről tárgyalt és fogadott el zárónyilatkozatot a kelet-

horvátországi Pélmonostoron megtartott évi közgyűlésén a Külhoni Magyar Újságíró 

Egyesületek Konvenciója (KMÚEK). A zárónyilatkozat szerint a tanácskozás résztvevői 

igénylik, hogy a külhoni magyar közösségek tájékoztatását közvetlenül befolyásoló 

kérdésekben „a magyar közszolgálati médium vezetői kérjék ki és vegyék figyelembe a 

külhoni magyar újságírói egyesületek szakmai véleményét”. A KMÚEK tagszervezetei 

sajnálkozással vették tudomásul a tényt, hogy a Kossuth Rádió tovább csökkentette 

műsorának középhullámú sugárzását. Úgy vélik, hogy a döntést a külhoni magyarság 

jelentős részének anyanyelvű tájékoztatása sínyli meg. 
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