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RMDSZ: a MOGYE vezetősége elzárkózik a törvényes előírások alkalmazása 
elől 

2011. szeptember 14. - Krónika, transindex.ro, Szabadság, Új Magyar Szó 

Egyre nevetségesebben zárkózik el a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) vezetősége az új oktatási törvény alkalmazása elől, és továbbra sem teszi 

lehetővé a magyar tagozat megalapítását - olvasható Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási 

főtitkárhelyettesének közleményében. A közlemény szerint az RMDSZ az új oktatási 

törvény 135. cikkelye alkalmazási módszertanának érvényesítését kéri az egyetem 

szenátusától és a minisztériumtól. Ez a cikkely rendelkezik arról, hogy miként szerveződik 

a felsőoktatási képzés a nemzeti kisebbségek számára. Az RMDSZ számára az, ami a 

marosvásárhelyi egyetemen történik, újabb érveket szolgáltat a valóban teljesen önálló, 

autonóm módon döntéseket hozó magyar egyetem létrehozása mellett - mondta Magyari 

Tivadar. 

 

MOGYE-ügy: magyar főtanszékeket követel az Erdélyi Családszervezetek 
Szövetsége 

2011. szeptember 14. - transindex.ro, Krónika 

Az Erdélyi Családszervezetek Szövetsége sajtóközleményben adott hangot „szomorú 

felháborodásának”, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 

vezetősége kilenc magyar óraadó tanárnak mondott fel. Az egyetem vezetése akadályozza a 

román tanügyi törvény betartását, amely szerint a marosvásárhelyi orvosi, valamint 

gyógyszerészeti egyetemen önálló magyar főtanszékeket, karokat kell létrehozni - fejtik ki 

a szövegben. „Felháborító, hogy a nyugdíjas korú, de az óraadó tanárként még az idén is 

szívesen tevékenykedő, magyar professzoroktól végérvényesen megváló román 

egyetemvezetés lehetetlenné tette a magyar nyelvű oktatást a 65 éves MOGYE-n” - áll a 

dokumentumban. 

 

A MOGYE szenátusának magyar tagjai sürgős jogorvoslatot kérnek 

2011. szeptember 14. - Szász Cs. Emese - szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) Szenátusának magyar 

oktatói közzétettek egy állásfoglalást, tekintettel a szeptember 13-án tartott szenátusi 

gyűlés kimenetelére és az egyetemi chartát övező felfokozott médiavisszhangra. Ebben 

leszögezik: „A közvélemény tudomására hozzuk, hogy a magyar tagozat létrehozására a 

rendelkezésünkre álló összes törvényes lehetőséget kimerítettük. Tekintettel a közelgő 

egyetemi évkezdésre, sürgős jogorvoslatot kérünk, elsősorban a kormány felelős vezetőitől 

és választott képviselőinktől. Ellenkező esetben felgyorsul a magyar anyanyelvű oktatás 

régóta tartó felmorzsolódása.” 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=55420
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=55420
http://itthon.transindex.ro/?hir=27089
http://itthon.transindex.ro/?hir=27089
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/a-mogye-szenatusanak-magyar-tagjai-surgos-jogorvoslatot-kernek
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A tanügyi törvényt „reklámozták”, de nem volt szabad 

2011. szeptember 14. - Szász Cs. Emese - szekelyhon.ro, Krónika 

Arany betűkkel írott, arany keretbe foglalt hatalmas pannóval tiltakozott szerda délelőtt a 

Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) két tagja a 

marosvásárhelyi orvosi egyetem előtt. A tanügyi törvényt vésték a tablóra, amelyet az 

egyetem szenátusának szerettek volna átadni. Az ajándékot senki sem vette át, sőt később 

a helyi rendőrség az egyetem elől is elküldte a csendes tiltakozókat, mert engedély nélkül 

„reklámozni” nem szabad. Még a tanügyi törvényt sem. Ádám Valérián, az RMOGYKE 

ügyvezetője elmondta, „a következő tüntetést az RMDSZ székháza elé tervezzük, 

ugyanakkor ülősztrájkra biztatjuk a fiatalokat. Úgy tűnik, 200 orvostanhallgatót sikerült 

már meggyőzni arról, hogy ülősztrájkkal kezdjék a tanévet, de lesz abból 1000 diák is”. A 

tervek szerint az orvosi egyetem lépcsőin ülnek majd a tiltakozók, és nem vesznek részt az 

órákon addig, amíg az egyetem szenátusa el nem fogadja azt az egyetemi chartát, 

amelyben már a magyar főtanszékek, intézetek létrehozása is szerepel. 

 

Törvényszegés a MOGYE-n? 

2011. szeptember 15. - Új Magyar Szó 

A MOGYE tudományos rektorhelyettese, Clara Brânzaniuc az egyetemen  kialakult 

helyzettel kapcsolatban az Új Magyar Szónak kijelentette: az egyetem akkor követne el 

törvénysértést, ha eleget tenne a magyar pedagógusok kérésének. Tájékoztatása szerint az 

újonnan létrehozott intézetek már nem felelnének meg az akkreditációs 

követelményeknek, mert a MOGYE- n nem tanít elegendő számú magyar pedagógus. „A 

törvény szerint bizonyos számú diákra bizonyos számú diák kell hogy jusson. Akad olyan 

klinikai szaktantárgy, amelyet csupán egyetlen tanár taníthatna magyarul” – példálózott a 

rektorhelyettes. 

 

Magyarul is elérhető „A népszámlálási személyzet tankönyve” 

2011. szeptember 14. - transindex.ro, Erdély Ma 

A legtöbb erdélyi településen befejeződött a népszámlálási biztosok toborzása. A következő 

időszakban a számlálóbiztosoknak két napos csoportos képzéseken kell részt venniük. A 

képzések nyelve és a kiosztott anyagok jellemzően román nyelvűek lesznek, ezért a valós 

esélyegyenlőség és a kétnyelvűség érdekében a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

– az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának felkérésére – lefordította magyarra A 

népszámlálási személyzet tankönyvét. A kiadvány a számlálóbiztosok, a felülvizsgálók és a 

települési koordinátorok számára az összes fontos tudnivalót tartalmazza, és egyben 

„tankönyvként” is szolgál a képzésekre. A gyakorlati munka megkönnyítése érdekében a 

magyar számlálóbiztosok számára a honlap szerkesztői egy rövidebb, a tényleges 

összeírásokkor könnyebben használható segédanyagot is fognak készíteni. 

 

E
rd

é
ly

 

http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/a-tanugyi-torvenyt-areklamoztaka-de-nem-volt-szabad
http://maszol.ro/tarsadalom/torvenyszeges_a_mogye_n_2011_09_15.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=27090
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Már készül a magyar atlasz a földrajz tankönyvhöz 

2011. szeptember 14. - transindex.ro 

Az idei tanévtől magyarul, magyar nyelvű tankönyvekből tanulhatják a nyolcadikos és 

tizenkettedikes diákok a történelmet és a földrajzot. A két hete bemutatott tankönyvekkel 

kapcsolatban korábban több bírálatot fogalmazott meg a Transindex. Dáné Károly, az 

Országos Tankönyvkiadó vezetője elmondta, a tankönyv térképeit lefordították, csak már 

első körben visszadobta őket a minisztérium minősítő központja. A tanév végére azonban 

meglesz a magyar nyelvű kisegítő atlasz. 

 

Mi folyik a nemzetpolitika árnyékában? 

2011. szeptember 14. - manna.ro 

A Manna a nemzetpolitikáról, a Bethlen Gábor Alap (BGA) élén bekövetkezett 

vezetőváltásról és az oktatási-nevelési támogatásokról közöl cikket. Az írás szerint „a 

„határon túli” politikai szervezetek közül több „ránőtt” a nemzetpolitikai célokra fordított 

forrásokra, rejtett vagy alig rejtett pártfinanszírozás folyt Magyarországról. A BGA kapcsán 

a cikk leszögezi: „Hogy valójában mi van a BGA működése körüli zavarok mögött, egyelőre 

senki sem pontosítja. A frissen kinevezett igazgató néhány nappal hivatalba lépése után 

kiadott egy közleményt, hogy az oktatási-nevelési támogatás folyósítása az ütemtervnek 

megfelelően szeptember 9-én megkezdődött. Ezt azonban az RMPSZ cáfolta arra való 

hivatkozással, hogy a BGA még nem is véglegesítette a támogatásra jogosultak listáját. 

Továbbra sem tudni, mikor és hogyan jut a pénzéhez a több mint százezer erdélyi pályázó.  

Ahogy Ulicsák távozásáról és az Ulicsák-projekt állásáról, úgy az oktatási-nevelési pályázat 

körüli ellentmondásokról sincs egyértelmű nyilatkozat. A Bethlen Gábor Alap „rendet” 

ígért a Szülőföld Alap átalakítása után, egyelőre azonban a személyi és a működési 

kérdéseket illetően is egyre több a talány. A Fidesz-kormány azon a nemzetpolitikai 

térfélen gyengül rohamosan, amelyet egyik legnagyobb fegyvertényeként kezelt és 

kommunikált”. 

 

Dél-Tirol, a modell – Autonómia-vándorszimpózium 

2011. szeptember 14. - Ferencz Csaba - Erdély Ma, Háromszék 

Szeptember közepén Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen és 

Bukarestben a dél-tiroli autonómia sikertörténetét mutatják be az autonóm tartomány 

szakemberei. „A szimpózium elsődleges célja, hogy Romániában a hallgatóság számára 

bemutassa a többnyelvű autonóm régió, Alto Adige/Dél-Tirol politikai, gazdasági és 

jogtörténetét. A szimpózium részletesen foglalkozik azokkal a nemzetközi, bilaterális, 

valamint helyi és jogi folyamatokkal, amelyek az évek során hozzájárultak ahhoz, hogy a 

politikai feszültségekkel súlyosan terhelt térséget Európa mintaszerűen sikeres régiójává 

tegyék” – olvasható az alkalomra kiadott három nyelvű ismertető füzetben Komlóssy 

József programfelelős tollából. A szimpózium a többnyelvű autonóm tartomány példájával 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=15386
http://manna.ro/kozter/mi-folyik-a-nemzetpolitika-arnyekaban-2011-09-14.html
http://erdely.ma/autonomia.php?id=99875&cim=del_tirol_a_modell_autonomia_vandorszimpozium
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románoknak és magyaroknak egyaránt fogódzókat kíván adni ahhoz, hogy a történelmileg 

egységes Székelyföldön sikeres európai régió alakulhasson ki. 

 

Kettős állampolgárság – kell-e tartani tőle? 

2011. szeptember 14. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Mit jelent a magyar-román kettős állampolgárság az erdélyiek számára a politika, a 

gazdaság, az oktatás, az egészségügy szempontjából? – ilyen kérdésekre adnak választ 

szeptember 17-én, szombaton 14 órától a marosvásárhelyi Demokrácia Központban. Az 

ötödik Fogjunk össze az EU-ban című konferenciát szervező budapesti Ifjú Közgazdászok 

Közhasznú Egyesület alelnöke, Csepreghy Andrea elmondta, idén azért vált fő témává a 

kettős állampolgárság, mert mindeddig kevés szó esett arról, hogy milyen gazdasági-

társadalmi hatása van és lesz a döntésnek. Az eddig a Sapientia egyetemmel partnerségben 

szervezett eseménynek idén az EMNT által életre hívott Magyar Állampolgárok Klubja is a 

társszervezője lett. 

 

Munkaülést tartottak az erdélyi magyar EP-képviselők Strasbourgban 

2011. szeptember 14. - Erdély Ma, Krónika 

Eddigi munkarendjük folytatásaképpen az erdélyi magyar képviselők szerdán az EP 

strasbourgi székhelyén munkaévnyitó megbeszélést tartottak, amelyen áttekintették a 

soron következő időszak közös feladatait. Tőkés László, az EP alelnöke, valamint Winkler 

Gyula és Sógor Csaba, az RMDSZ EP-képviselői megegyeztek, hogy tovább folytatják 

munkájukat egy, az őshonos kisebbségek jogait biztosító európai uniós keretszabályozás 

kialakítása érdekében. A 2012-es év folyamán életbe lépő európai polgári 

kezdeményezésről szóló uniós jogszabály szintén alkalmas eszköz lehet a kisebbségi jogok 

védelmére – állapították meg az erdélyi képviselők. Azért, hogy a folyamat bizton sikeres 

legyen, a hasonló tematikájú Kárpát-medencei kezdeményezéseket szükséges volna 

összehangolni. 

 

Beolvasztás kérdése 

2011. szeptember 15. - Benkő Levente - Krónika 

Benkő Levente a Krónika vezércikkében a MOGYE körüli vitákkal foglalkozik: „A 

marosvásárhelyi egyetemen zajló magyarellenes gáncsoskodás elsősorban olyan emberi 

tulajdonságok kérdése is, mint például a bölcsesség s az emberi jóérzés. És a képzés 

tökéletesítéséé, javításáé is, ha abból az alapigazságból indulunk ki, hogy minden ember a 

saját anyanyelvén tudja képezni a legjobban önmagát. A marosvásárhelyi ügy egyébiránt 

tökéletesen tükrözi azt az impotenciát, amely a nemzetiségi jogok maradéktalan érvényre 

juttatása és zavartalan működése terén mind a nemzetközi fórumok, mind az RMDSZ-t, 

tehát romániai magyar parlamenti érdekképviseletet s annak az oktatási tárcát felügyelő 

kormányfő-helyettesét is magában foglaló Boc-kormány tanúsítanak. S ezzel is összevetve 

a marosvásárhelyi gáncsoskodás fényes bizonyítéka annak a mindenkori román 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/kettos-allampolgarsag-a-kell-e-tartani-tole
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=99935&cim=munkaulest_tartottak_az_erdelyi_magyar_ep_kepviselok_strasbourgban
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beolvasztási törekvésnek, amellyel a MOGYE az eltelt évtizedekben, tágabb szórásban 

pedig a teljes romániai magyarság szembesült. Aki pedig az önálló Bolyai-egyetem 

újraindításáért tüntetett, s a MOGYE magyar tagozatáért tüntet, az a beolvasztás ellen is 

szavát emeli”. 

 

Adrian Pãunescu neve ellen tiltakoznak 

2011. szeptember 15. - Új Magyar Szó 

Adrian Pãunescu nevét venné fel az egyik legismertebb marosvásárhelyi belvárosi 

általános iskola. A jelenleg 2- es számot viselõ intézményt Bernády György alapította a 

múlt század elején. Az ortodox egyház felajánlotta, hogy felújítja az építményt és egyházi 

iskolaként működteti tovább. A tervek ellen hevesen tiltakoznak az iskola magyar 

tagozatára járó diákok szülei. 

 

Hasra fordították 

2011. szeptember 14. – HVG – Irházi János 

Magyarul ugyan, de hibáktól hemzsegő tankönyvekből taníthatják most ősztől Románia 

földrajzát és történelmét az erdélyi és székelyföldi iskolákban. Hibák, elírások, 

magyartalanságok és felületes fordítások vég nélkül sorolhatók az említett tankönyvekből. 

A tankönyvek általában véve a román történelmi szemléletet tükrözik. Annyi utalás van a 

kényes történelmi időszakról (Trianon) a földrajz könyvben, hogy mindkét állam „az első 

világháborút követően nyerte el jelenlegi alakját, főleg az Osztrák-Magyar Monarchia 

felbomlásának következtében”. Olyanokkal is találkozhatunk, hogy „az európai országok 

esetében mindenkinek volt egy kezdeti magja, amellyel elkezdődött a modern állam 

kiépítése”. A szakmai hibák kijavítására megoldás lehetne, ha erdélyi magyar pedagógusok 

írhatnák meg a két tankönyvet – írja a szerző. 

 

 

Szepsi is állást foglalt a kétnyelvűség mellett 

2011. szeptember 14. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Somorja, Dunaszerdahely és Komárom után újabb város foglalt állást a kétnyelvűség 

mellett. A Kassához közeli Szepsi azt szorgalmazza, hogy a vállalkozók alkalmazzák és 

tartsák tiszteletben a magyar nyelvet. A közintézmények és vállalkozók felé címzett 

felhívás kedd este született meg, a tizenhárom tagú képviselőtestület (melynek nyolc MKP-

s és három Hídas tagja van) egy tartózkodás mellett egyöntetűen támogatta a 

kezdeményezést. „Szeretnénk, ha azokon a településeken, ahol a húsz százalékot eléri a 

kisebbség tagjainak aránya, következetesen be tudjuk tartani a kisebbségi nyelvhasználati 

törvényt. Szepsiben korábban is ennek szellemében viselkedtünk, szeretnénk láthatóvá 

tenni a magyar nyelvet” - közölte Zachariáš István, a város polgármestere. 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

http://maszol.ro/tarsadalom-roviden/adrian_paunescu_neve_ellen_tiltakoznak_2011_09_15.html
http://www.bumm.sk/59794/szepsi-is-allast-foglalt-a-ketnyelvuseg-mellett.html
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Kettős kereszt 

2011. szeptember 15. - G.F.P. - Heti Válasz 

„Ha sokan követnék Gubík példáját, az kellemetlen következménnyel járhat a pozsonyi 

kormánynak. Egy-egy ember esetében az állampolgárságtól való megfosztás még visszhang 

nélkül maradhat az Európai Unióban, de kérdés, mi lesz akkor, ha ezres vagy tízezres 

méreteket ölt azok száma, akik nyilvánosan vállalják: felvették a magyar állampolgárságot. 

Vagy minden ilyen embert elbocsátanak a szlovák állampolgári kötelékből, vagy a pozsonyi 

kormány kénytelen lesz tudomásul venni, hogy nem képes betartani az ország törvényeit. 

Nem is beszélve arról, hogy ezreket kellene elbocsátani a közszolgálatból, az üresen 

maradt állásokat pedig aligha lehetne egyik napról a másikra betölteni; települések 

maradnának polgármester és képviselő-testület nélkül, ezért új választásokat kellene 

kiírni.” 

 

Ünneppé nyilváníttatná a nemzeti összetartozás napját egy vajdasági püspök 

2011. szeptember 14. - MTI, Krónika, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

Ünnepnappá nyilváníttatná a Délvidéken a nemzeti összetartozás napját Német László, a 

nagybecskereki egyházmegye püspöke, aki szerdán jelezte, hogy ebben a szellemben 

javaslatot terjeszt elő a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) pénteki szabadkai ülésén. Német 

László Nagybecskereken, a magyar köztársasági elnök vajdasági látogatáson tartózkodó 

felesége, Schmittné Makray Katalin előtt vázolta fel ötletét. Ha az előterjesztést sikerül 

átültetni a gyakorlatba, az a többi, magyar kisebbségek lakta területnek is ösztönző példa 

lehet - vélekedett. A püspök azt is elmondta, hogy szívesen látnák a magyarországi 

középiskolásokat a térségben. A 135 ezer lelkes, 30-40 százalékos munkanélküliséggel 

küzdő Nagybecskerek az egyik legdélebbi település Szerbiában, ahol még van magyar 

nyelvű középfokú oktatás. 

 

A szerb kormány visszavonta a rehabilitálásról szóló törvény javaslatát 

2011. szeptember 14. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

A szerbiai kormány szerdán visszavonta a parlamenti eljárásból a rehabilitálásról szóló 

törvény javaslatát. „A törvényjavaslattal kapcsolatban a VMSZ-nek komoly kifogásai 

voltak, amelyeket módosítási indítványok formájában a tegnapi nap folyamán nyújtottunk 

be. Tíz módosítási javaslatunk volt, amelyek közül kettőnek volt politikai és jogi 

értelemben is hatalmas tétje. Az egyik a kollektív bűnösség elvének továbbélésére, illetve 

ennek megszüntetésére vonatkozott. A rehabilitálásról szóló törvény javaslata ugyanis 

tartalmazott egy kitételt, amely egyértelműen a kollektív bűnösség elvének továbbélését 

jelentette volna. A törvény egyik pontja kimondta: azokat, akik a második világháborúban 

katonai alakulatban szolgáltak, a háború után úgy lehetett megölni, hogy ma az utódaik 

nem kérhetik a rehabilitálásukat. Ez azt jelentette volna, hogy jelentős számú magyar 
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ember került volna ki a rehabilitálásról szóló törvény hatálya alól” – mondta a Vajdaság 

Mának Varga László, a VMSZ parlamenti képviselője. 

 

Néhány napon belül részeredmény az áldozatok számáról 

2011. szeptember 14. - pannonrtv.com 

Folyamatos a levéltári gyűjtés az 1944/45-ös áldozatokról. A kutatást végző intézmények 

illetékesei elmondták: a levéltárak megnyíltak, valamint összeállt a kutatási anyag is. 

Részeredmények a napokban várhatók. 

 

Nagybecskerekre és Muzslyára, előzőleg pedig Újvidékre látogatott 
Schmittné Makray Katalin 

2011. szeptember 14. - Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Schmitt Pálné Makray Katalin, Magyarország köztársasági elnökének felesége kedden 

kétnapos, nem hivatalos látogatásra érkezett a Vajdaságba. Zombor, Bácskossuthfalva, 

Újvidék után szerdán a Bánátba is ellátogatott, mégpedig Nagybecskerekre és Muzslyára. 

Nagybecskereken elsőként Német László megyéspüspökkel találkozott, utána a 

Miasszonyunkról nevezett Iskolanővérek nagybecskereki Leánynevelő Intézetébe 

látogatott el, ezt követte egy séta Nagybecskereken, és utána Muzslyán, az Emmausz 

fiúkollégiumba érkezett. Schmittné elmondta, hogy a püspökatya tájékoztatta őt az itteni 

hitéletről, majd beszámolt a lehetőségekről, örömökről, nehézségekről. Mint mondta, a 

látogatás célja az együttlét, a találkozás, az ismerkedés – természetesen nyitott szívvel. 

Nyilatkozatában elmondta, hogy rövid ez a két nap, amit a Vajdaságban, Bácskában és 

Bánátban töltött. 

 

Vajdaság érdeke a tét 

2011. szeptember 15. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

„Nem véletlenül került sor halasztásra hétfőn Belgrádban, hiszen a VMSZ képviselői nem 

adták meg a szavazáshoz szükséges képviselői létszámot” – kommentálta a közvagyonról 

szóló törványjavaslatról való szavazás elhalasztását a Magyar Szónak Pásztor István, a 

VMSZ elnöke. Hozzátette: „Azért tettünk így, mert úgy gondoljuk, hogy a közvagyonról 

szóló törvény keretében a vajdasági vagyon, s ezen is a vasút kérdése nyitott. Ameddig 

ezeknek a kérdéseknek a lezárása nem történik meg, nagy hiba lett volna bebetonozni a 

vasútról szóló törvényen keresztül a megoldásokat, hiszen akkor olyan helyzet jött volna 

létre, amelyben a közvagyonról szóló törvény vitája a centralista beállítottságú emberek 

számára megoldotta volna a vasút kérdését”. Pásztor István leszögezte: „Ebben a 

pillanatban nem tudom, mit fogunk tenni, hiszen nem tudom, hogy a parlamenti vita mit 

fog hozni. Ha nem hoz olyan megállapodásokat, amelyek lényegében decentralizálják a 

vagyont, és a vajdasági kormány kezébe adják azokat a fontos vagyontárgyakat, amelyeket 

megfogalmaztak a tartományi kormány által, illetve az általunk benyújtott módosítványi 
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indítványokban, valamint ha nem fogadják el azt, amit én mint tartományi 

kormányalelnök és gazdasági titkár javasoltam, akkor nem marad túl nagy mozgásterünk”. 

 

Kimagyartalanodás 

2011. szeptember 14. - Kőszeghy Elemér - Kárpáti Igaz Szó 

„Remélhetően megszűnt a beregszászi járási önkormányzat körüli már– már országos 

méretű ostromállapot, melyet a himnusz–ügyben hozott, mondjuk ki őszintén, elhibázott 

döntés idézett elő. A Beregszászi Járási Tanács épülete és vele egyetemben a beregszászi 

polgármesteri hivatal épülete azonban továbbra is megmaradt erődítménynek. Mégpedig 

– jó értelemben véve –: a választott magyar nemzetiségű állami tisztviselők végváraként. A 

kinevezett vezető posztot elfoglaló magyar nemzetiségű tisztviselőket illetően azonban már 

elveszett. De nem csupán a 75 százalékban magyarlakta Bereg–vidéken – bár ott a 

legfájdalmasabb – ment végbe a magyartalanítás. Megyei szinten például már rég 

szakítottak azzal a gyakorlattal, hogy a közigazgatás elnökének valamelyik helyettese, 

legalább mutatóban magyar nemzetiségű. Nem találni magyart a főosztályvezetők körében 

sem.” – írja Kőszeghy Elemér a Kárpáti Igaz Szóban. 

 

Técsői líceum: a megmaradás fellegvára 

2011. szeptember 14. - Balogh Csaba - Kárpáti Igaz Szó 

Átgondolatlan, kósza ötlet volt annak a felvetése, hogy ukrán osztályt nyitnak a Técsői 

Hollósy Simon Középiskolában. Az elképzelést szerencsére elvetették, az viszont szomorú, 

hogy az a terv sem valósult meg, mely szerint a bustyaházai magyar gyerekek felvételével 

két első osztályt indítottak volna. Ambrus Pál, a Técsői Református Líceum igazgatója 

elmondta, ez azért nem sikerült, mert nem volt, aki felkeresse a szülőket és meggyőzze 

őket, adják magyar iskolába gyerekeiket. 

 

Kárpótlást kapnak a kárpátaljai üldözöttek 

2011. szeptember 14. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Kibővítette a cseh kormány azon egykori csehszlovák állampolgárok körét, akik 

kárpótlásra lesznek jogosultak, amiért a II. világháború idején kényszerűen el kellett 

hagyniuk Kárpátalját. Karel Schwarzenberg külügyminiszter a kormány szerdai ülése után 

közölte: az új szabályozás szerint kárpótlásra lesznek jogosultak mindazok, akiket a 

müncheni szerződés és a régió Szovjetuniónak való hivatalos átadása közti időszakban 

üldöztek el akkori otthonukból. A 2009 őszén életbe lépett törvény eredeti szabályozása 

szerint csak azok kaphattak kárpótlást a Kárpátalján hagyott ingatlanjaikért, akiknek 1938. 

november 5-e és 1939. március 18-a között kellett elmenekülniük a térségbe bevonuló 

szovjet és magyar hatalom elől. A szűk időszak miatt mintegy kétszáz érintett személy nem 

kerülhetett be a kárpótoltak jegyzékébe, ezért a jobboldali szenátorok egy csoportja az 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=6034
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=6020http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=6020
http://www.mno.hu/portal/809754


 

 

 

 

 

 
10 

időszak kiszélesítését javasolta. A kárpótlást kérőknek dokumentumokkal bizonyítaniuk 

kell, hogy milyen ingatlan vagyonuk maradt Kárpátalján. Ennek alapján maximum 

kétmillió koronás kártérítést kaphatnak a cseh államtól. Feltétel, hogy az egykori 

csehszlovák állampolgár ma cseh állampolgársággal rendelkezzen. A ma Szlovákiában élő 

károsultakra tehát a kárpótlás nem vonatkozik. 

 

Készen van a horvát EU-csatlakozási szerződés 

2011. szeptember 14. - MTI, hvg.hu 

Elkészült, és így aláírásra megküldhető az uniós intézményeknek, illetve a tagállamoknak a 

horvát EU-csatlakozási szerződés szövege - közölte szerdán Brüsszelben a soros lengyel 

EU-elnökség. A még 2005-ben megkezdett horvát csatlakozási tárgyalásokat ez év 

júniusának utolsó napján sikerült eredményesen lezárni. A szerződés tartalmazza a 

megerősítési folyamat lezárásának és a horvát csatlakozás hatályba lépésének a 

céldátumát, 2013. július elsejét. 

 

Cserepes Zoltán a kisebbségi önkormányzat elnöke  

2011. szeptember 14. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A Tordinci járás elöljárója múlt csütörtökre Kórógyon hívta össze a járási magyar 

kisebbségi önkormányzat alakuló ülését, ahol Cserepes Zoltánt választották meg elnöknek, 

az alelnök pedig Dezső István lett. A júliusi kisebbségi önkormányzati választásokon 

Kórógyon a HMDK által támogatott lista főlényes győzelmet aratott a MESZ-Koordináció 

jelöltjeivel szemben, így a tíz önkormányzati képviselőből kilenc a HMDK-listáról került az 

önkormányzatba. Az alakuló ülésen a jelenlévő tagok elnöknek Cserepes Zoltánt, 

alelnöknek Dezső Istvánt választották. 

 

A nemzetiségi költségvetési tételek nem csökkennek 

2011. szeptember 14. - Népújság 

Múlt héten a Parlament Nemzetiségi Bizottsága megtárgyalta a 2011-es állami költségvetés 

módosítási javaslatát. A bizottság áttekintette a módosítás nemzetiségi tételeit, majd 

támogatást szavazott meg a javaslatra, mivel az említett tételekben a törvényelőkészítő 

nem alkalmazott csökkentéseket. A bizottság elnöklője, Roberto Battelli kifejtette, érdekelt 

testületként a nemzetiségi bizottság csak azokat a tételeket tárgyalja, amelyek a két 

őshonos nemzeti közösségre vonatkoznak.
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