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Megérkezett a támogatás! 

2011. szeptember 16. – RTV Slovenija Magyar Műsorok Stúdiója  

Megérkezett a Muravidékre a „Szülőföldön magyarul” nevelési, oktatási, valamint 

tankönyv és taneszköz támogatás a 2010/2011-es tanévre. A pályázat lebonyolítója, a 

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet hétfőn és kedden utalja át az összegeket a szülők 

számlájára. 

 

„Jogos jussukat kapták vissza, a magyar állampolgárságot” 

2011. szeptember 17. - MTI, Magyar Nemzet, Erdély Ma, Hír Tv, Magyar Hírlap 

Hat országból érkezett kétszázötven, határon túli magyar tett ünnepélyes állampolgársági 

esküt szombaton Szekszárdon. A Béla király téri, belvárosi katolikus templomban 

összegyűlt mintegy ötszáz ember előtt Schmittné Makray Katalin, az államfő felesége, az 

ünnepség díszvendége arról beszélt, hogy azok, akik most esküt tettek, „jogos jussukat 

kapták vissza, a magyar állampolgárságot”. „Hazánknak most olyan vezetői vannak, akik 

tudják, mit jelent egy nemzet fiainak egymáshoz tartozni, testvéri szeretetben élni” – 

mondta köszöntőjében a köztársasági elnök felesége. Horváth István (Fidesz-KDNP), 

Szekszárd polgármestere felszólalásában az elégtétel napjának nevezte a mait, utalva a 

2004. december 5-én, a kettős állampolgárságról tartott népszavazás 

eredménytelenségére. A polgármester kitért arra, hogy az eskütétel azért is ünnep, mert 

sikerült sok családon belül erősíteni a nemzeti összetartozás érzését azzal, hogy a családok 

minden tagja magyar állampolgárrá vált. 

 

Sólyom László: Lelkesítő példa a szlovákiai magyarság röplap-mozgalma 

2011. szeptember 17. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online, Krónika, 

Új Magyar Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Lelkesítő, nagyszerű példának nevezte a magyar nyelv használatára felszólító röplap-

mozgalmat Sólyom László Nagykaposon. A volt államfő a Mécs László pap és költő - aki 

1920-tól 1929-ig volt plébános Nagykaposon - tiszteletére rendezett emlékesten úgy 

fogalmazott: a magyar nemzet mindig egységes volt, nyelvében, kultúrájában és történelmi 

tudatában. Az anyanyelv használata a kisebbség elidegeníthetetlen joga, a szlovákiai 

magyarság civil kezdeményezése lelkesítő, nagyszerű példát mutat fel a magyar nyelv 

használatára felszólító röplap-mozgalommal - mondta Sólyom László, aki szerint ez a 

kisebbségi magyarságnak a helyzethez illő, spontán válasza. 

 

Markó: Magyarországról jövő politikai ciánszennyezés az EMNP 

2011. szeptember 18. – Krónika, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, transindex.ro, Szabadság, 

Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Magyarországról érkező „politikai cián”, „a politikai 

környezet szennyezése” az RMDSZ és az erdélyi magyarság számára – fogalmazott Markó 
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http://www.mno.hu/portal/810454
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/09/17/solyom-laszlo-lelkesito-pelda-a-szlovakiai-magyarsag-roplap-mozgalma
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=55537


 

 

 

 

 

 
3 

Béla miniszterelnök-helyettes, a szövetség korábbi elnöke szombaton, az RMDSZ 

Szövetségi Képviselők Tanácsának marosvásárhelyi ülésén. Markó szerint ezt a 

„szennyezést” meg fogják állítani, megvan az ehhez szükséges tapasztalat. Az RMDSZ húsz 

éve szembesül különféle magyar pártok létrehozásának kísérleteivel, amelyek mindig a 

választások előtt bukkannak fel, de eddig nem jártak sikerrel – mondta Markó. „Sajnálom, 

hogy ez a kezdeményezés támogatásra talált Magyarországon, az EMNP létrehozását olyan 

magyarországi politikusok támogatták, akik nem ismerik a mi nagyon különleges 

helyzetünket” – vélekedett a kormányfő-helyettes. 

 

Az Erdélyi Magyar Néppárt nyitott a párbeszédre 

2011. szeptember 18. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro, Krónika, 

Szabadság 

Az újonnan alakult Erdélyi Magyar Néppárt nyitott az RMDSZ-szel való párbeszédre és 

fontosnak tartja a tárgyalást a romániai magyar közösség minden számottevő politikai 

tényezőjével – hangzott el az alakulat ideiglenes vezetőségének szombati, borzonti ülésén. 

Az EMNP kész arra is, hogy egyezséget kössön a közös marosvásárhelyi polgármesterjelölt 

ügyében, ám úgy látják, az RMDSZ még nem jutott el ehhez a felismeréshez, és belső 

harcok folynak a különböző jelöltek között – mondta az Erdélyi Magyar Néppárt ideiglenes 

elnöke, Toró T. Tibor. Az új párt hangsúlyosan foglalkozik a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem ügyével is. Ezenkívül három prioritást neveztek meg: a 

népszámlálást, a gazdasági összefogást a Mikó Imre terv révén, illetve Verespatak ügyét. 

Elmondták: kérni fogják a kormányt, hogy a mandátumukból hátra lévő egy év során ne 

döntsenek ezzel kapcsolatban, hanem szervezzenek széleskörű társadalmi vitát az 

aranykitermelés ügyében. Hangsúlyozták: az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nem szűnik 

meg. Széleskörű mozgalomként tevékenykedik és biztosítja az EMNP hátterét és 

utánpótlását. 

 

Schmitt az amerikai magyarokat bátorítja 

2011. szeptember 19. – Krónika, Új Szó Online, bumm.sk, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Éljenek a kettős állampolgárság lehetőségével – erre bátorította tegnap Clevelandben az 

ott élő magyarok képviselőit Schmitt Pál magyar köztársasági elnök, aki az ohiói városban 

megkoszorúzta Mindszenty József bíboros szobrát a főpapról elnevezett téren. Rámutatott, 

hogy Magyarországon „kedvező a csillagok állása”, és a magyar kormány már a legelső 

intézkedéseivel lehetővé tette, hogy ne csak lelkileg és kulturálisan, de a kettős 

állampolgárság intézménye révén jogilag is egyesüljön a nemzet. A köztársasági elnök 

jelenlétében szombaton egy tucatnyian tették le csoportosan a magyar állampolgársági 

esküt a clevelandi Magyar Örökség Múzeumában.  
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A Kitekintő olvasói így adnák meg a választójogot 

2011. szeptember 16. – Kitekintő, Új Szó Online 

A Kitekintő nyár elején indította útjára indított a Választójogi Vitafórumot, melyben arról 

kérdezték a hírportál olvasóit, mi a véleményük a választójog határon túli magyarokra való 

kiterjesztéséről. Kilenc, „néhol szándékosan provokatív” kérdéssel az intézmény körül 

felmerülő elméleti és gyakorlati kételyekre keresték a választ. A nem reprezentatív 

felmérés alapján a Kitekintő olvasóinak közel háromnegyede elutasítja a határon túliak 

választójogát. A legtöbb olvasó szerint a jogkiterjesztés feszültséget okozhat az anyaországi 

és a külhoni magyarok között. A válaszadók szinte egyöntetűen úgy vélik, hogy a 

magyarországi pártok esetleges határon túli kampánya feszültséget okozna a többségi 

társadalmak és a magyar kisebbségi közösségek között. 

 

Gondok a pilisszentkereszti Szlovák Ház ügyében 

2011. szeptember 17. - SITA, bumm.sk 

Nem tartja be a magyar fél a pilisszentkereszti Szlovák Ház ügyében tett ígéretét - 

panaszkodnak a település szlovák kisebbségi lakói. Szlovákia és Magyarország egyenlő 

mértékben járult volna hozzá a központ megépítéséhez, de a gyengülő forint miatt 

felborult az egyensúly. Milan Vetrák, a Határon Túli Szlovákok Hivatalának elnöke szerint 

a magyar részről fennálló kiesés több tízezer eurós. Magyarország eredetileg 80 millió 

forintot fordított a Szlovák Ház felépítésére, ami 300 000 eurónak felel meg. Szlovákia 

340 000 euróval szponzorálta a munkálatokat. Mivel a magyar hozzájárulást forintban 

fogadták el, annak aránya idővel tovább gyengült. „Ezzel a szlovák fél és a hivatal sem ért 

egyet, mert az alapgondolat az volt, hogy ötven-ötven százalékban finanszírozzuk a 

munkálatokat. A pénzt nem fizetjük ki, amíg a magyar fél nem foglal állást a különbözet 

kiegyenlítésének kérdésében” - közölte Vetrák. 

 

Répás: remélhetőleg még szeptemberben elindulnak az oktatási-nevelési 
pénzek 

2011. szeptember 17. – Erdély Ma, Kossuth Rádió, Krónika, Felvidék Ma 

Remélhetőleg még az év végéig megkapja az oktatási-nevelési támogatást az erre jogosult 

mintegy 250 ezer határon túli iskolás és óvodás – mondta a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Répás Zsuzsanna arra a 

sajtóértesülésre reagált, amely szerint nem tud arról az erdélyi pedagógusszövetség, hogy a 

Bethlen Gábor Alap megkezdte volna az utalást a magyar oktatásban részesülő 

gyerekeknek. A helyettes államtitkár szerint „elcsúsztak bizonyos információk”, ugyanis 

szeptember 9-én elindultak a kifizetések a kisebb régiókban, így Szlovéniában és 

Horvátországban, mert onnan kevesebb kérelem érkezett. A legtöbb igénylést Erdélyből 

nyújtották be, ezeknek a beadványoknak a nyolcvanöt százalékát dolgozták fel eddig. Ha 

ezzel a munkával végeztek, megszülethet a döntés és remélhetőleg még ebben a hónapban 
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http://kitekinto.hu/karpat-medence/2011/09/16/a_kitekint_olvasoi_igy_adnak_meg_a_valasztojogot_-_vitaforum/
http://www.bumm.sk/59897/gondok-a-pilisszentkereszti-szlovak-haz-ugyeben.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=100140&cim=repas_remelhetoleg_meg_szeptemberben_elindulnak_az_oktatasi_nevelesi_penzek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=100140&cim=repas_remelhetoleg_meg_szeptemberben_elindulnak_az_oktatasi_nevelesi_penzek
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kezdődhetnek az utalások – mutatott rá Répás Zsuzsanna. Hozzátette: az előző tanévekhez 

képest idén gyorsabb a folyamat, hiszen legutóbb februárig is elhúzódott az ügymenet. 

 

Együttműködést sürget az MPP 

2011. szeptember 16. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro 

Az erdélyi magyar társadalom demokratizálódási folyamata szempontjából újabb, jelentős 

lépés az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzése – nyilatkozta a Háromszéknek Szász 

Jenő, az MPP elnöke. A polgári párt – ahogy ezt többször megfogalmazták, 

kongresszusukon határozatban is megerősítették – továbbra is a nemzeti alternatíva 

felállítását sürgeti, ha ebbe az MPP és a Székely Nemzeti Tanács mellé sikerül bevonniuk 

az EMNT-t és az EMNP-t is, nagyobb esélye lesz jövő évben az erdélyi magyar 

rendszerváltás megvalósításának – fejtette ki. Nagy kérdés számukra, hogyan 

viszonyulnak ehhez az új párt alapítói, az RMDSZ hatalmon maradását támogatják, vagy a 

változást sürgetik – mondta. Szerinte ebből a szempontból nem döntő jelentőségű az, hogy 

az új politikai alakulat hivatalossá vált, „Tőkés László személye a kulcskérdés", vagyis az, 

hogy ő miként látja ezt, húsz évvel az 1989-es fordulat után most melyik oldalt választja. 

 

Tőkés-párt, az újabb MPP? 

2011. szeptember 16. – Erdély Ma, Háromszék 

Újabb MPP jött létre az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzése révén – véli az RMDSZ 

politikai alelnöke. Borbély László szerint az új párt kezdeményezői Tőkés Lászlóval az élen 

megosztják, gyengítik a magyarságot, és a parlamenti képviselet is veszélybe kerül. Az 

RMDSZ politikusa szerint elképzelhető az együttműködés az új alakulattal, „de ehhez 

előbb Tőkésnek tisztáznia kellene, hogy mit akar” – vélekedett. Borbély ezzel 

kapcsolatosan említette, hogy sok múlik a helyi vezetőkön is, hiszen helyi szinten máris 

vannak példák az együttműködésre. Így Marosvásárhelyen, úgy néz ki, sikerül közös 

polgármester- és megyeitanácselnök-jelöltet állítaniuk. 

 

EMNP: Tőkés nem akar pártelnök lenni – Toró még kivár 

2011. szeptember 16. – Erdély Ma, Háromszék 

Már pénteken – a bejegyzés másnapján – elkezdődött a néppárti szervezkedés 

Gyergyószentmiklóson. Még nem világos, ki vállalja majd az EMNP elnöki tisztségét. 

Tőkés László már jelezte, nevét adja a párthoz, támogatja az új alakulatot, de elnökségét 

nem vállalja, az EMNT ügyvezető elnöke, Toró T. Tibor szerint pedig egyelőre túl korai 

még erről beszélni. Minden esetre a párt első kongresszusát az év végén, vagy jövő év 

elején tartják meg. A párt két kiemelt célja: az autonómiaprogramok következetes 

képviselete, illetve visszacsábítani a politikai közéletbe azt a félmillió magyar 

választópolgárt, aki az elmúlt húsz évben kiábrándult, eltávolodott, mondta Toró T. Tibor. 
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„Az első lépés a diktatúra felé” 

2011. szeptember 16. – Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Szász Jenő, az MPP elnöke szerint a helyi képviselők mandátumának hat hónappal való 

meghosszabbítása, hogy a helyhatósági és a parlamenti választásokat egyszerre, 

novemberben tarthassák meg, az első lépést jelentené a diktatúra felé – jelenti a 

MEDIAFAX tudósítója. Szász Jenő sepsiszentgyörgyi sajtóértekezletén csütörtökön 

„antidemokratikus” eljárásnak nevezte, hogy esetleg jövő év novemberében tartanák meg 

az összevont választásokat. Az MPP-elnök elmondta, olyat már hallott, hogy valamely 

demokráciában nem töltötték le a négyéves mandátumot, de meghosszabbított 

mandátumról még soha. Hozzátette, hogy az MPP akár egyet is érthetne a helyhatósági és 

a parlamenti választások egybevonásával, de csak akkor, ha jövő év júniusának első 

vasárnapján tartanák, amikor lejár a helyi választottak négyéves mandátuma. 

 

Székelyföld tanulhatna Dél-Tirol példájából 

2011. szeptember 17. – Erdély Ma, hirado.hu, szekelyhon.ro 

Dél-Tirolban élők tartanak előadásokat Romániában. Azt mutatják be a székelyföldieknek, 

hogy miként lehet eljutni a sikeres autonóm európai régióig. Turistavonzó táj, sikeres 

gazdaság, nincs munkanélküliség, az olaszországi átlagnál jóval magasabb egy főre eső 

jövedelem, társadalmi jólét. Hogyan érte el mindezt Dél-Tirolban az összesen félmilliós 

németek, olaszok és ladinok alkotta közösség – ezt mondták el az észak-olaszországi 

autonóm tartományból érkezők Csíkszeredában – hangzott el a Duna Televízió 

Híradójában. Korodi Attila, a román parlament külügyi bizottságának elnöke szerint nagy 

fejlődést eredményezett az, hogy hagyták a német őshonos közösséget együtt dolgozni az 

olasz közösséggel, és szabadon dönthettek az autonómiáról. – Nálunk is csak ennyi kellene 

– jegyezte meg. Az előadók szerint az előítéletektől el kell jutni az elfogadásig, és 

elsősorban mentalitásváltásra lenne szükség. 

 

Esélytelen alkotmánymódosítás – Az RMDSZ javaslatai 

2011. szeptember 17. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék, Krónika 

Nincs valós esély az alkotmánymódosításra, ám az RMDSZ nem tehette meg, hogy ne 

viszonyuljon az államelnök által megfogalmazott javaslatokhoz, így a képviselőházban 

Varga Attilával közösen benyújtották elképzeléseiket – jelentette be Márton Árpád 

háromszéki RMDSZ-es képviselő. Tulajdonképpen azt fogalmazták meg, immár nem 

először, hogy mi nem tetszik a magyarságnak a jelenlegi alaptörvényben. Az első javaslat 

rögtön az alkotmány első cikkelyére vonatkozik, a két képviselő kéri, Románia 

meghatározásából iktassák ki a nemzetállam kifejezést, illetve azt is, hogy odébb, a nem 

módosítható cikkelyek címszó alól is vegyék ki ezt. Szeretnék rögzíteni azt is, 

közigazgatási határt ne lehessen úgy módosítani, hogy az befolyásolja a nemzetiségi 

arányt. Belefoglalnák továbbá, hogy sarkalatos törvénnyel egy adott régióban hivatalos 
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nyelvvé tehető a nagy számban élő nemzeti kisebbség nyelve is. Külön pontként szerepel az 

is, hogy ugyancsak sarkalatos törvénnyel bizonyos régiók sajátos jogállást nyerhetnek, e 

két utóbbi elképzelés egyértelműen Székelyföld érdekeit szolgálná – ismertette a képviselő. 

Márton Árpád elmondta, továbbra sem tisztázódott, milyen formában vitatja meg a 

parlament az államelnök javaslatait, és megismételte két héttel ezelőtti véleményét: az 

alaptörvény-módosításból nem lesz semmi. 

 

Toró: nem valaki ellen hoztuk létre az Erdélyi Magyar Néppártot 

2011. szeptember 17. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az EMNP céljairól, választási stratégiájáról beszélt a Közbeszédben Baranyi Lászlóval Toró 

T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ideiglenes elnöke: „semmiképp sem valaki ellen 

hoztuk létre az Erdélyi Magyar Néppártot, egy modern, európai néppártot szeretnénk 

felépíteni, amely erdélyi és magyar. Ugyanakkor célunk több mint fél millió magyar 

embernek a mozgósítása, akik az elmúlt 20 esztendőben valamilyen ok miatt kiszorultak 

az erdélyi magyar politikai közösségből, hiszen míg 20 évvel ezelőtt több mint 1 millió 

szavazatot sikerült összegyűjteni az akkor egyetlen magyar politikai szövetségnek, addig 

ezt az elmúlt két évtizedben sikerült letornászni 400 ezer alá. Azt hiszem lesz itt feladat, 

senki ellenében nem akarjuk ezeket az embereket visszahozni, hanem egy jó ügy mellé, ez 

az autonómia ügye”. 

 

Kelemen Hunor: az EMNP gyengíti a magyar közösséget 

2011. szeptember 18. – transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, 

transindex.ro, Szabadság, Népszava 

Az RMDSZ elnöke elhibázott döntésnek tartja az Erdélyi Magyar Néppárt létrehozását. 

Kelemen Hunor a Szövetségi Képviselők Tanácsa szombati, marosvásárhelyi ülésén 

elmondta: „Az új párt bejegyzésének nem örvendek, gratulálni sem tudok. Első pillanattól 

kezdve rossz kezdeményezésnek, rossz lépésnek tartottam, amely csak gyengíti az erdélyi 

magyar közösséget. Az elmúlt választások, amikor buta versenypártok indultak buta 

stratégiákkal, bebizonyították, hogy a verseny nem erősítette, hanem gyengítette az 

érdekérvényesítés lehetőségét.” A szövetségi elnök hozzátette: „Nem hagyjuk, hogy 

szétverjenek bennünket, sem Magyarországról, sem itthonról. Mi hiteles programmal, 

hiteles jelöltekkel állunk a 2012-es választások elé, és biztos vagyok benne, hogy előbb-

utóbb mindenkinek tudunk helyet találni a Szövetségben” – foglalt állást politikai 

beszámolójában Kelemen. 

 

RMDSZ: a választási rendszer módosítása prioritás, Verespatak nem 

2011. szeptember 18. – Krónika, MTI, Erdély Ma, Duna Tv, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, 

Új Magyar Szó, transindex.ro, Szabadság, Népszava 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint túl korai még, hogy a Szövetség állást foglaljon a 

Verespatakon tervezett aranybánya kérdésében. A Szövetségi Képviselők Tanácsának 
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(SZKT) szombaton, Marosvásárhelyen lezajlott ülésén nem tűzték napirendre Eckstein-

Kovács Péter erre vonatkozó határozattervezetét. A ciántechnológiás bányaberuházást 

ellenző, államelnöki tanácsosi tisztségéről éppen emiatt nemrég lemondott politikus a 

dokumentumban azt javasolta: az RMDSZ utasítsa el, hogy Románia területén 

ciántechnológián alapuló bányászat működjön. Eckstein-Kovács szerint Verespatak már 

csak azért is magyar ügy, mert Magyarország ellenzi a beruházást. Korábban ugyanis több 

felszólaló úgy vélekedett, hogy Verespatak nem magyar ügy. A SZKT-n Kelemen Hunor 

hangsúlyozta: a választási rendszer megváltoztatása az elkövetkező időszak legfontosabb 

kihívása az RMDSZ számára. Elmondta, számos érv szól a választások összevonása 

mellett, gazdasági szempontból mindenképpen előnyös, az RMDSZ szavazótáborának 

mozgósítása szempontjából pedig nagyobb részvételt lehetne biztosítani, ebben az esetben 

azonban egy sokkal jobban átgondolt választási kampányt kell előkészítenie az RMDSZ-

nek. 

 

Kisebbségi jogok – Felügyelés civilszervezettel 

2011. szeptember 18. – Erdély Ma, Nyugat Jelen 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere pénteken a Mediafax tudósítójának 

elmondta, hogy egyes, nemzeti kisebbségek által lakott régiókban a valóság azt mutatja, 

hogy bár parlamentben jóváhagyott törvények és nemzetközi egyezmények szavatolják a 

nemzeti kisebbségek jogait, ezeket nem alkalmazzák a helyi hatóságok és a dekoncentrált 

intézmények szintjén. „Én úgy gondolom, egy romániai kisebbség szempontjából nemcsak 

az a fontos, hogy megszülessen egy parlament által elfogadott törvény, hanem az is, hogy 

ezt alkalmazzák, tiszteletbe tartsák a helyi hatóságok, dekoncentrált intézmények”, 

mondta Antal. Antal kifejtette, „nagyon hasznos lenne” egy civilszervezet létrehozatala, 

amely felügyelné ezeknek a törvényeknek az alkalmazását. Kifejtette azt is, az RMDSZ nem 

követi figyelemmel mindig az általa kezdeményezett törvények, például a magyar nyelv 

használatára vonatkozó alkalmazását: „én önkritikát is gyakorolok annak a szervezetnek a 

nevében, amelynek tagja vagyok, mi több a magyar közösség nevében, mert vannak 

törvények, amelyeket az RMDSZ-nek sikerült elfogadtatnia a parlamentben, megkapták a 

többség szavazatát, de nem minden esetben kísérjük figyelemmel, hogy ezeket helyi 

szinten alkalmazzák-e” – nyilatkozta Antal. 

 

A koalíciós megállapodás felülvizsgálatát kéri Frunda 

2011. szeptember 18. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Szabadság 

Az RMDSZ és a Demokrata – Liberális Párt közötti együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatát kéri Frunda György szenátor, mivel úgy véli, a szövetség folyamatosan 

teret veszít. Frunda György a szombati SZKT-n hangsúlyozta: az RMDSZ egyre többet 

veszít amiatt, hogy a kormánykoalícióban marad. Kérte, készítsék el a koalíciós 

együttműködés előnyeinek és hátrányainak mérlegét. Kijelentette: a demokrata – 

liberálisok nem tartották be a megállapodás kisebbségi törvényre vonatkozó részét, hiszen 

azt már június végéig el kellett volna fogadni. Nem sikerült véghezvinni a szövetség 
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gazdaságélénkítő elképzeléseit sem. Az RMDSZ nemcsak a koalícióban való maradás miatt 

veszít teret, hanem az új alakulat, az Erdélyi Magyar Néppárt létrejötte miatt is, mondta 

Frunda György. 

 

Toró T. Tibor válasza Markó Béla nyilatkozatára 

2011. szeptember 18. – Nyugati Jelen, Krónika, Új Magyar Szó, Magyar Nemzet 

„Már megszoktuk, hogy az utóbbi időben akárhányszor alkalma van rá, Markó Béla volt 

RMDSZ-elnök leleplez egy újabb – többnyire Magyarország felől érkező – veszélyforrást, 

amely jövőnket fenyegeti” – áll a Toró T. Tibor, az EMNP ideiglenes elnöke által szignált 

állásfoglalásban. Toró hangsúlyozza „ha lenne tétje, felszólítanánk, kérjen elnézést és 

vonja vissza. Mint ahogy a legutóbbi, a magyar–magyar párbeszéd és együttműködés 

haszontalanságára vonatkozó nyilatkozatát is. De nem látjuk értelmét. Így csak arra 

kérjük, hasonló megnyilvánulásaival ne nehezítse azok törekvéseit, akik nem a párbeszéd 

ellehetetlenítésén, hanem annak elősegítésén és egy új, a kirekesztő egységdemagógia 

helyett a sokszínűségen és az összefogáson alapuló erdélyi magyar politikai képviselet 

kialakításán dolgoznak”. 

 

Csendben lezajlott a Noua Dreapta gyergyószentmiklósi látogatása 

2011. szeptember 18. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Nagyobb volt a füstje, mint a lángja a Noua Dreapta gyergyószentmiklósi látogatásának. A 

városban már napok óta suttogták, hogy érkeznek a magyar címer Salamon Ernő 

Gimnáziumra való visszahelyezésének hallatán felbőszült román szélsőségesek. Voltak, 

akik összecsapásoktól is tartottak. Nem volt ok az aggodalomra. A „vendégek” megjelenése 

csendben lezajlott. Összesen 12 személy érkezett, akik egy kelta keresztes zöld zászlót, 

valamint román nemzeti zászlókat lobogtatva, Corneliu Zelea Codreanu, egykori 

Vasgárda-vezető arcképét és egy virágkoszorút vitt a helyi ortodox templomhoz. Egyikük, 

újságírói kérdésre elmondta, céljuk az volt, hogy koszorút helyezzenek el az erőszakos vagy 

akár természetes módon elhunyt románok emlékére. A román szélsőségeseket egyébként 

egy hat fős, magyar fiatalokból álló csoport várta, de ők is csak szemmel tartották a 

vendégeket. 

 

Előbb parlamenti, utána önkormányzati választások 

2011. szeptember 18. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, Népszava 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szombaton Marosvásárhelyen azt nyilatkozta, hogy 

véleménye szerint a parlamenti választásokat az önkormányzati választások előtt kellene 

megszervezni és ilyen szempontból az „első lépés” lehetne az összeolvasztásuk. Az MPP 

elnöke, Szász Jenő által megfogalmazott bírálatokról elmondta, „nem tudja eldönteni, 

mikor beszél komolyan és mikor viccel”, de biztosíthatja, hogy a választások összevonása 

nem veszélyezteti a demokráciát. Kelemen Hunor hozzáfűzte, Szász Jenő „régóta a 

kommunizmusban él lélekben és agyban egyaránt” és meggyőződésének adott hangot, 
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hogy a most bejegyzett EMNP-nek sem lesz nagyobb sikere, mint az RMDSZ-nek. 

„Láthatják, hogy állnak a közvélemény-kutatásokban, négy-öt százalékuk van a 

Székelyföldön is”, fejtette ki Kelemen Hunor, aki az új párt egyik kezdeményezőjétől, 

Tőkés Lászlóról azt is elmondta, hogy RMDSZ-tag. „Ő RMDSZ-tag, szövetségesünk, az EP 

alelnöke az RMDSZ küldötteként, csak most éppen hiányzik”, mondotta Kelemen Hunor.  

 

Ciános viszonyok 

2011. szeptember 19. – Krónika 

Balogh Levente a Krónika vezércikkében kijelenti: „Nem lesz könnyű dolog a romániai 

magyar politikai szervezetek közötti összefogás megvalósítása – ez a következtetés vonható 

le azon reakciókból, amelyek a hétvégén az RMDSZ vezető politikusainak részéről 

hangzottak el az EMNP bejegyzése kapcsán”. A szerző kifejti: „nem vagyunk naivak, és 

nem várjuk azt, hogy ne legyenek viták, hiszen azok a plurális társadalom alapvető 

jellemzői. A hatékony érdek-képviseleti eszközök kapcsán kialakult nézetkülönbség, 

valamint a hatalom és a forrásokhoz való hozzáférés megőrzésére, illetve megszerzésére 

irányuló szándék ütközése néha parázs összecsapásokat hoz. Az egészséges versengésen túl 

azonban a magyar alakulatok a parlamenti részvétel érdekében együttműködésre vannak 

ítélve. E helyzetben pedig a gőg, illetve az ellenfél eltiprására vagy kiiktatására irányuló 

igyekezet – érkezzék bármely oldalról is – jóval károsabb lehet a romániai magyar 

közösség számára, mint egy ciánkatasztrófa”. 

 

Böjte Csaba Mindszenty-emlékérmet kapott 

2011. szeptember 19. – Krónika 

Böjte Csaba ferences szerzetes és Mága Zoltán hegedűművész kapta idén a Mindszenty-

emlékérmet, amelyet a bíboros szülőházánál rendezett ünnepségen adott át szombaton 

Lezsák Sándor, a magyar Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke. 

Böjte Csaba levélben köszöntötte a megjelenteket. Azt hangsúlyozta, hogy Mindszenty 

József, a XX. század mártír sorsú főpapja számára is példakép, akinek az elesettek, a 

szenvedők, az üldözöttek védelmében kifejtett tevékenysége útmutatást jelent.  

 

A választások összevonását csak az átszervezés indokolja 

2011. szeptember 18. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, Krónika 

Traian Băsescu, államelnök a ProTV Húsz év után című műsorában azt nyilatkozta, hogy 

csak a területi átszervezés indokolná az önkormányzati választások elhalasztását a 

parlamenti választások idejére, ha erre nem kerül sor, akkor ezt az ügyet a koalíció 

problémájaként kezeli és nem vállalja fel. Băsescu elmondta, hogy nem támogatja a 

választások összevonását csak akkor, ha ez indokolt. „Például, ha a kormánypártok azt 

mondanák: «Halasszuk el az önkormányzati választásokat a novemberi parlamenti 

választások idejére és közbe hajtsuk végre a közigazgatási átszervezést», az jó indoklás 

lenne", mondotta Băsescu. A műsorvezető emlékeztette, hogy az RMDSZ ellenzi a 
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közigazgatási átszervezést, de az elnök azt mondta, nem akar beszélni erről, mert nem akar 

politikai vitákat provokálni. 

 

Az RMDSZ ellen lobbizik Traian Băsescu államfő  

2011. szeptember 19. – Új Magyar Szó  

Traian Băsescu államfő ragaszkodik az egyfordulós többségi választási rendszer 

bevezetéséhez, ugyanis szerinte „ez jelenti az egyetlen helyes módját annak, hogy a 

szavazók kiválasszák képviselőiket”. A Pro TV kereskedelmi televíziónak adott tegnapi 

interjúban Băsescu arról is beszélt, hogy a helyhatósági és parlamenti választások 

összevonását csak abban az esetben tudja támogatni, ha ez az ország területi-

adminisztratív átszervezésével társul. „Mit érünk el az országos kompenzációs listával? 

Bejuttatjuk a parlamentbe azokat, akiket a választók ilyen vagy olyan módon elutasítottak” 

– fogalmazott az államfő szembehelyezkedve az RMDSZ által kért változtatással. 

 

Új párt a páston! 

2011. szeptember 19. – Ágoston Hugó – Új Magyar Szó 

Ágoston Hugó az EMNP bejegyzése kapcsán kifejti: „lapunk rövidesen egy új pártot jegyez 

be! Az új alakulat nevéről, színeiről és lógóiról még folyik a vita a szerkesztőségben, de a 

létrehozását támogató százezres lista már elkészült: egy másik, frissen bejegyzett erdélyi 

magyar párt „aláíróit” vettük át, kiegészítéseképpen pedig a telefonkönyvből merítettünk, 

a nevekhez újdonat, eredeti, saját kézjegyeket mellékelve. Bízunk a román demokráciában 

– ahogyan azt a másik pártot, úgy minket is be fognak jegyezni, ha tőlük megfeleltek azok 

az aláírók, tőlünk is megfelelnek. Programunk egyszerű: a pluralizmust hirdetjük. Aminek 

az a lényege, hogy jelöltjeinknek paritásos alapon, azaz az RMDSZ jelöltjeivel azonos 

számban és arányban kell bejutniuk a román parlamentbe, a magyar országgyűlésbe, az 

európai parlamentbe, a mennyországba és a pokolba”.  

 

Bejegyeztetett 

2011. szeptember 19. – Székely Ervin – Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó véleményrovatában Székely Ervin az EMNP bejegyzése után kialakult 

helyzetet és az új párt összefogásra való felhívását elemzi: „máris történelmet ír az új párt. 

Nem versenyezni akar politikai ellenfeleivel, hanem együttműködni velük. Ebből az 

következik, hogy az EMNP programjában nincs alternatíva az RMDSZ és az MPP 

célkitűzéseihez képest, vagy ha van, akkor nem ragaszkodnak hozzá, az együttműködés – a 

magyarság erős képviselete érdekében – fontosabb a saját elképzelések megvalósításánál”. 

A szerző hangsúlyozza: „az EMNP valódi célja: mindegy, milyen áron, csak ott lenni a 

képviseletben, részt kapni a helyi és az országos hatalomból. Mindezt nem a saját erőre 

támaszkodva, hanem az RMDSZ oldalvizén, a parlamenti küszöb elérésének 

meghiúsulásával fenyegetve. Ez – mielőtt még bárki is kételkedne – nem zsarolás, hanem 

az erős magyar képviselet megteremtése érdekében hozott önzetlen áldozatvállalás. 
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Bizony”. Székely szerint az együttműködés háromféleképpen képzelhető el: vagy koalícióra 

lép a három magyar párt – ekkor azonban kilenc százalékos a küszöb –, „vagy az EMNP 

makulátlan jelöltjei felkérezkednének a gátlástalanul etnobizniszelő, román nacionál-

kommunista érdekeket kiszolgáló stb. RMDSZ listáira (mint tette azt Tőkés László a 2009-

es EP-választáson)”, vagy „az EMNP jelöltjei, az autonómia lánglelkű lovagjai 

beolvasztanák frissen létrehozott pártjukat az RMDSZ-be”. 

 

A határon túli szlovákok több hazai választáson vehetnek részt 

2011. szeptember 16. - SITA, bumm.sk 

A Külföldi Szlovákok Világszövetsége üdvözli, hogy a készülő szlovák választójogi törvény 

szerint már nem csak a szlovákiai parlamenti választásokon vehetnek részt a külföldön élő 

szlovák állampolgárok, hanem az államfőválasztáson, a népszavazásokon, és ha nem EU-

tagállamokban élnek, akkor a szlovákiai európai parlamenti választásokon is. Vladimír 

Skalský, a szervezet elnöke ugyanakkor csalódását fejezte ki amiatt, hogy a készülő új 

választási kódex egyelőre nem vezeti be az internetes szavazás lehetőségét. Szavazni 

továbbra is postai úton tudnak majd, ám pozitív változás, hogy már nem csak 

hagyományos levélben lehet kérvényezni ezt, ahogy eddig, hanem elektronikus levél 

formájában is. További újdonság, hogy Szlovákia bármely választóhelyiségében 

voksolhatnak személyesen, amennyiben szlovák úti okmányukat, s külföldi állandó 

lakhelyüket igazoló iratot mutatnak fel. 

 

Orbán és Dzurinda nem rúg labdába 

2011. szeptember 17. - Új Szó 

Tíz éve adták át a Párkányt és Esztergomot összekötő felújított Mária Valéria hidat, az 

évfordulóról a Duna mindkét oldalán megemlékeznek. A jubileumi Hídünnep kiemelkedő 

eseményének ígérkezett a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság kormányai közti 

labdarúgó mérkőzés. A napokban derült ki, hogy a meccs elmarad. A futballmérkőzés 

többek között azért nem jön létre, mert Budapest és Pozsony között az utóbbi időben 

hűvös a viszony, véli Ján Oravec, Párkány polgármestere. „Állítólag Ivan Gašparovič 

köztársasági elnök legutóbbi nyilatkozata is közrejátszott ebben” – mondta az Új Szónak a 

városvezető. 

 

Sólyom: ki kell állni Esterházy mellett 

2011. szeptember 17. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Esterházy Jánosra a magyar, a szlovák és a lengyel csak tisztelettel nézhet, olyan 

kisebbségi vezető volt, aki minden kisebbségért kiállt, éppen ezért nagyon szomorú az, 

amit a szlovák államfő, Ivan Gašparovič mondott Esterházyról - mondta Sólyom László 

Kassán. A volt köztársasági elnök azt követően beszélt erről az MTI hírügynökségnek, hogy 
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a felvidéki városban koszorút helyezett el Esterházy János mellszobrára, amelyet a Kassa 

főutcáján található. Sólyom László úgy fogalmazott: Esterházy magyar vezetőként az itteni 

magyar kisebbség jogaiért küzdött, amikor pedig szlovákok kerültek vissza magyar 

területre, akkor a magyar kormányt figyelmeztette, hogy a szlovákok kisebbségi jogait 

nehogy megsértsék. Lengyelt mentett, zsidót mentett, az ő szerepéről nem lehet kétség, 

nekünk ki kell állnunk mellette - szögezte le. 

 

Slota: Orbán olyan, mint Fidel Castro 

2011. szeptember 18. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Ján Slota szerint Orbán Viktor kijelentései Európa problémáiról megmosolyogtatóak. A 

nemzeti pártelnök úgy véli, a magyar miniszterelnök egyre jobban hasonlít Fidel Castro 

volt kubai diktátorra. Slota szerint Orbán téved, mikor azt állítja, hogy bár Európa nagy 

problémákkal küzd, a magyarok ebből kimaradnak. „Bár Orbán Viktornak és a Fidesznek 

többsége van a parlamentben, ez nem jelenti azt, hogy nyilvános hazugságokkal csak úgy 

eltörölhetik Közép-Kelet-Európa legnagyobb államadósságát” – véli. „Ez egy nevetséges, 

nagyszájú nyilatkozat volt a magyar kormányfőtől, egyértelmű dokumentációja a diktátori 

politika hitelességének és színvonalának, amit Orbán otthon és külföldön is vezet” – 

szögezte le a TASR hírügynökségnek. 

 

Belgrádban tárgyalt a magyar külügyminiszter 

2011. szeptember 16. – Magyar Szó, MTI 

„Budapest művelődési központot szeretne nyitni Belgrádban” – jelentette ki csütörtökön a 

szerb fővárosban a magyar külügyminiszter. Martonyi János a nap folyamán megbeszélést 

folytatott Božidar Đelić miniszterelnök-helyettessel, aki a találkozó után tartott 

sajtóértekezleten megelégedéssel szólt azokról az erőfeszítésekről, amelyeket Budapest 

tesz Szerbia uniós integrálódása érdekében. Uniós elnöksége idején Magyarország 

bebizonyította, hogy síkraszáll a nyugat-balkáni országok, s különösen Szerbia érdekeiért. 

„Budapest lesz az egyik első állomás, amelyet felkeresünk, ha az EU bizottsága októberben 

nyilvánosságra hozza véleményét Szerbia uniós felkészültségéről” – mondta Martonyi 

János.  

 

Vállaljuk nemzeti hovatartozásunkat! 

2011. szeptember 17. – Vajdaság Ma 

Szerbia legtöbb községében a héten zárul a népszámláló oktatók képzése. A sikeres 

záróvizsga után a jövő héten kerül sor a népszámláló biztosok felkészítésére, akik a terepet 

fogják járni október elseje és tizenötödike között a szerbiai népszámláláson. Bár a nemzeti 

hovatartozás megvallása nem kötelező a kérdőíven, kampány indult az írott és 

elektronikus sajtóban, hogy minél több vajdasági magyar vállalja fel nemzetiségi 
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hovatartozását. A VMSZ az írott és elektronikus sajtón kívül az elkövetkező hetekben több 

tucat, többségében magyarok lakta településen is kampányt folytat lakossági fórumok 

keretében a népszámlálás fontosságáról. „Azért fontos, hogy tisztában legyünk a 

számarányunkkal, az erőnkkel. Másrészről pedig minél többen valljuk magunkat annak, 

amik vagyunk, annál komolyabb súlyt fog jelenteni az a megfogalmazott ambíció, amit 

saját magunk teszünk meg” – nyilatkozta Pásztor István, a VMSZ elnöke. 

 

Többnyelvű helységnévtábla Újvidéken 

2011. szeptember 17. – Vajdaság Ma 

A VMDK értesülései szerint a tartományi ombudsman hivatalához eljuttatott 

beadványukat követően Újvidéken megkezdték a többnyelvű helységnévtáblák 

kihelyezését. Egyelőre csak a vasúti híd közelében és a Veternik felé vezető út mentén 

került ki a többnyelvű helységnévtábla, de ahogyan arról tájékoztatták a pártot, nemsokára 

az egész város területén lecserélik az egynyelvű táblákat többnyelvűekre. Ez azt jelenti, 

hogy sok év után magyarul is ki lesz írva a város neve: Újvidék a helységnévtáblán is 

Újvidék lett. 

 

„Vannak olyan kérdések, amelyekről nem lehet tárgyalni” 

2011. szeptember 17. –Vajdaság Ma, Kossuth Rádió 

Szerbia az uniós tagjelölti státustól karnyújtásnyira van, de ehhez még nagyon sok 

törvényt kell elfogadni a következő két hétben – mondta a Kossuth Rádiónak a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke. Pásztor István erről a folyamatról is tájékoztatta a magyar 

miniszterelnököt, amikor Orbán Viktor csütörtökön a hivatalában fogadta. „Egyetértettek 

abban, hogy elemi érdek, hogy Szerbiában mielőbb megkezdődjön az uniós csatlakozási 

folyamat, de az is világos, hogy bármilyen megoldást nem tud elfogadni a vajdasági 

magyarság. A VMSZ kész a tárgyalásra és a kompromisszumra, de nem tud támogatni 

olyan megoldásokat, amelyek újra törvényerőre emelik a kollektív bűnösség elvét és 

hosszú távon ellehetetlenítenék a délvidéki magyar közösséget a mindennapokban” – 

hangsúlyozta Pásztor István. Kijelentette: „vannak olyan kérdések, amelyekről nem lehet 

tárgyalni”. 

 

A névjegyzék maradt, a költségvetés módosult 

2011. szeptember 17. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács 14. rendes ülésén heves vita alakult ki a szerbiai 

esélyegyenlőségi biztos ajánlása nyomán kijavított felsőoktatási ösztöndíjpályázat 

szabályzata körül. Az MNT az esélyegyenlőségi biztos ajánlásai után módosította a 

felsőoktatási ösztöndíjprogram pályázati felhívását. Dr. Lengyel László felsőoktatási 

tanácsos ismertette, hogy a jövőben azok pályázhatnak, akik akkreditált felsőoktatási 

intézménybe iratkoznak, nem számít majd a pontozásnál a szülők iskolai végzettsége, 

kevesebb pontot jelent a választói névjegyzéken való szereplés, viszont továbbra is feltétel 
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marad az, hogy magyarul végezze az általános iskolát a pályázó. Emellett elfogadásra 

került, hogy június 4-e, vagyis a nemzeti összetartozás napja a vajdasági magyarság 

számára is jeles nap lesz, utólagosan jóváhagytak néhány 15 tanulónál kisebb 

osztálylétszámmal induló tagozatot, egy matematikai feladatgyűjteményt és két község 

iskolahálózat-tervét. A módosított költségvetésnek köszönhetően finanszírozhatóak 

lesznek a felsőoktatási ösztöndíjprogram bizonyos elemei, illetve konszolidálják a Magyar 

Szó napilapot, kifizetik a felhalmozódott adósságot, illetve a Pannon RTV-t támogatják.  

 

Könyvtári eszközcsomag az izsnyétei iskolának  

2011. szeptember 16. – Kárpátalja Ma 

Jeles eseményre került sor az Izsnyétei Általános Iskolában szeptember 13-án: a 

nyíregyházi székhelyű Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány (KMIKA) 

munkatársai a tanintézmény könyvtára számára értékes eszközcsomagot adtak át. Az 

ünnepélyes átadáson jelen volt Tóth István, a Magyar Köztársaság Beregszászi 

Konzulátusának főkonzulja, aki koordinátorként segítette az alapítvány és az iskola közötti 

kapcsolatfelvételt. Az eszközcsomag tartalmát az iskolai követelmények és a tanulók 

életkorának figyelembevételével igyekeztek összeállítani. Kötelező szépirodalmi 

olvasmányok, mesekönyvek, tankönyvek alkotják a könyvcsomag nagy részét. Az izsnyétei 

iskola igényeit figyelembe véve az adomány részét képezi egy CD-lejátszó, valamint egy 

tekintélyes CD-kollekció is. A könyvtár megfelelő színvonalon zajló munkájának 

elősegítéséhez számos segédeszközt is hoztak. 

 

Az I. Kárpátaljai Felső-Tisza Vidéki Magyarok Találkozója 

2011. szeptember 18. – Kárpátinfo 

Kétnapos rendezvénysorozat keretén belül került sor az I. Kárpátaljai Felső-Tisza-Vidéki 

Magyarok Találkozójára (FELTISZA rendezvénysorozatra) 2011. szeptember 9-10. között. 

A rendezvényt a kárpátaljai felső-Tisza vidéki szórvány magyarság megmaradásáért, 

valamint a magyar nyelv szórványban való megőrzéséért hívták életre. 

 

Lisztre várnak Felsőpulyán 

2011. szeptember 17. – Volksgruppen.at 

Liszt Ferenc nevét szeretné felvenni a felsőpulyai gimnázium. Az ezirányú kérelmeket már 

benyújtották, jelenleg a Tartományi Iskolai Tanács illetve a minisztérium válaszára 

várnak. Az utóbbi évben egy speciális tantervet kidolgozva Liszt Ferenc szinte mindenütt 

jelen volt a felsőpulyai gimnáziumban. A helyi, földrajzi és etnológiai adottságokból 

kifolyólag szinte minden tantárgyba "beépült" Liszt: a földrajz órákon, a történelem 
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órákon vagy a Pannónia tagozat magyar óráin, a zeneórákról nem is beszélve. A 

gimnázium jelenleg a Tartományi Iskolai Tanács válaszára illetve hozzájárulására vár, 

„szép lenne, ha az engedély Liszt 200.  
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