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Wilfried Martens: egységes magyar képviseletre van szükség 
2011. szeptember 22. – transindex.ro, Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

„Arra kértem Wilfried Martenst, hogy az Európai Néppárt programjának a módosításakor 

támogasson bennünket abban, hogy a nemzeti közösségek jogai, az autonómia kérdése, 

mindazok a közösségi jogok, amelyeket mi évek óta szorgalmazunk, jelenjenek meg az 

Európai Néppárt programjában is - jelentette ki Kelemen Hunor csütörtökön Bukarestben. 

Az RMDSZ elnöke Wilfried Martenssel, az Európai Néppárt elnökével az RMDSZ politikai 

szerepvállalásáról, a román-magyar politikai kapcsolatokról, a romániai magyar kisebbség 

jogairól és törekvéseiről folytatott kétoldalú megbeszélést. Wilfried Martens a találkozón 

leszögezte, az Európai Néppárt álláspontja az, hogy a romániai magyar közösség számára 

az egységes képviselet az egyetlen megoldás annak érdekében, hogy érdekeit és 

célkitűzéseit továbbra is érvényesíteni tudja. Ugyanakkor kiemelten fontosnak tartja a 

nemzeti kisebbségek számára az autonómia elérésének lehetőségét. A politikus hozzátette: 

nagyon elégedett az RMDSZ kormányzati, parlamenti és európai parlamenti 

tevékenységével és szerepével, és bízik abban, hogy a romániai közvélemény is értékeli ezt 

a munkát és az ebből származó hasznokat. 

 

SNS: a belügyminisztérium nem tud mit kezdeni Berényivel 
2011. szeptember 22. – Új Szó Online. TASR 

Bár Daniel Lipšic (KDH) belügyminiszter eredetileg azt nyilatkozta, néhány módszerrel 

megállapítható, kik vették fel a magyar állampolgárságot - s veszítették el ily módon a 

szlovákot, az ellenzéki Szlovák Nemzeti Párt (SNS) szerint Berényi József MKP-elnök 

esetében sem járt sikerrel az ilyen eljárás. Erről Andrej Danko, az SNS alelnök beszélt 

csütörtöki sajtóértekezletén. Az SNS a közelmúltban arra figyelmeztette a belügyi tárcát, 

hogy ha Berényi magyar állampolgár, akkor már nem tekinthető szlovák állampolgárnak, 

tehát nem lehet Szlovákiában bejegyzett párt elnöke sem. A tárca augusztus 15-i levelében 

közölte az SNS-szel, hogy nem lehet megállapítani, felvette-e politikus a magyar 

állampolgárságot. Danko szerint “Berényi egyfelől az ország szemébe (sic!) nevet, másfelől 

azt állítja, hogy Szlovákia polgára akar maradni”. 

 

A cseh állampolgárság jó, a magyar nem 
2011. szeptember 22. – Új Szó Online, bumm.sk, Felvidék Ma 

Az a szlovák állampolgár, aki cseh állampolgárságért folyamodik, és megkapja azt, nem 

veszítené el a szlovák állampolgárságát. Ebben a szellemben módosítaná az 

állampolgársági törvényt a belügyminisztérium – tájékoztatta az Új Szó Online-t Natália 

Hattalová, a belügyminisztérium sajtóosztályának munkatársa. A módosítást most 

bocsátották tárcaközi egyeztetésre, így még a kormánynak és a parlamentnek is jóvá kell 

hagynia. Ha elfogadják, 2012. május 1-jén lépne hatályba. A módosítást a hosszú időre 

visszanyúló történelmi, kulturális és családi kapcsolatokkal indokolja a minisztérium. A 

többi állam esetében azonban maradna a jelenleg is érvényes, Robert Fico által hozott 

ellentörvény, azaz, aki nem születés vagy házasság útján szerzi meg más állam 

állampolgárságát, hanem saját akaratából, az elveszti a szlovákot. 
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Állampolgársági törvény - az alkotmánybíróság megvitatja a beadványt 
2011. szeptember 22. – Új Szó Online, TASR 

Az alkotmánybíróság csütörtökön további eljárásra fogadta azt a beadványt, amelyet 30, 

Gál Gábor (Híd) által képviselt képviselő nyújtott be azzal állampolgársági törvénnyel 

kapcsolatban - erősítette meg Anna Pančurová, a taláros testület szóvivője. A beadványt 

aláíró képviselők szerint a 2010. május 26-án, sürgősséggel elfogadott módosítás oly 

módon változtatta meg az állampolgársági törvényt - válaszul a magyar állampolgársági 

törvényre -, hogy az ellentétes az alkotmánnyal. A Robert Fico kormánya idején 

jóváhagyott törvénymódosítás értelmében ugyanis megszűnik azok szlovák 

állampolgársága, akik más állampolgárságot kérvényeznek/vesznek fel. Ez a szigorítás sok 

olyan szlovák nemzetiségű szlovák állampolgárt is hátrányosan érintett, aki más országbeli 

állampolgárságot kérvényezett/más ország állampolgárságára jogosulttá vált. A beadványt 

aláíró képviselők figyelmeztetnek, hogy akarata ellenére senki sem fosztható meg az 

állampolgárságától. 

 

Megemlékezés Szárazajtán 
2011. szeptember 22. – Krónika 

Az 1944. szeptember 26-i, magyarellenes vérengzésre emlékeznek a tragédia évfordulóján 

a háromszéki Szárazajtán. Az erdővidéki faluban hétfőn arra a napra emlékeznek, amikor a 

Maniu Önkéntes Ezred, közismertebb nevén a Maniu-gárdaként elhíresült szabadcsapatok 

brassói különítménye tizenkét helybéli magyar polgári lakost meggyilkolt – közülük kettőt 

lefejezett –, egyet súlyosan megsebesített, néhányat pedig súlyosan bántalmazott. hétfői 

megemlékezés a református templomban 11 órakor kezdődik. Az istentiszteleten igét 

hirdet Bartalis Szélyes Pál helyi református lelkész, majd az IKÉ-s fiatalok rövid műsora 

keretében Kovászna Megyei Tanácsának elnöke, Tamás Sándor megyezászlót ad át a 

falunak, a szárazajtai Lármafa Kulturális és Sportegyesület pedig átveszi a Magyar 

Művészetért Díj kuratóriuma által a falunak odaítélt Ex Libris-díjat. 

 

 
Smaranda Enache: Én vagyok Dorin Florea legesélyesebb kihívója 
2011. szeptember 22. – transindex.ro, Új Magyar Szó 

A Pro Európa Liga (PEL) társelnöke, Smaranda Enache saját magát tartja a jelenlegi 

marosvásárhelyi polgármester, Dorin Florea legesélyesebb ellenfelének. Smaranda Enache 

elmondta a Transindexnek: “elkészült a nyár folyamán két felmérés, az egyik egy helyi 

román pártszervezet, a másik egy helyi magyar pártszervezet megrendelésére, és mindkét 

felmérésből kiderül, Dorin Florea után én vagyok a második legesélyesebb jelölt a 

polgármesteri tisztségre”. Smaranda Enache úgy véli, a jelenlegi önkormányzati stíluson és 

felfogáson csak egy független civil koalíció tudna változtatni. “Kiváló példa az ilyen irányú 

E
rd

é
ly

 

http://ujszo.com/online/kozelet/2011/09/22/allampolgarsagi-torveny-az-alkotmanybirosag-megvitatja-a-beadvanyt
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=55738
http://itthon.transindex.ro/?hir=27162
http://itthon.transindex.ro/?hir=27162


 

 

 

 

 

 
4 

összefogásra Szeben városa” - hangsúlyozta a PER társelnöke, majd hozzáfűzte: jelen 

pillanatban nem lát esélyesebb személyiséget, aki sikerrel indulhatna a mostani 

városvezetés ellen. A polgármesterjelölt elmondta: találkozott a marosvásárhelyi RMDSZ 

vezetőivel, de a találkozó célja nem az ő indulása volt, azonban erről is szót ejtettek. 

“Nyilvánvaló, az RMDSZ-nek vannak elképzelései. Én többször elmondtam, hogy 

tiszteletben tartom minden pártnak az elképzeléseit, legitimnek tartom azt is, hogy a 

magyar közösség egy magyar jelöltre szeretne koncentrálni, de egyelőre ez a stratégia 

Marosvásárhelyen nem hozott eredményt. Más felfogással kellene nekiindulni az új 

választásoknak, úgy érzem, hogy itt egy nagyobb helyi összefogásra lenne szükség” – 

hangsúlyozta Enache asszony. 

 

Elegendő a magyar népszámláló biztos Marosvásárhelyen 
2011. szeptember 22. – Albert Teréz Júlia – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen összesen 1200-an jelentkeztek népszámlálási biztosnak, közülük 775-en 

vehetnek részt az október 4–14. között tartandó tanfolyamon. Brassai Zsombor, az 

RMDSZ Maros megyei népszámlálási felelőse kifejtette: az összeírók 45 százaléka magyar, 

52 százaléka román nemzetiségű, 3 százalék pedig roma. Brassai elmondta, Maros megye 

többi településében is elegendő magyar összeíró lesz. Brassai Zsombor hangsúlyozta: aki 

magyarnak vallja magát, az mindenképp magyart diktáljon be. Az űrlapokat román 

nyelven töltik majd ki, de minden számlálóbiztosnál lesz egy magyar nyelvű példány is, 

amit ajánlott igényelni, mert a román nyelvű szakzsargon eléggé nehézkes. A 

népszámlálási felelős felhívja a figyelmet arra, hogy az összeíróknak nem szabad ceruzával 

kitölteniük a kérdőívet. 

 

Elkobozta a rendőrség a tanügyi törvényt „reklámozó” táblát 
2011. szeptember 22. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Háromszék 

Szeptember 14-én láttuk először az RMOGYKE tiltakozóit az arany betűkkel írott, 

aranyozott keretbe foglalt hatalmas pannóval. Az 1,99 x 1,70 méteres táblára a tanügyi 

törvénynek azt a cikkelyét írták fel, amelyből kiderül, a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemnek kötelessége létrehozni a magyar főtanszéket, hiszen 

multikulturális intézményként működik.  Az eset csütörtökön megismétlődött: Ádám 

Valérián ismét a MOGYE egyik hallgatójával vitte ki a tanügyi törvény cikkelyét tartalmazó 

táblát az orvosi egyetem elé, de rövidesen megjelent a helyi rendőrség, s mivel az 

RMOGYKE képviselői nem akartak elmenni, elkobozták a táblát, és 500 lejre (35 ezer Ft) 

megbüntették a „törvényszegőket”. Az RMOGYKE ügyvezetője, Ádám Valérián elmondta, 

kifizeti a büntetést, de az RMDSZ vezetőitől 10 lejenként fogja összeszedni az összeget. 

Állítása szerint ugyanis az RMDSZ közbenjárása folyamán rákényszeríthetnék a tanügyi 

törvény betartását az orvosi egyetem szenátusára, mégsem történik semmi.  
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Élőláncot szervezne Kerekes Károly 
2011. szeptember 22. – Gligor Róbert László – szekelyhon.ro 

Tiltakozó akciót javasol Kerekes Károly, RMDSZ-es parlamenti képviselő, hogy a 

nyárádszeredai főtéri parkot megmentsék. A területre az ortodox egyház akar templomot 

építeni. A politikus csütörtökön a helyszínen szögezte le, nem hangzatos beszédekre, 

hanem határozott lépésekre van szükség. Kerekes Károly felkéri a nyárádszeredai 

lakosságot, hogy ha szükség lesz, alkossanak élő láncot és védjék meg a zöldövezetet. Erre 

már van példa Bukarestben és Gyulafehérváron is. „Ha szükség lesz rá, jómagam is, mint 

ennek a vidéknek a politikai, parlamenti képviselője kiülök ide a térre, és vigyenek el 

erőszakkal. Ha valakik cirkuszt akarnak és szembe mennek az alapvető emberi jogokkal, 

akkor engem emeljenek ki erőszakkal. Ha cirkuszt akarnak, hát legyen nemzetközi cirkusz” 

– fejtette ki határozott álláspontját Kerekes. 

 
Visszakerülhet Szonda Szabolcs a könyvtár élére? 
2011. szeptember 22. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika 

Egy személy jelentkezett a Bod Péter Megyei Könyvtár vezetői tisztségére meghirdetett 

versenyvizsgára, de a jelentkező kilétéről a vonatkozó törvények értelmében nem adhat ki 

részleteket a megyei önkormányzat. Szonda Szabolcs, aki a Bod Péter Megyei Könyvtárat 

szinte négy évig vezette, korábban azt nyilatkozta, hogy folytatni szeretné megkezdett 

munkáját, ezért szándékában áll korábbi állását újra megpályázni. Mint ismeretes, 2008-

ban Dan Tănasă – a folyamatos feljelentéseivel ismertté vált helybéli férfi – az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácshoz fordulva kifogásolta, hogy a sepsiszentgyörgyi könyvtár 

igazgatói tisztségére kiírt versenyvizsgánál feltételként szabták meg a magyar nyelv 

ismeretét. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a versenyvizsgával 

kapcsolatosan a következőket nyilatkozta: „Nevetségesnek tartom, hogy Szonda Szabolcs, 

aki intézményvezetőként sokat tett a megye kulturális életéért, azért nem vezetheti ma is 

az intézményt, mert a korábbi versenyvizsga kritériumai között feltételként szerepelt a 

magyar nyelv ismerete!”. 

 

Székelyek vagyunk, de valljuk magunkat magyaroknak! 
2011. szeptember 22. – Pál Gábor – szekelyhon.ro 

A népszámlálásról, a párt bejegyzéséről és a Mikó Imre-vitatervről tartott sajtótájékoztatót 

csütörtökön az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki szervezete. „Mi a 

közösséget építjük, a közösségért vagyunk, bárki bejöhet hozzánk a Vár utca 4. szám alá, itt 

tájékoztatjuk az embereket akár a párttal kapcsolatosan, akár a gyorsított honosítási 

eljárásról, de a népszámláláshoz is adunk hasznos információkat. Az EMNT és az EMNP 

egymástól független életet él, de azért fogjuk egymás kezét” – fogalmazott Nagy Pál, 

hozzátéve, hogy ő személyesen marad a helyi civil szervezet élén. Nagy Pál ugyanakkor 

kifejtette, hogy a többi romániai magyar párthoz hasonlóan ők is szívügyüknek tekintik a 

népszámlálás eredményét. Saját szórólapot nyomtattak, és létrehozták a 

www.magyarnaklennijo.ro honlapot, amelyek révén arra igyekeznek felhívni az emberek 
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figyelmét, hogy ne hagyják magukat félrevezetni a kérdezőbiztosok által, mindenképpen 

vallják magukat magyaroknak! A sajtótájékoztatón Szabó K. Attila tanár is tett néhány 

fontos megjegyzést a népszámlálással kapcsolatban. „Bár székelyek vagyunk, és 

hajlamosak arra, hogy származásunkért kiálljunk, nem szabad elfelednünk, hogy 

kultúránk, történelmünk által mindig is szerves részei voltunk a magyar nemzetnek” – 

hangsúlyozta Szabó K. Attila, majd hozzátette: sokkal jobb arányt érhetünk el a 

népszámláláson, ha magyaroknak valljuk magunkat. 

 

Az együttműködés nem pártegységet jelent 
2011. szeptember 23. – Reggeli Újság 

A közelgő népszámlálás volt a fő témája az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) tegnapi 

nagyváradi sajtótájékoztatójának. „Október 20–31. között újra megszámláltatunk. Fontos, 

hogy rendes, igazi eredményt kapjunk. 1920 óta több népszámlálás volt, s egyre kevésbé 

hisszük el a végeredményt. Tény, hogy fogyatkozunk, de nem biztos, hogy annyit” – 

mondta elsőként Török Sándor, a pártalapítás fölött gyámkodó Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács megyei elnöke. Hangsúlyozta: lényeges, hogy tiszta képet kapjunk arról, milyen 

arányban lakjuk Romániát. Nyelvi, kulturális örökségünk megmaradása is függ ettől. Az 

adólejeinket befizetjük, s mindez olyan arányban tér vissza a magyarsághoz, mint ahányan 

vagyunk, ezért senki ne hagyja magát becsapni. Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt 

partiumi régiójának elnöke szólt arról, hogy a népszámlálás nemzeti ügy, Most minden 

erejüket erre összpontosítják. Közölte: gazdasági szakemberek bevonásával elkészült a 

Mikó Imre Terv. Járható gazdasági út kell ahhoz, hogy az erdélyi magyarság is gazdasági 

potenciálhoz jusson. Az említett vitairatot eljuttatják önkormányzatokhoz, 

vállalkozásokhoz, civil szervezetekhez. Szükséges a nemzeti konzultáció a gazdaság mai 

állásáról, valamint meg kell keresni a kitörési pontokat. 

 

Népszámlálás: ajánlott „kettős könyvelés”  
2011. szeptember 23. – Krónika 

Lényeges kérdés a romániai magyarság lélekszámának, a többséghez mért számarányának 

alakulása szempontjából, hogy az októberi népszámláláson milyen mértékben írják össze a 

hosszabb-rövidebb ideje külföldön élő erdélyi magyarokat. Emiatt fontos, hogy 

hozzátartozóik ideiglenesen külföldön élőkként regisztráltassák azokat, akik az elmúlt 12 

hónapban legalább egyszer hazalátogattak. Az RMDSZ arra kéri a romániai magyarokat, 

ne székelynek, csángónak, bánságinak vagy szilágyságinak vallják magukat a 

népszámláláson, hanem magyarnak. Csütörtöki közleményében a szövetség rámutat: az 

erdélyi magyar közösségek regionális identitása mindig erős volt, nem mindegy, hogy 

székely vagy csángó valaki, netán bánsági vagy szilágysági, hiszen a regionális, térségi 

különbözőségek színesítik, erőssé teszik közösségünket. „Mégse feledjük azt, ami közös 

bennünk, ami összeköt minket: magyarok vagyunk! Magyar az anyanyelvünk, 

magyarságunk biztosítja azt az erős köteléket, amely egységes nemzeti közösséggé 

kovácsol minket. Ezért a népszámlálási kérdőíven ne a regionális identitásunkat jelöljük 

meg, ne székelynek, ne csángónak, ne bánságinak, ne szilágyságinak valljuk magunkat, 
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hanem egyszerűen magyarnak. A népszámláláshoz kapcsolódó információk terjesztése és 

az esetleges visszaélések elkerülése a fő célja a nemrég bejegyzett Erdélyi Magyar Néppárt 

népszámlálási kampányának – ismertette csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatóján 

Zatykó Gyula, az EMNP partiumi régióelnöke. 

 

Feltételekhez kötött összefogás 
2011. szeptember 23. – Krónika 

Érdemes tárgyalást kezdeményezni a három magyar szervezet, a Magyar Polgári Párt 

(MPP), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az RMDSZ együttműködéséről a 

helyhatósági és parlamenti választásokon az erdélyi magyarság érdekében – jelentette ki 

csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, az RMDSZ 

városi szervezetének az elnöke. Szerinte nehezen elképzelhető, hogy Markó Béla és Tőkés 

László tárgyalóasztalhoz ül a közeljövőben – Antal szerint túl sok sérelem halmozódott fel 

az elmúlt időszakban –, de Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Toró T. Tibor, a néppárt 

ideiglenes elnöke ezt még megteheti. „Bölcsességre van szükség, mert parlamenti 

képviselet nélkül nem tudjuk érvényesíteni akaratunkat” – szögezte le az elöljáró. Az 

EMNP újonnan kinevezett partiumi régióbeli szervezési igazgatója, Csomortányi István 

szerint az RMDSZ-szel való együttműködésnek létre kell jönnie, de csakis konkrét ügyek 

mentén.  

 

Csíksomlyó-ügy: kákán a csomót? 
2011. szeptember 23. – Új Magyar Szó  

„Amikor közös munkával sikerül nekünk valami, akkor elkezdünk azon nyafogni, hogy 

miért nem jó az, amit elértünk” – reagált tegnap lapunknak Kelemen Hunor 

művelődésügyi miniszter azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint a minisztérium a 

ferencrendi szerzeteseket kizárva igyekszik a szellemi világörökség részévé nyilváníttatni a 

csíksomlyói búcsút, amelyet nem egyházi, hanem néprajzi-antropológiai kuriózumként 

terjeszt az UNESCO elé. Az RMDSZ-es tárcavezető az Új Magyar Szónak adott 

nyilatkozatában hangsúlyozta: a végső dosszié, amit Párizsba fognak küldeni, egyaránt 

tartalmazni fogja a vallási és kulturális komponenst is. „A hely vallásos szellemétől 

katolikusként én magam sem tudok és nem is akarok eltekinteni” – fogalmazott Kelemen. 

A Keresztalja című katolikus hetilap szerint a ferencesek nem értenek egyet azzal, hogy „a 

búcsús keresztaljákkal együtt a napimádás, a táltosok, a bóvliárusok is UNESCO-

védelemben részesüljenek”. 

 

Autonómiatervezet készül 
2011. szeptember 23. – Kovács Zsolt – Új Magyar Szó 

Autonómia-tervezeten dolgozik Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere, a helyi 

RMDSZ elnöke sajtótájékoztatóján elmondta: olyan dokumentumot készít, amely az SZNT 

statútumánál részletesebben taglalja az autonómia rendelkezéseit a románokra nézve. 

Antal Árpád szerint az októberi népszámlás után meg kell húzni egy vonalat, és el kell 

kezdeni dolgozni. Székelyföld autonómiáját a román közösségnek el kell fogadnia – véli 
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http://maszol.ro/kultura/csiksomlyo_ugy_kakan_a_csomot_2011_09_23.html
http://maszol.ro/aktualis/autonomia_tervezet_keszul_2011_09_23.html
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Sepsiszentgyörgy polgármestere. Ösztönzésként Antal Árpád javasolja a honatyáknak, 

nyújtsanak be törvénytervezetet: azon a településen, ahol a kisebbség aránya meghaladja a 

20 százalékot, az intézmények ügyfélfogadó irodáiban a mindkét nyelvet ismerő dolgozók 

kapjanak 10-20 százalékkal több fizetést. 

 

Káosz a kártyák átvétele miatt Háromszéken – Oktatási-nevelési támogatás 
2011. szeptember 23. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Egyelőre csak az üres bankkártyát vehetik át az ügyfelek az OTP bankfiókokban, alig 

néhány napja kezdődött meg az ügyintézés, de máris jelentősen nőtt a forgalom. A jelek 

szerint sokan nem tartják be a bank értesítésében ajánlott időpontot, inkább sorba állnak, 

nehogy lemaradjanak. Az OTP Banknak Háromszék négy magyar városában van 

bankfiókja, és úgy osztották el a vidéki igénylőket, hogy minél kevesebbet kelljen utazniuk 

– mondta el Lukács Réka, a sepsiszentgyörgyi OTP vezetője. Igyekeztek alaposan 

megszervezni a kártyák átadását, hogy senkinek ne kelljen sokat várakoznia, és ez a 

tevékenység ne akadályozza a bank többi ügyfeleinek kiszolgálását. Ehhez azonban fontos 

lenne, hogy mindenki betartsa az értesítőben szereplő időpontot, a kártyák is 

folyamatosan érkeznek, ha valaki soron kívül, hamarabb megy érte, megtörténhet, nem is 

tudja még átvenni. 

 

Egyforma mércével – Háromszéki magyar felíratok ügye 
2011. szeptember 23. – Váry O. Péter – Erdély Ma, Háromszék 

Nem volt hiábavaló a magyar nyelvnek a közhivatalokban való érvényesítéséért a 

prefektushoz intézett levele, úgy tűnik, sikerült elérni, ne csak a román, hanem a magyar 

nyelv fölött is őrködjék a kormánymegbízott és ez a világ legtermészetesebb dolga – 

jelentette ki Antal Árpád, utalva arra, hogy György Ervin a hét elején bejelentette: több, a 

kormánynak alárendelt állami intézmény megyei kirendeltségét felszólította, a törvényeket 

betartva magyarul is írják ki a hivatalok elnevezését. Ebben a folyamatban Antal Árpád 

nyújtotta be az első beadványt a prefektusnak, aztán még magánszemélyektől is kapott 

levelet a kormányhivatal azoknak az intézményeknek a lajstromával, melyek mai napig 

sem tüntették fel a Háromszéken többségi lakosság anyanyelvén megnevezésüket. György 

Ervin szóvivője útján közölte, korábban is próbálta elérni az intézmények magyar 

elnevezésének feltüntetését, most egyenként vizsgálnak ki minden jelzett esetet, és 

kötelezik a „hiányos“ intézményt, teljesítse a törvényes előírásokat. 

 

A hibák ellenére a tanárok örömmel fogadták az új magyar tankönyveket 
2011. szeptember 23. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az idei tanévtől kezdve anyanyelvükön tanulják a magyar diákok Románia földrajzát és 

történelmét. A magyar tanárok és a diákok is örülnek a magyar nyelvű tankönyveknek, 

még akkor is, ha a fordítás helyenként magyartalan, a térképek és ábrák pedig román 

nyelvűek maradtak. A tanfelügyelőség ígérete szerint a hétvégéig minden iskolába 

megérkeznek az új könyvek. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=100504&cim=kaosz_a_kartyak_atvetele_miatt_haromszeken_oktatasi_nevelesi_tamogatas
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=100502&cim=egyforma_mercevel_haromszeki_magyar_feliradtok_ugye
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=100486&cim=a_hibak_ellenere_a_tanarok_orommel_fogadtak_az_uj_magyar_tankonyveket_video
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Szintentartás 
2011. szeptember 22. – Kocur László – Új Szó Online 

Kocur László Jan Slota magyarellenes kirohanásai kapcsán megjegyzi: „némi túlzással azt 

állíthatjuk, nem múlik el nap, hogy Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt vezetője ne 

nyilatkozna valamit. Hol a magyar pártok bojkottjára szólítja fel a szlovák pártokat, hol 

provokátornak nevezi az új magyar nagykövetet, de olykor túllép a parlagi magyarozáson, 

és új világrend szükségességét vázolja; rámutat, kik állnak a sajtó mögött; vagy éppen az 

euró zóna sorsáról prófétál. Vitathatatlanul reneszánsz ember, aki úgy viselkedik, mint ha 

megállt volna az idő, és még mindig 2010 júniusa lenne. A permanens kampány indokolt: 

a legutóbbi választásokon leszerepeltek, a közvélemény-kutatások pártját rendre a 

parlamentbe jutási küszöb körül mérik (bár tudjuk, nem közvélemény-kutatásokat, hanem 

választásokat kell nyerni, ahogy Rogán Antal mondta volt), szavazóbázisára pedig sokan 

ácsingóznak”. A szerző szerint „jó eséllyel pályázhat a nemzeti szavazókra az örök rivális: 

az örök második, utóbb a pártból kizárt Anna Belousovová, akihez a pártszakadás idején 

jelentős szerepet játszó Rudolf Pučík is csatlakozott”, továbbá „ha rosszul értelmezett, 

túltengő hazafiságról van szó, eddigi tevékenysége megmutatta, Igor Matovičnak egy parti 

esetén nem kell hazaugrania „magyarkártyáért“, az mindig ott van a mellényzsebében. Ő is 

pártot gründol. Azt meg Slota eddigi tevékenysége mutatta meg, hogy a demagógiával 

vegyes nacionalizmus hatékony eszköz lehet a parlamentbe jutáshoz. E két területen 

Matovič sem gyenge”. Kocur leszögezi: „Slota tehát joggal kapálózik, minden eszközzel 

bizonygatva, hogy a nemzeti akolnak ő a leghitelesebb pásztora. A nyáj azonban 

szétszaladni látszik”. 

 

Slota pert nyert a Plus 7 dní és a Plus jeden deň kiadója ellen 
2011. szeptember 22. – Új Szó Online, SITA, bumm.sk 

Háromezer euró kártérítést nyert Ján Slota a Spoločnosť 7 Plus kiadóvállalattal szembeni, 

a személyiség védelmére indított perben a Zsolnai Járásbíróságon. A kiadó által 

megjelentetett Plus 7 dní hetilap 2008. május 2-i számában tett közzé cikket arról, hogy 

Slota fiatalkorúként állítólag lopott. Az ellenzéki Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke a „Fél 

a múlttól” című cikknek azt a mondatát sérelmezte, mely szerint „Slota lopott..”. A 

politikus kártérítést követelt a kiadó Plus jeden deň napilapjában 2008. március 26-án 

megjelent, „Ha lopott is, elkerülte a büntetést” című cikk megfogalmazásai miatt is, 

melyek szerint 1971-ben autót tulajdonított el Ausztriában, és „Slotát az emigrációban 

börtön várta”. 

 

Gál: diszkriminatív az állampolgársági törvény módosítása 
2011. szeptember 22. – Új Szó Online, TASR, Felvidék Ma 

Diszkriminatívnak nevezte az állampolgársági törvény tervezett módosítását Gál Gábor, a 

Híd parlamenti képviselője. A törvénymódosítás kivételezett pozíciós biztosít a cseh 
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http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2011/09/22/szintentartas
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/09/22/slota-pert-nyert-a-plus-7-dni-es-a-plus-jeden-den-kiadoja-ellen
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/09/22/gal-diszkriminativ-az-allampolgarsagi-torveny-modositasa
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állampolgárságnak, annak felvételét nem büntetné. „Ez minden olyan személyt érinthet, 

aki felveszi más állam állampolgárságát, és ezért elveszti a szlovákot” – mondta. A 

képviselő szerint, ha a belügyminisztérium a jelenlegi szabályozást nem tartja 

megfelelőnek, akkor nem részmegoldásokat, hanem komplex megoldást kellene keresnie. 

Gál emlékeztetett: pártja komplex megoldást keres, legideálisabb megoldásnak a Robert 

Fico által hozott ellentörvény eltörlését tartanák. 

 

Megkezdődtek a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj-átadásai 
2011. szeptember 22. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség az ősz folyamán valamennyi szlovákiai magyar iskolakezdő diákot 

beiratkozási ösztöndíjban részesít. A Rákóczi Szövetség a beíratási ösztöndíjprogram 

keretében 10 000 Ft egyszeri beiratkozási ösztöndíjat adományoz mindazon, az akcióra 

kijelölt régiókban élő felvidéki családoknak, akik gyermekeiket magyar iskolák első 

osztályába íratják. A Szövetség a támogatás lehetőségét felhívás keretében tette közzé, s az 

ösztöndíjra igényt tartó családok ez irányú szándékukat egy e célból készített pályázati 

adatlap kitöltésével igazolják. A magyarországi civiltársadalom és önkormányzatok 

szolidaritását kifejező ösztöndíjat az ősz folyamán ünnepélyes keretek között adják át.  

 

Nagy: rágalom az MKP állítása 
2011. szeptember 23. – Új Szó Online, bumm.sk, Felvidék Ma 

Elutasította Nagy József környezetvédelmi miniszter, hogy a Környezetvédelmi Alapnál 

párthovatartozás szerint osztanák a támogatásokat. A Magyar Koalíció Pártja szerdán 

sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy míg az MKP-s polgármesterek hátrányban vannak 

a környezetvédelmi támogatások elosztásakor, a Híd polgármesterei jól teljesítenek. A 

kazahsztáni Astanban tárgyaló Nagy elutasította az MKP feltételezését. Szerinte az MKP 

szervezetten adatott be a polgármestereivel rossz minőségű pályázatokat. „A 

polgármesterek utasításba kapták, hogy minél több pályázatot nyújtsanak be. A szigorú 

MKP-s pártfegyelem közismert, és az eredményt látva ezt hajlamos is vagyok elhinni” – áll 

a miniszter nyilatkozatában. Nagy szerint a polgármesterek egy része tudatosan községe 

ellen cselekszik, nem engedélyezve nagybefektetők letelepedését. „Attól tartanak, hogy 

ezáltal megváltozna a lakosság aránya, és módosulna a szavazóbázisuk. Sok esetben ennek 

is köszönhető hogy olyan nagy mértékű a munkanélküliség Dél-Szlovákiában” – olvasható 

a nyilatkozatban. 
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Megnyílt Vajdaság brüsszeli irodája 
2011. szeptember 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Bojan Pajtić, a vajdasági kormány elnöke kijelentette, megszületett a szerbiai kormánnyal 

a megállapodás és Vajdaság képviselői megkezdték munkájukat Brüsszelben. A tartományi 

kormány közleménye szerint, a brüsszeli iroda alkalmazottai az EU szerbiai képviseletének 

épületében kaptak helyet, “ami már önmagában is Vajdaság Szerbiához való kötődéséről 

tanúskodik”. “A tartományi kormány prioritása a további gazdasági fejlődés és az új 

munkahelyek létesítése. Mi az előző években összesen mintegy 6,3 milliárd eurónyi 

külföldi befektetést vonzottunk ide”, mondta Pajtić. Hozzátette, éppen ezért Vajdaság 

brüsszeli irodájának feladata, hogy minél több külföldi befektetőt hozzon az országba, s 

minél nagyobb részesedést eszközöljenek ki Vajdaság számára az EU-s fejlesztési 

alapokból. 

 

Közzétették a MNT ösztöndíjasok névsorát 
2011. szeptember 22. – Vajdaság Ma 

Miután a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának elnöke 2011. szeptember 21-i hatállyal 

meghozta a 2011. évben odaítélendő ösztöndíjakra vonatkozó jogosultsági rangsor 

megállapításáról szóló határozatát, közzétették az ösztöndíjat nyert fiatalok névsorát. 

Az ösztöndíjat nyert egyetemisták teljes névsora az MNT honlapján olvasható:  

www.mnt.org.rs/442-Felsooktatas 

 

Valljuk magunkat magyarnak! 
2011. szeptember 22. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

A Magyar Szó összeállításunkban arra kereste a választ, hogy a vajdasági magyar pártok 

miként vélekednek a népszámlálásról és milyen módon kampányolnak amellett, hogy 

minél több vajdasági magyar vallja meg nemzeti hovatartozását. Nemzeti ügynek tekinti a 

Vajdaági Magyar Szövetség azt, hogy a népszámlálás alatt minél többen vallják meg 

magyarságukat, nyilatkozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. 

Hasonlóan gondolkodik a VMDP is; szórólapok útján, s amennyiben ez lehetséges, a 

tájékoztatási eszközökön keresztül is megszólítja a vajdasági magyarságot, hogy minél 

több magyar vallja meg nemzetiségét és vallását. Rácz Szabó László, a Magyar Polgári 

Szövetség elnöke úgy nyilatkozott: Nem kell félnünk, büszkéknek kell lennünk, hiszen ha 

egy közösség meg akar maradni, akkor be kell bizonyítania azt, hogy joga van élni az adott 

területen, s ezért fontos, hogy minél magasabb arányt tudjunk felmutatni az összeírásban. 
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Szerbia uniós tagságának perspektívája kézzelfogható eredményekkel jár a 
vajdasági magyarság számára 
2011. szeptember 22. – Pannon RTV 

A magyar soros EU-elnökség kiemelten kezelte a kisebbségi jogok érvényesülésének 

kérdését – emelte ki Győri Enikő, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 

Bizottságának  ülésén. A Külügyminisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkára 

kifejtette: Szerbia hamarosan elnyerheti a tagjelölti státust az EU-ban, ami az országban 

élő magyarokhoz is az uniós polgárság perspektíváját hozhatja közelebb. 

 

Európai Bizottság: ne pénzeljék költségvetésből a nemzeti tanácsok 
médiumait! 
2011. szeptember 22. – Vajdaság Ma 

Az Európai Bizottság bírálja a szerbiai médiastratégia tervezetét. Az EB kifogásolja annak 

lehetőségét, hogy a nemzeti tanácsok médiumait a költségvetésből pénzeljék, méghozzá a 

nemzeti tanácsok politikai természete miatt és a szerkesztésre gyakorolt hatásuk 

lehetősége miatt. A kommentárokban az EB rámutat arra, hogy léteznek alternatív 

pénzelési modellek a kisebbségi médiumok vonatkozásában, amennyiben erre szükség 

mutatkozna. A stratégia tervezetének egyes részleteit már erélyesen bírálta több szakmai 

szervezet is: a Szerbiai Újságírók Független Egyesülete - NUNS, a Szerbiai Újságírók 

Független Egyesülete -UNS, a Vajdasági Újságírók Független Egyesülete - NDNV, a 

Független Elektronikus Médiaegyesület, a helyi médiumok egy részét tömörítő Lokal pres 

és a Médiumok Szövetsége. 

 

Illeszkednek majd a NER-be? 
2011. szeptember 23. – Ágoston András – Vajdaság Ma 

“A helyi politikai villongásokon túlmenően a vajdasági politikai tényezőknek most 

dönteniük kell: illeszkednek-e a Nemzeti Együttműködés Rendszerébe (NER), vagy a 

csatlakozást elhúzzák, amíg lehet? A döntést nem ma kell meghozni, de halogatni sem 

lehet sokáig. Ami a Vajdasági Magyar Demokrata Pártot (VMDP) illeti, sem az 

állásfoglalást, sem a gyakorlatot illetően nincs kétség. A párt vezetői – még a történelmi 

VMDK-ban – 1994-ben meghirdették az alapelvet. Ennek értelmében a VMDP ma is kiáll a 

Kárpát-medencében élő magyar közösségek határmódosítás nélküli politikai 

integrációjáért. A VMDP – programpártként – 1997 óta igényli a kettős állampolgárságot. 

Egyben követeli a nemzeti alapú magyar (perszonális) autonómiát.  Mindez azért fontos, 

mert a második Orbán-kormány a gyakorlatban is megkezdte a trianoni trauma 

demokratikus meghaladását. Azzal kezdte, hogy 2010 májusában elfogadta a Nemzeti 

Együttműködés Programját, s ennek keretében lerakta a nemzeti integráció alapjait. 

Meghirdette a NER-t s kimondta: „az új társadalmi szerződést forradalmi erejű nemzeti 

egység alkotta meg, amely a magyar nemzet közakaratát fejezi ki” – írja Ágoston András, a 

VMDK elnöke a Vajdaság Mán. A szerző szerint “Ami a Vajdasági Magyar Szövetséget 
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(VMSZ) illeti, ez a versenypárt érzékelhetően kétközben van. Annak ellenére, hogy 

Budapest a VMSZ, s a befolyása alatt álló, szerb pártok tagjaival a sorai között működő, se 

nem legitim, se nem legális Magyar Nemzeti Tanács (MNT) kezébe tette le az anyagi 

támogatások ellenőrzését és azok leosztását, ez a politikai versenypárt nem tette le 

egyértelműen a garast a NER mellett”. 

 

„Ez az elismerés nemcsak az enyém” 
2011. szeptember 21. – Kárpáti Igaz Szó 

“A kárpátaljai magyarság szempontjából pozitív gesztusként, üzenetként értékelhető a 

Viktor Janukovics államfő által személyemen át az UMDSZ-nek is odaítélt magas rangú 

állami elismerés” – kommentálta a Kárpáti Igaz Szónak kitüntetése átvétele után Gajdos 

István. Beregszász polgármestere, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) 

elnöke kedden Ungváron vette át az Érdemekért Érdemrend II. fokozatát. A polgármester 

a rangos érdemrend kapcsán kijelentette: – Ez az elismerés nemcsak az enyém, hanem az 

egész önkormányzatot megilleti, mindazokat, akik érdemlegesen tettek azért, hogy a 

Vérke-parti város Kárpátalján jó példával jár elöl a szemétkezelés, a vízszolgáltatás, a 

lakásgazdálkodási szektor megreformálása és a beruházások terén. 

 

Milován-lemondás: a háttér ismeretlen 
2011. szeptember 21. – Kárpáti Igaz Szó 

Mint arról a Kárpáti Igaz Szó szeptember 20-i számában beszámolt, Milován Sándor 

lemondott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségben (KMKSZ) betöltött alelnöki 

tisztségéről. A lapnak többszöri próbálkozás után sikerült elérnie az érintettet. Milován 

Sándor megerősítette a lemondás tényét, ám döntésének okairól, hátteréről nem kívánt 

nyilatkozni. 

 

Lesz magyar nyelvű felvételi Kárpátalján? 
2011. szeptember 23. – Magyar Nemzet 

Jövőre rendezik a magyar nyelvű felvételi vizsgák máig megoldatlan kérdését azokon a 

felsőoktatási szakokon, amelyeken alapvető fontosságú a magyar nyelv. Mindezt magyar 

kollégájával tárgyalva Dmitro Tabacsnik ukrán oktatási miniszter ígérte meg tegnap 

Kijevben. Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár, aki az európai országok oktatási 

minisztereinek fórumán vett részt, felvetette a beregszászi főiskola akkreditációjának 

kérdését is, szó volt közös tankönyvírási program beindításáról, mindenekelőtt a 

történelem és földrajz terén, továbbá ukrán diákok magyarországi felsőoktatási 

intézményekben történő képzéséről. Szintén pozitív fejlemény, hogy mint arról a 

beregszászi Kárpátalja című hetilap beszámolt, közel két évtizede az idén fordult elő 

először, hogy zökkenőmentes volt a kárpátaljai magyar iskoláknak szánt tankönyvek 

kiadásának állami finanszírozása. A magyar politikus által jó hangulatúként leírt 

megbeszélés megfelelő alap lehet Németh Zsolt külügyi államtitkár mai kijevi 
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tárgyalásaihoz, amelyek középpontjában a kárpátaljai oktatás problémái mellett Ukrajna 

uniós integrációjának kérdése áll. (A cikk a Magyar Nemzet mai számában olvasható.) 

 

Sikeres Liszt-év Burgenlandban 
2011. szeptember 22. – Volksgruppen.at 

A 2011-es bicentenáriumi Lisztomania-sorozat teljes siker. Jóformán telt házas, 95 

százalékos látogatottságú minden esemény, a kiállítások, hangversenyek - így Helmut 

Bieler burgenlandi tartományi kulturális tanácsos, aki igen elégedett és a novemberi nagy 

finálé előtt úgy nyilatkozott, hogy Ausztriában és a nemzetközi kulturális színtéren 

egyaránt emelkedett a rangjuk, a várakozásuknál jóval magasabb érdeklődésről adhatnak 

számot. Emlékeztetett rá, hogy már csaknem egy éve ünneplik a 200 éve született Liszt 

Ferencet. A bevezető periódus Liszt munkáságára összpontosított, majd Schubert-, 

Beethoven-, Haydn- és Bach-műveket társították a komponista alkotásaihoz. Az Ünnepi 

hangok elnevezésű záró szakasz első koncertjén, október 19-én Boris Bloch zongoraművész 

variációkat, fantáziákat és polonézeket szólaltat meg. Október 21-én a magyar származású 

Johannes és Eduard Kutrowatz zongoraduó játszik, ők a doborjáni/raidingi koncertterem 

művészeti vezetői. A születésnapon, október 22-én pedig az orosz sztárzongorista, Arkagyij 

Vologyosz lép fel és ő adja a finálé utolsó hangversenyét is október 26-án. 
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