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Immár az óvodásoknak is jár - 24 és fél ezren kapják meg idén az anyaországi 
oktatási-nevelési támogatást  

2011. szeptember 26. - MTI, Magyar Szó, Pannon RTV 

Elindult az oktatás-nevelési támogatások folyósítása a Vajdaságban, az első juttatásokat 

ünnepélyes keretek között adta át hétfőn Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes 

államtitkár Szabadkán, aki hangsúlyozta: öröm, hogy ez a támogatás egy biztos pontot 

jelent, ami köré össze tudunk gyűlni és amire támaszkodni tudunk. Répás Zsuzsanna 

elmondta, azért is kiemelt jelentőségű, hogy az óvodások is megkapják ezt a támogatást, 

mert fontos, hogy a gyermek anyanyelvén lépjen az oktatási rendszerbe. 

 

Továbbra sem egységes a koalíció az állampolgársági törvény ügyében 

2011. szeptember 26. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap, 

Népszava 

Szlovákia polgárai, akik más állam állampolgárságát is felveszik, 2012 januárjától nem 

veszítenék el a szlovákot. Abban az országban azonban, amelynek az állampolgárságát fel 

szándékozzák venni, rendelkezniük kell bejelentett lakhellyel. Ezt tartalmazná a szlovák 

állampolgársági törvény módosítása, amelyet a szlovák törvényhozás az októberi ülésén 

tárgyalna meg. A módosítást állítólag a koalíció nagy része támogatja, a Most-Híd azonban 

nem fogja megszavazni. A javaslat előterjesztői Pavol Hrušovský (KDH) és Jozef Mikuš 

(SDKÚ) a jogi normával egyúttal mindenkinek visszaadnák a szlovák állampolgárságát, 

akitől az előző Fico-kormány által jóváhagyott állampolgársági törvénymódosítás elvette 

azt, bár a külföldi állampolgárság megszerzésekor nyilvántartott lakhelyük volt az adott 

országban. A Most-Híd képviselőcsoportjának vezetője, Solymos László megerősítette, a 

javaslatot pártja nem szavazza meg: „Sohasem fogunk olyan törvényt támogatni, amelynek 

következtében Szlovákia polgárai akaratuk ellenére elveszítenék a szlovák 

állampolgárságukat.” 

 

A felvidékiek érdekében ne tegyék nyilvánossá a választói jegyzéket 

2011. szeptember 26. - Király Zsolt - Felvidék Ma 

A szlovák állampolgársági ellentörvény riasztó hatású. A témában Király Zsolt közgazdász, 

publicista, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának tagja a választásirendszer.hu oldalon 

adott helyzetjelentést. „Az elkötelezett, identitásukban biztos, magyarságukat nyíltan 

felvállaló szlovákiai magyarokból is akad szép számmal, bár létszámukat nem szabad 

túlértékelni. Mindenesetre ők azok, akik zsebükben a magyar állampolgársággal, 

valószínűleg a választójoggal (legyen az aktív vagy passzív) is élni fognak, tevékenyen 

kivéve részüket a honi közéletből. Ilyen helyzetben a Magyarországról áthallatszó, 

legfeljebb alig néhány ezerre tehető magyar állampolgársággal rendelkező felvidéki 

magyarral szembeni elutasító "az szavazzon, aki ide adózik" hozzáállás kifejezetten sértő. 

Ők ugyanis kizárólag érzelmi alapon kérvényezik azt, anélkül, hogy EU-állampolgárként, 
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az eurózóna és a schengeni övezet tagjaiként ebből bármiféle anyagi vagy egyéb előnyük 

származna.” Király Zsolt vélelmezi, kevés felvidéki magyar kéri majd a magyar 

állampolgárságot, ám „a relatív kis szám ellenére a helyi magyar politikának nem lehet 

érdeke, hogy elveszítse agilis szlovákiai magyarjait, hogy azok Magyarországra települve 

ott éljenek aktív közéletet. Ennek érdekében megfontolandó, hogy a készülő új választási 

rendszerben Magyarország gondoljon a szomszédos országokban érvényes aktuális jogi 

környezetre is. A szlovákiai magyarok érdekében ne tegye nyilvánossá a választói 

jegyzéket, nehogy jogilag ezzel veszítsék el szlovák állampolgárságukat.” 

 

Kisebbségi törvény „újratöltve” 

2011. szeptember 27. - Krónika, Új Magyar Szó 

A kisebbségek jogállásáról szóló törvény parlamenti vitájának folytatásáról döntött tegnap 

a bukaresti kormánykoalíció. Kelemen Hunor művelődési miniszter, az RMDSZ elnöke 

közölte, a hatalmon lévő pártok megállapodtak abban, hogy rövid időn belül közös 

nevezőre jutnak a jogszabály vitás kérdéseivel, például a kulturális autonómiáról szóló 

cikkellyel kapcsolatosan, októberben pedig a törvényhozás szakbizottsága elé kerül a 

törvény. Noha a kisebbségi törvényt még a tavaszi ülésszakban kívánta elfogadtatni az 

RMDSZ, a romániai régióátszervezési vita miatt a kérdés lekerült napirendről. Kelemen 

tegnap elmondta, a szövetség nem szab határidőt a jogszabály elfogadására, mindössze 

„politikai akaratot és szavazást vár”. Leghamarabb jövő héten kerülhet ismét a 

képviselőház emberjogi szakbizottsága elé a kisebbségi törvény tervezete – tudta meg az 

ÚMSZ Fekete Szabó András RMDSZ-es szenátusi frakcióvezetőtől. Tájékoztatása szerint a 

jogszabálynak azt a változatát vitatja majd meg a testület, amelyben előzőleg a 

kormánypártok képviselői egyezségre jutnak. „Vannak még olyan kérdések, amelyekben 

koalíciós szinten nincs egyetértés. Ezeket kell előbb tisztáznunk, hogy a törvényt 

zökkenőmentesen megszavazzák a bizottságban” – mondta Fekete. 

 

Új magyar óvoda Resicabányán 

2011. szeptember 26. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Ünnepi istentiszteletet tartottak vasárnap Resicabányán abból az alkalomból, hogy új 

magyar napközi nyílt a református egyház multifunkcionális épületében. Winkler Gyula, 

EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke Megyasszai Bíró Attila református lelkész 

és Bálint Mihály, az RMDSZ Krassó-Szörény megyei elnöke meghívására vett részt a 

rendezvényen. Az ünnepi istentiszteleten Fazakas Csaba Temesvár református esperese 

hirdetett igét. „Jól tudom, mit jelent új magyar intézményt alapítani szórványban, hiszen 

magam is Hunyad megyében, szórványkörülmények között dolgozom. Megelégedéssel 

veszem tudomásul, hogy hatékony volt a Communitas Alapítvány és a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség által az elmúlt években nyújtott támogatás, amelyet a resicabányai 

református egyház multifunkcionális épületének felújítására fordítottak, ez képezi majd az 
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alapját a további fejlesztésnek” – mutatott rá Winkler Gyula ünnepi beszédében, 

gratulálva a kezdeményezőknek. 

 

Népszámlálás: 45 ezer szórólapot oszt szét az EMNT Közép-Erdélyben 

2011. szeptember 26. - transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság 

Közép-erdélyi népszámlálási kampánya keretében 45 ezer szórólapot oszt szét az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács. A Voltunk, vagyunk, leszünk jelmondattal ellátott tájékoztató 

lapocska hátoldalán levő szövegben arra buzdítják a célközönséget, hogy vállalják 

magyarságukat. Az EMNT hétfői, Kolozsváron megtartott sajtótájékoztatóján Szász Péter, 

az EMNT Kolozs megyei alelnöke elmondta, fontos, hogy a népszámláláskor ne 

székelynek, vagy erdélyinek, hanem magyarnak vallja magát minden illetékes, ugyanakkor 

az anyanyelvet firtató kérdésre ugyancsak a „magyar” legyen a válasz. Szász elmondta, az 

EMNT egy telefonos tudakozó szolgálatot is működtet, továbbá a népszámlálással 

kapcsolatosan a magyarnaklennijo.ro címen is tájékozódhatnak az érdeklődők. 

 

Népszámlálás: térképmellékleteket javítanak a polgármesteri hivatalok 

2011. szeptember 26. - transindex.ro 

Sajtóinformációk szerint pontatlanok és elavultak azok a népszámlálási adatfelvételhez 

szükséges térképek, amelyeket a Központi Statisztikai Hivatal küldött ki a polgármesteri 

hivataloknak. Kirívó példája ennek a csíkszeredai polgármesteri hivatalhoz eljuttatott 

térképek egyike, amely a Márton Áron Gimnázium helyén egy lakóházat ábrázol. A 

Transindex érdeklődésére a polgármesteri hivatalok jegyzői megerősítették az információt, 

hogy a kézhez kapott térképekben és a mellékletekben vannak pontatlanságok, de 

szerintük kirívóan nagy tévedéseket nem tartalmaznak az aktacsomók. 

 

Kovászna megye: nem érvényesülnek a nyelvi jogok minden 
közintézményben 

2011. szeptember 26. - transindex.ro, Krónika 

Hivatalos álláspontot kér a Kovászna megyei prefektúra az illetékes állami hivataloktól 

annak kapcsán, hogy egyes állami intézmények nem tüntették fel elnevezésüket a román 

mellett magyar nyelven is Kovászna megyei székhelyeiken. György Ervin prefektus hétfői 

sajtótájékoztatóján elmondta, az állami közintézményeknél használt kétnyelvű táblákra 

vonatkozó törvények nem egyértelműek. „A megyei intézmények esetében egyelőre a 

feliratok kapcsán érdeklődünk, de persze a magyar nyelvű felirat ügye a közönséggel való 

kapcsolattartásra vonatkozó többi joggal összefüggésben áll” - mondta el György Ervin az 

arra vonatkozó kérdésre, hogy a tábla mellett a magyar nyelvű ügyintézés kapcsán 

érdeklődik-e a prefektúra. Hozzátette, Kovászna megyében a közintézmények túlnyomó 

többsége - mintegy 60-75 százalékuk - kitette a magyar nyelvű elnevezését is tartalmazó 

táblát. „A dekoncentrált intézmények központja általában Bukarestben van. Azonban én 
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úgy gondolom, hogy Kovászna megyében a jóérzés, a tolerancia, a párbeszéd jegyében 

illene kitenni a magyar feliratokat, hiszen a lakosság 75%-a magyar” - véli a prefektus. 

 

Năstase a magyarokat félti?! 

2011. szeptember 26. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Adrian Năstase, a Szociáldemokrata Párt országos tanácsának elnöke szerint „Tőkés 

szatellit-pártja” rendkívül „aljasan támadta” Markó Bélát, ami arra vall, hogy a hatalom 

„diverziót próbál kelteni a magyar közösségben”, az ügyészségnek meg kellett volna 

támadnia az EMNP bejegyzését. „Rendkívül kemény támadások voltak, amelyek arra 

engednek következtetni, hogy tulajdonképpen a jelenlegi, felelőtlen hatalom diverziókkal 

próbálkozik a magyar közösségben, radikális megoldásokat teremtve és radikális 

üzeneteket továbbítva, ily módon destabilizálva a politikai helyzetet, mely húsz év után, 

legalábbis a magyar közösséggel való viszony tekintetében, kezdett normális kerékvágásba 

zökkenni” – tette hozzá Năstase. „Ha a főügyészségen lettem volna – de én csak 

meghívottként járok oda -, én megtámadtam volna egy párt, az Erdélyi Magyar Néppárt 

bejegyzését. Nem értem, miért nincs a nevében, hogy Romániai, még utalásként sem. 

Nincsenek népi magyarok más megyékben? Világos e párt regionalizációs célja, az 

elszakadás, az elszakadás felé vezető autonómia. Én nem hagytam volna, hogy egy ilyen 

pártot bejegyezzenek” – mondta Năstase. Azt állította, hogy „ez az Orbán-Băsescu-Tőkés 

háromszög Romániára nézve is ártalmas, mint ahogy a román-magyar kétoldalú 

kapcsolatokra meg a romániai magyar közösségre is”. 

 

A „székelykedés” csapdái és a népszámlálás 

2011. szeptember 26. - Sylvester Lajos - Erdély Ma, Háromszék 

„Ha századszor, ha ezredszer kell elmondanunk, hogy az október végi népszámlálás 

alkalmával a számlálóbiztosok előtt vállalnunk kell, hogy magyarok vagyunk, akkor ezt 

ezredszer is megtesszük. Nem a regionális identitást – székely, csángó, barcasági, bánáti, 

háromszéki, csíki, gyimesi stb. –, hanem a nemzeti hovatartozásunkat kifejező 

népcsoportot, a magyart kell megjelöltetnünk” – írja Sylvester Lajos a Háromszék 

hasábjain. A szerző kiemeli: „Ne játsszunk tehát ezzel a főleg Székelyföldön elharapózó 

tűzzel, hogy valljuk magunkat székelynek, mert nagyon megégetjük kezünket, nyelvünket, 

meglehet, hogy bőrfelületünket olyan százalékarányban, ami a túlélést már nem teszi 

lehetővé! Végre ezekkel az elvekkel és gyakorlattal mindenik magyar politikai 

csoportosulás egyetért. Akkor is, ha sajátos kampányokat dolgoznak ki. Mindannyian azt 

hangoztatják – a Székely Nemzeti Tanács is! -, hogy valljuk magyaroknak magunkat”. 

 

Borbély Zsolt: kormányzati szerepvállalással nem lehet áttörést elérni 

2011. szeptember 26. - Erdély Ma, MTI 

Az erdélyi magyarság körében nem lehet sikeres az olyan politika, amely nem tűz ki távlati 

célokat, mint amilyen az autonómia; kormányzati szerepvállalással lehet ugyan apró-
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cseprő engedményeket kicsikarni, de most kisebbségpolitikai áttörésre van szükség ahhoz, 

hogy kétszáz év múlva legyen még magyar ember Erdélyben – fejtette ki az MTI-nek adott 

interjújában Borbély Zsolt Attila politológus. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

elnökségi tagja, aki egyike az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) létrehozását kezdeményező 

kilenceknek, az MTI kérdésére válaszolva emlékeztetett: 1990-ben még egymillió magyar 

szavazó járult az urnákhoz, ma csupán mintegy négyszázezerre lehet számítani. Sokan 

csalódtak a politikában, és ez részben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

tevékenységének az eredménytelenségéből fakad – vélte a politológus. A most bejegyzett 

Erdélyi Magyar Néppárt arra törekszik, hogy visszahozza az urnákhoz azokat az 

embereket, akik elfordultak a politikától, vagy akik most már román pártokra szavaznak. 

 

Mindennapos győzelmeink 

2011. szeptember 26. - Borboly Csaba - transindex.ro 

Borboly Csaba, Hargita megye tanácselnöke a Transindexen megjelent írásában hosszasan 

fejtegeti a székelyföldi autonómia megvalósításának esélyeit, bírálva a kérdésről folytatott 

eddigi meddő vitákat. „Románia közigazgatási átszervezése kapcsán újra lendületet kapott 

a Székelyföld területi autonómiájáról szóló húsz esztendős „vita”, vagy inkább: egymás 

mellett való elbeszélés. Sajnos ebben a témában a politikai diskurzus a sajtó asszisztenciája 

mellett az elmúlt években már megszokott és talán már meg is unt modellt követi: magyar 

oldalról a szerepelni vágyók lufikat eregetnek, a román politikusok pedig légvédelmi 

ágyúval lövöldöznek e lufikra, miközben egymás sarkára hágva oltalmazzák az ország 

egységét. Ezt a mutatványt a nagyközönség egyre általánosabb érdektelensége övezi. 

Ennek ellenére kevés szó esik arról, hogy milyen gazdasági-társadalmi alapjai vannak az 

autonómiának, és miként válhatna mind a magyar, mind pedig az itt élő román közösség 

előnyére egy széles jogkörökkel rendelkező székelyföldi önkormányzati rendszer 

bevezetése” – írja Borboly Csaba. 

 

Érvek helyett kifogások? 

2011. szeptember 26. - Hajnal Csilla - szekelyhon.ro 

A Pro Európa Liga (PEL) emberjogi szervezetnél tettek panaszt a marosvásárhelyi magyar 

orvosképzésért harcoló Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület 

(RMOGYKE) képviselői, akik a virágóránál egy sátor felhúzásával fejezték volna ki 

tiltakozásukat az ellen, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) szenátusa leszavazta az önálló magyar tagozat létrehozását. Az egyesület 

augusztus végén állította volna fel sátrát a város szimbólumának számító virágóránál, ám 

Marosvásárhely polgármestere, Dorin Florea nem engedélyezte a csendes tiltakozó akció 

megszervezését. Az emberi jogi szervezet úgy véli: a város polgármestere, valamint az 

engedélyeztető bizottság visszaélt tisztségével, amikor elutasította a civil szervezet 

tiltakozó akciójának megszervezését. „Az ország alkotmányának 39-es cikkelyében 

kimondott gyülekezéshez és szabad véleménynyilvánításhoz való jog ellen vétettek” – 

szögezte le Smaranda Enache, PEL vezetője, aki azt tanácsolta az RMOGYKE 
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képviselőinek, hogy tereljék törvényes útra az ügyet, ugyanis alapvető emberi jogokat 

sértett meg a városvezető, így ezzel akár az Emberi Jogok Európai Bíróságához is 

fordulhatnak. 

 

Nem tökéletes, de magyarul van 

2011. szeptember 26. - R. Kiss Edit - szekelyhon.ro 

Néhány iskola kivételével már magyar nyelvű tankönyvből tanulhatják a földrajzot és a 

történelmet a Hargita megyei nyolcadikos és tizenkettedikes diákok. A szakemberek 

részéről sok kritika érte a tizenkettedikesek magyarra fordított földrajzkönyvét, 

magyartalan, igénytelen megfogalmazásokat, a román és magyar helynevek következetlen, 

hibás használatát rótták fel neki. Ferencz S. Alpár főtanfelügyelő szerint a mostani 

könyvek nem tökéletesek, de nagy előrelépés, hogy sikerült őket lefordítani, és magyarul 

lehet oktatni a földrajzot és történelmet is. Úgy vélte ugyanakkor, hogy a hangsúlyt az új 

tankönyvek megírására kell helyezni, és miután megjelenik az új kerettanterv, erre is sor 

kerülhet. 

 

Tőkés László nem kíván funkciót vállalni az EMNP-ban 

2011. szeptember 26. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Tőkés László nem kíván funkciót vállalni az újonnan bejegyzett Erdélyi Magyar 

Néppártban (EMNP), de az alakulat által vallott értékeket képviseli az Európai 

Parlamentben – nyilatkozta a politikus a marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján. A párt 

bejegyzését kezdeményező Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke kifejtette: a 

párt alulról építkező mozgalom kíván lenni, amely nem felülről mondja meg a 

magyaroknak, hogy mi a jó nekik. A 2012-es választásokat illetően elmondta, hogy 

továbbra is a nemzeti összefogásban látja a jövőt. A legfontosabb a nemzeti egység, amely 

csak úgy valósítható meg, ha összefognak a pártok. 

 

Antal Árpád: Az aszfaltnál fontosabb a magyarok közérzete 

2011. szeptember 27. - Váry O. Péter - Erdély Ma, Háromszék 

Nem elég aszfaltozni, építeni, Székelyföld modernizálása vagy inkább jövője 

szempontjából fontosabb az erdélyi magyarság közérzete: az, hogy itthon marad-e, vállal-e 

még egy gyereket, attól függ, politikai vezetői, választott tisztségviselői elég bölcsek 

tudnak-e lenni, keresik-e a lehetséges összefogás útjait az elkövetkezőkben – véli Antal 

Árpád, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke, a város polgármestere az 

Erdélyi Magyar Néppárt és az RMDSZ viszonyáról. Sokan azt hiszik, az EMNP bejegyzése 

önmagában érték, ez viszont csak keret, lehetőség: az a fontos, milyen programot 

mutatnak fel, és kik állnak mögéje – mondta. Szerinte a jövő évi választásokra készülve 

sem a szavazatmaximalizálás a fontos, hanem az erdélyi magyarság közérzetének javítása. 

A megegyezést az EMNP-vel fontosnak tartja, bár összetett, rétegzett az erdélyi magyar 

társadalom, azért minden településen, minden megyében meg kell vizsgálni az összefogás 
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lehetőségét, annak függvényében dönteni, ki mit tud hozzátenni ahhoz, hogy ez a rendszer 

működjék. 

 

Leszerelt helységnévtábla Előpatakon 

2011. szeptember 27. - Krónika 

Leszerelték a magyar helységnévtáblát a Kovászna megyei Előpatakon. Sajtóértesülések 

szerint Dumitru Marinescu polgármester a törvényre hivatkozva vétette le a magyar 

feliratot, mert a településen a magyarság aránya nem éri el a 20 százalékot, csak 15 

százalékos. György Ervin Kovászna megyei prefektus szerint azokon a településeken, ahol 

a kisebbség számaránya a közigazgatási törvény 2001-es megjelenésekor elérte a 20 

százalékot, ki kell tenni a többnyelvű helységnévtáblát, akkor is, ha azóta megfogyatkozott.  

Ez azonban Előpatakra nem vonatkozik, ott ugyanis tíz évvel ezelőtt sem voltak többen a 

magyarok. 

 

A szentgyörgyi feliratokon előre kerül a magyar szöveg 

2011. szeptember 27. - Kovács Zsolt - Új Magyar Szó  

Hamarosan visszakerülnek a sepsiszentgyörgyi utcák sarkára a magyar, román és angol 

nyelvű turisztikai irányjelző táblák – jelentette be Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy 

polgármestere cáfolta azt a felvetést, hogy a korábbi táblákat a prefektúra felszólítására 

távolították volna el, az ugyanis kifogásolta, hogy a turisztikai irányjelzőkön fent magyar 

felirat szerepelt, és csak alatta volt román és angol nyelvű szöveg. Az elöljáró szerint azért 

szerelték le a táblákat, mert azok minőségileg kifogásolhatóak voltak, sokat közülük 

letörtek vagy elhajlítottak. A művelődési intézményeket és turisztikai látnivalókat jelző új 

táblák viszont időtállóbbak lesznek, szögezte le Antal Árpád. A polgármester ugyanakkor 

kifejtette: ezúttal is első helyen szerepel rajtuk a magyar felirat, hiszen ez így természetes 

egy 75 százalékban magyarok által lakott településen, ahová a legtöbb turista 

Magyarországról érkezik. 

 

Cinizmusból jeles 

2011. szeptember 27. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Salamon Márton László bírálja az Erdélyi Magyar Néppártot az Új Magyar Szó 

vezércikkében: „Ha a politikának a cinizmus nemcsak szükséges, hanem elégséges kelléke 

is lenne, akkor a jogilag már annak számító Tőkés-pártnak mindene meglenne ahhoz, hogy 

igazi politikai alakulatnak tekinthesse magát. Így azonban még csupán ígéretesnek 

nevezhető annak a módja, ahogyan az Erdélyi Magyar Néppárt cinizmusból máris letette a 

vizsgát: hosszú hónapok semmittevése után, alig napokkal az októberi cenzusrajt előtt ők 

is népszámlálási kampányt indítottak”. A szerző szerint „a bukaresti táblabíróságon – a 

nyilvánvaló okirat-hamisítás dacára – alig néhány napja másodfokon bejegyzett Tőkés-

párt tehát máris megmutatta, hogyan kell kisajátítani nem létező érdemeket, hogyan kell – 

másokat örökösen túlkiabálva – a semmiből is politikai hasznot húzni. Magyarán: hogyan 
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kell lopni, csalni és hazudni. Ezzel az eszköztárral felfegyverkezve Tőkésék  már joggal 

reménykedhetnek a jövő évi választási sikerben”. 

 

Állampolgársági törvény - a Híd nem támogatja Hrušovský és Mikuš 
javaslatát 

2011. szeptember 26. - SITA, Új Szó Online 

A Híd nem támogatja Pavol Hrušovský és Jozef Mikuš indítványát az állampolgársági 

törvény módosítására. Gál Gábor, a Híd képviselője szerint a módosító javaslat nem jelent 

a priori megoldást, csak amolyan kozmetikázást, és a jövőben is lesznek olyanok, akik a 

jogszabály miatt elveszítik az állampolgárságukat. Gál szerint az a megoldás, ha a 

parlament visszatér a Fico-féle módosítás előtti törvényhez. 

 

Állampolgársági törvény - a Smer-SD feltétellel támogatná Hrušovskýék 
javaslatát 

2011. szeptember 26. - SITA, Új Szó Online 

Az ellenzéki Smer kész támogatni Pavol Hrušovský és Jozef Mikuš javaslatát az 

állampolgársági törvény módosítására, ha pontosabban megfogalmazzák, hogy milyen ott-

tartózkodási forma esetén vehető fel más állampolgárság úgy, hogy a szlovák ne vesszen el. 

Marek Maďarič, a Smer alelnöke elnöke kijelentette, ha a tervezet állandó lakhely vagy 

közvetlen családi kötelék esetén engedné egy más ország állampolgárságának felvételét, 

akkor pártja hajlandó támogatni a törvény módosítását. 

 

Dzurinda Hammarberggel a kettős állampolgárságról is tárgyalt 

2011. szeptember 26. - Felvidék Ma, Új Szó Online 

Az emberi és kisebbségi jogok védelme, valamint a kettős állampolgárság intézménye is 

témáját képezte Mikuláš Dzurinda külügyminiszter és az Európa Tanács emberjogi 

biztosa, Thomas Hammarberg hétfői találkozójának. Hammarberg a látogatása során 

elsősorban a romák és egyéb nemzetiségek emberi jogaira volt kíváncsi. Az emberjogi 

biztos találkozott Rudolf Chmel emberi jogi és kisebbségi miniszterelnök-helyettessel, 

Lucia Nicholnosonová szociális államtitkárral, az Európa Tanács Parlamenti 

Közgyűlésének szlovákiai küldöttségével, illetve Pavol Kandráč ombudsmannal. 

 

Kisebbségi kultúrák: tervezet a fiókban 

2011. szeptember 26. - Új Szó 

A kormánykoalíción belüli nézeteltérések és a jövő évi költségvetés átírása miatt egyre 

kétségesebb a kisebbségi kultúrák támogatásáról szóló törvény elfogadása. Eredetileg 
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2012-es hatállyal szerették volna elfogadni, viszont a jelek szerint 2013 előtt aligha léphet 

életbe. A tervezet már hónapok óta a kisebbségi ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes 

fiókjában pihen. A tervezet célja egyebek mellett, hogy ne a mindenkori kormányzatok 

határozzák meg, mennyi jut adott évben a kisebbségi kultúrák támogatására. Bugár Béla, a 

Most-Híd elnöke elmondta, addig nem terjesztik a koalíciós tanács elé a tervezetet, amíg 

nem látják, hogy van esély az elfogadására. Hozzátette, először a jövő évi költségvetés 

módosításánál szeretnék elérni, hogy több jusson a kisebbségeknek – a tervezett 4 millió 

eurós keretet 10 százalékkal emelnék. 

 

Másfél ezer aláírás gyűlt össze a Csallóközi Vásárban 

2011. szeptember 26. - bumm.sk, Szabad Újság 

A hétvégén a dunaszerdahelyi Csallóközi Vásáron mintegy 1500-an írták alá azt a petíciót, 

melyet a kettős állampolgárság újbóli lehetővé tételéért indítottak augusztusban. Az 

aláírásokat a Via Nova ifjúsági csoport tagjai, a Magyar Megmaradásért Polgári Társulás, a 

Magyarok Szövetsége és az MKP helyi szervezetének tagjai gyűjtötték. A petícióhoz fiatalok 

és idősek is csatlakoztak, sőt több szlovák nemzetiségű is aláírásával támogatta a 

szervezőket. Ugyancsak ellátta kézjegyével az aláíróíveket több közéleti szereplő is a 

gazdasági, kulturális, illetve politikai élet tagjai közül. A petíciót Világi Oszkár, a Slovnaft 

vezérigazgatója is aláírta. 

 

Eltűnt Gúta magyar helységnévtáblája 

2011. szeptember 26. - bumm.sk 

A múlt héten eltűnt a komáromi járásbeli Gúta magyar nyelvű helységnévtáblája, melyet 

szeptember elején Halász Béla megyei képviselő magánszemélyként helyezett ki a szlovák 

tábla mellé. A tábla a bumm.sk hírportál információi szerint nem rendelkezett a Körzeti 

Hivatal engedélyével, ezért az illetékes szerv távolíthatta azt el. Horváth Árpád 

polgármester elmondta, Gúta város a magyar táblák kérdését mihamarabb meg szeretné 

oldani, de a törvényes utat végigjárva. „Nem csak egy táblát szeretnénk kitenni, hanem 

mind a négy útvonalon az összes szükséges táblát. Ezt engedélyeznie kell a Körzeti 

Hivatalnak, mely a közlekedésrendészettel és a rendőrséggel is egyeztet. A kérvényt már 

természetesen beadtuk, és várjuk a visszajelzést. Ha megérkezik a jóváhagyás, akkor az 

illetékes szerv maga rakja ki a táblákat, és akkor már a törvény is védi azokat a rongálókkal 

és a tolvajokkal szemben“ – mondta el Gúta polgármestere. 

 

Kassaiak vesznek ingatlanokat Borsodban 

2011. szeptember 27. - Sidó Zoltán - NAPI Gazdaság 

A szlovák főváros magas lakásárai miatt a pozsonyiak már évek óta megjelentek a közeli 

magyar települések, főleg Rajka és Mosonmagyaróvár ingatlanpiacán, a legutóbbi hírek 

szerint pedig hasonló jelenség érzékelhető a szegényebb keleti végeken is. A 220 ezres 

kelet-szlovákiai Kassán családi házat vásárolni szinte lehetetlen, a város környékén pedig 
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35−75 ezer euró között lehet hozzájutni. A magyar−szlovák határ túloldalán, Borsod-

Abaúj-Zemplén megye elnéptelenedő falvaiban viszont már 10 ezer euróért is kínálnak 

házakat. A Markíza szlovák kereskedelmi televízió 20 kilométerre a határtól, Vilmányban 

készült riportjában megszólalók szerint itt a házak felújítása is olcsóbb, mint Szlovákiában. 

Egy felújított családi ház áráért Kassán legfeljebb egy háromszobás lakást lehetett volna 

venni − mondta el egy szlovák vállalkozó. Ha megépül a Kassáról az államhatárig vezető 

gyorsforgalmi út, akkor piaci szakértők szerint még intenzívebb lehet a szlovákok 

beáramlása a keleti térségben is. 

 

A parlament elfogadta a vagyon-visszaszármaztatási törvényt  

2011. szeptember 26. - MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A szerbiai parlament ma elfogadta a vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvényt, 

amely alapvető restitúciós modellként a természetbeni vagyon-visszaszármaztatási módot 

látja elő, ahol csak lehetséges. A 154 jelenlévő képviselőből 117-en szavaztak a törvényre, 

míg a VMSZ és a DSS 23 képviselője ellene szavazott. A VMSZ képviselői elégedetlenek, 

mert nem fogadták el azt a javaslatot, miszerint a restitúció alól csak a megszálló erőkhöz 

tartozó külföldi állampolgárok legyenek kivételek. 

 

Elfogadták a köztulajdonról szóló törvényt 

2011. szeptember 26. - Vajdaság Ma 

A szerbiai parlament hosszú várakozás után ma elfogadta a köztulajdonról szóló törvényt, 

amelyre összesen 133-an szavaztak a hatalmi koalícióból és az LDP-ből. A törvényt nem 

támogatta a VMSZ, miután elégedetlen azzal, hogy Vajdaság nem kapta vissza a 

vasúthálózata feletti tulajdonjogot, míg a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) annak 

ellenére, hogy ugyancsak elégedetlen volt a vasúthálózat miatti döntéssel, az új törvényre 

szavazott. A köztulajdon birtokosa az elfogadott törvény értelmében a köztársaság, a 

tartomány és a helyi önkormányzat lehet, ez utóbbiak tulajdonában lesznek az utcák, 

terek, parkok, a községi utak és a besorolás alá nem eső utak. Miután a szerbiai kormány 

elfogadta a vajdasági adminisztráció módosítási indítványait, Vajdaság tulajdonába 

kerülnek a másodrendű utak, a csatornahálózat azon része, amelyen nincs folyami 

forgalom, egyes külföldön lévő objektumok, valamint azok az objektumok, amelyek 

nagybefektetési eszközökből épültek a tartomány területén. 

 

Az elnök utasítsa vissza a vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény 
kihirdetését! 

2011. szeptember 26. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pásztor István VMSZ-elnök nyílt levélben fordul Boris Tadićhoz azzal a kéréssel, hogy 

utasítsa el a vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény kihirdetését és élve az őt 
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megillető alkotmányos felhatalmazással, utalja vissza a jogszabályt a szerb parlamentnek 

újratárgyalásra. „A vagyon-visszaszármaztatásról és kárpótlásról szóló törvény teljes 

mértékben értelmetlenné teszi népeink történelmi megbékélésére irányuló eddigi közös 

erőfeszítéseinket. Az elfogadott vagyon-visszaszármaztatási törvény ugyanis a második 

világháború történéseivel kapcsolatban törvényerőre emeli a kollektív bűnösség elvét. 

Ezzel a megoldással közvetlen módon sérül az Alkotmány azon szakasza, amely tiltja 

Szerbia állampolgárainak bármilyen alapon történő, közvetlen vagy közvetett 

megkülönböztetését. A rendelkezéssel a törvényhozó durván megsérti az ártatlanság 

vélelmét, a tisztességes tárgyaláshoz fűződő jogot, valamint az egyéni felelősség elvét is, 

amelyet Szerbia alaptörvénye és számos, az ország által elfogadott nemzetközi 

dokumentum tartalmaz” – írja levelében Pásztor István. 

 

Rombolás a Petőfi kultúrházban 

2011. szeptember 26. - Szeli Balázs - Magyar Szó, Vajdaság Ma, Magyar Nemzet 

Vandálok törtek be a hétvégén Újvidéken a telepi Petőfi Sándor Magyar Művelődési 

Központ nagytermébe, nem vittek el semmit, ellenben hatalmas pusztítást hagytak maguk 

után. A randalírozók összetörték a hatalmas üvegajtót, szétverték a teremben lévő 

pianínót, a balkonról ledobálták a székeket. Tönkretették a csillárokat, a fali lámpákat, a 

folyosón, ahol Petőfi mellszobra áll, széttörték a virágcserepeket, és a cserépdarabokkal 

dobálták meg a költő mellszobrát. Márton Bálind Teodóra, a művelődési központ elnöke 

elmondta, hogy a vandálok szerencsére nem tudtak bejutni az épület folyosójára, így nem 

kerültek be az irodákba. A rongálást mélységesen elítélte Egeresi Sándor, a vajdasági 

képviselőház elnöke, a Magyar Nemzeti Tanács, a VMSZ, a VMSZ Újvidéki Szervezete, a 

VMDK és a VMDP is. 

 

Ungváron ismét megrongálták a Petőfi szobrot 

2011. szeptember 26. - Kárpáti Igaz Szó, Kárpátalja Ma, Magyar Nemzet 

Ungváron hétfőre virradóra ismét megrongálták Petőfi Sándor szobrát. Az elkövetőket a 

helyszínen őrizetbe vették, kihallgatásuk jelenleg is zajlik. Az ungvári rendőrség szerint 

ezúttal nincs politikai indítéka a magyar emlékmű megrongálásának. „A rendelkezésre álló 

információink szerint kijevi idő szerint 6 óra után néhány perccel egy ittas fiatal pár 

fotózkodott a költő szobránál, ennek során letörték kardjának a felét” – tájékoztatta a 

Kárpáti Igaz Szót a városi rendőrkapitányság. A fiatalok saját bevallásuk szerint részegek 

voltak és csak pár fényképet szerettek volna készíteni, viszont a pózolás során véletlenül 

letörték a kardvéget. Ellenük garázdaság címén indíthatnak eljárást. A szobor letört 

darabja a rendőrségnél van. 
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http://magyarszo.com/fex.page:2011-09-27_Rombolas_a_Petofi_kulturhazban.xhtml
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=6187
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Új természettudományi szakmai műhely alakult a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskolán  

2011. szeptember 26. - Kárpátalja Ma 

Szeptemberben kezdte meg működését a Fodor István Természettudományi Kutatóintézet, 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola új tudományos műhelye. Az intézet 

létrehozásának kezdeményezője a főiskola biológia tanszéke volt. Az intézmény névadójául 

a vidék nemzetközi szinten is nagyra becsült botanikusát és ökológusát, az 1907-ben 

Alsógerebenen született Fodor Istvánt választották. A természettudományi kutatóintézet 

feladatai között szerepel Kárpátalja természeti kincseinek felkutatása, tudományos igényű 

feltérképezése, megőrzésének elősegítése, az itt élő növény- és állatfajok felmérése, 

életterük változásainak nyomon követése. A kutatóintézet munkatársai további céljuknak 

tekintik egy, a Kárpát-medence védett és ritka növényfajait felvonultató növénykert 

létrehozását is. 
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http://www.karpatalja.ma/tudomany/4163-uj-termeszettudomanyi-szakmai-muhely-alakult-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskolan
http://www.karpatalja.ma/tudomany/4163-uj-termeszettudomanyi-szakmai-muhely-alakult-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskolan
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