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Kormányhatározattal rendezik a MOGYE ügyét? 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette: koalíciós partnerük, a Demokrata-

Liberális Párt (PD-L) elfogadta, hogy kormányhatározattal rendezzék a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar főtanszékének ügyét. A szövetségi 

elnök szerint a keddi kormányülésen fogadják el az erről szóló határozatot, amely az 

egyetem vezetésének akarata ellenére létrehozza a magyar fakultásokat az egyetemen. 

Kelemen hozzátette: a határozatról szóló döntést hosszú vita előzte meg, amelynek során 

az RMDSZ ismételten egyértelművé tette, hogy ha nem képesek alkalmazni a törvényeket, 

akkor nincs értelme a közös kormányzásnak. A PD-L, ígéretéhez híven, mandátummal 

érkezett a hétfői koalíciós ülésre, és ez arról szólt, hogy egyetértenek azzal, hogy a törvényt 

alkalmazni kell, és a törvény betűje szerint és annak szellemében akarják rendezni az ügyet 

– számolt be a szövetségi elnök. Eközben Crin Antonescu ellenzéki vezér a múlt héten 

kijelentette: az RMDSZ-nek nem lesz oka ünnepelni, mert ha képes is kizsarolni a 

nagyobbik kormánypárttól a MOGYE magyar tagozatának létrehozatalát, a hatalom 

átvétele után a Nemzeti Liberális Párt (PNL) hatályon kívül helyezi az esetleges 

kormányhatározatot. A közvélemény-kutatásokban toronymagasan vezető ellenzéki 

Szociálliberális Unió (USL) társ-elnöke kifejtette: nézete egyesek számára akár maradinak 

vagy nacionalistának tűnhet, de őt nem érdekli, mit szól Európa, Románia akkor is 

nemzetállam marad, ahol egyetlen hivatalos nyelv létezett és létezik. 

 

Tőkés László kilépett az RMDSZ-ből 

Huszonkét év után kilép az RMDSZ-ből Tőkés László európai parlamenti képviselő, az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. Tőkés négy indokkal magyarázza 

kilépését: az RMDSZ Verespatakkal kapcsolatos álláspontja, a korrupció elleni küzdelem 

céljával létrehozott intézményekkel szembeni RMDSZ-viszonyulás, a Szövetség 

kormányzati szerepvállalása, illetve az a mód, ahogyan az RMDSZ a romániai magyar 

közösségnek járó összegekkel bánik, illetve ahogy a többi magyar párthoz viszonyul a 

nemzeti ünnepeken. Indoklása szerint a cianidos bányászatot betiltó, sikeres európai 

parlamenti határozat egyik kezdeményezőjeként vállalhatatlan számára a szövetség 

Verespatakkal kapcsolatos megengedő és a beruházást elősegítő álláspontja. Az EP-

képviselő továbbá vállalhatatlannak, és az egész erdélyi magyarságra nézve 

szégyenletesnek tartja, hogy az RMDSZ parlamenti képviselői arra törekszenek, hogy 

ellehetetlenítsék a köztisztviselők vagyonosodását vizsgálni hivatott ANI, illetve a DNA 

munkáját. “A hatalom öncélú akarása miatt az RMDSZ vezetői beáldozták az önálló állami 

magyar egyetemünket, igazgatói és prefektusi állásokra váltották autonómiánkat, 

aprópénzért hajlamosak kiárusítani Erdély természeti kincseit” - fogalmaz Tőkés László. 

Egyben elutasítja az RMDSZ – “zsákmányszerző pártlogikán alapuló – kirekesztő és az 

erdélyi magyarságot megosztó gyakorlatát. Meggyőződésem, hogy nem az erdélyi 

magyarság van az RMDSZ-ért, hanem éppen fordítva: erdélyi magyar pártjainknak, 

választott tisztségviselőinknek kell mindenkoron egész közösségünket szolgálniuk”- zárja 
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közleményét az EMNT elnöke. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint „ha gerinces ember 

lenne”, Tőkésnek nem csak a szövetségből, hanem az Európai Parlamentből is ki kellene 

lépnie, mivel mandátumát az RMDSZ listáján szerezte. „Tőkés úr lényegében már régóta 

nem tagja az RMDSZ-nek. Érvei határtalan kétszínűséget mutatnak, mivel ha valaki egy 

párt alapítójaként létrehoz egy másik pártot, többé nem lehet tagja az előző alakulatnak” – 

mondta hétfőn Kelemen Hunor. Az RMDSZ-ből való kilépési nyilatkozatával Tőkés László 

felmondta a három éve működő magyar összefogást – mondta hétfőn Kovács Péter, a 

szövetség főtitkára. „Egy írásos dokumentumot írásban felrúgott” – kommentálta az MTI-

nek Kovács az RMDSZ egykori tiszteletbeli elnökének gesztusát. Borbély László, az 

RMDSZ politikai alelnöke szerint Tőkés kilépése túl későn érkezett, és az EMNT-elnök 

„kétszínűségét” bizonyítja. Borbély szerint Tőkésnek személyes érdeke volt az EP-

képviselői mandátum megszerzése. 

 

Parlamenten kívül rekedt az MKP 

Elsöprő fölénnyel nyerte meg a Robert Fico vezette Smer a szombati előrehozott 

parlamenti választásokat. A baloldali párt több mint 1,1 millió szavazatot kapott, 44,41 

százalékos eredményével 83 mandátumhoz jutott a 150 fős törvényhozásban. Fico ugyan 

tárgyalásra hívta az összes parlamentbe jutott pártot, de kijelentette azt is, kész arra, hogy 

egyedül kormányozzon. Ivan Gašparovič államfő várhatóan hétfőn megbízza 

kormányalakítással Ficót. A szlovákiai magyarok voksaiért versengő két párt közül csak a 

szlovák nemzetiségű választók által is elfogadott Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt 

tudta átlépni a parlamentbe jutáshoz szükséges ötszázalékos küszöböt. Bugár Béla 

pártjának a 176 ezer szavazat (6,89 százalék) 13 mandátumot eredményezett, a 

megválasztott honatyák közül kilencen magyar nemzetiségűek. A Berényi József vezette 

Magyar Koalíció Pártjának (MKP) 2010-hez hasonlóan most sem sikerült bejutnia a 

parlamentbe. Az MKP mintegy 109 ezer szavazatot kapott, ami a voksok 4,28 százalékának 

felel meg. A parlamentbe jutáshoz mintegy húszezerrel több szavazatra lett volna szüksége 

a magyar pártnak. Az MKP-ra leadott voksok száma egyébként mindössze 155-el kevesebb, 

mint két évvel ezelőtt, vagyis a párt erős szavazóbázissal rendelkezik. Ezzel szemben a 

Most-Híd 2010-hez képest közel harmincezerrel kevesebb szavazatot kapott. Két évvel 

ezelőtt a magyarlakta területeken egyértelmű volt a Híd dominanciája, akkor csupán a 

párkányi, a nagykürtösi és a tőketerebesi körzetekben tudott nyerni az MKP. Idén ezek 

mellett a komáromi és a rimaszombati választási körzetben is az MKP kapott több 

szavazatot. Az eredményeket sem Bugár Béla, sem Berényi József nem értékelte sikerként. 

Mindketten kitértek arra, hogy a másik fél elutasította a választások előtti együttműködést. 

Tavaly november elején történtek lépések ezzel kapcsolatban, konkrét találkozóra viszont 

nem került sor. Az MKP csak a két párt koalíciójáról volt hajlandó tárgyalni, a Híd viszont 

csak helyeket kínált listáján az MKP politikusainak. Bugár sajnálja az elveszett százezer 

szavazatot, Berényi hibának nevezte, hogy nem jött létre koalíció. Amennyiben 2009-ben 
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nem került volna sor pártszakadásra, illetve ha tavaly megvalósul a Berényi által 

szorgalmazott választási koalíció, úgy a magyar voksoknak köszönhetően a mostani 

választás eredményeinek tükrében a legnagyobb ellenzéki frakcióval a magyarokat 

tömörítő mozgalom rendelkezhetne a szlovák parlamentben. 

A vasárnap közzétett hivatalos eredmények alapján a Smer mögött a második helyen a 

Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) végzett. A KDH a szavazatok 8,82 százalékát 

szerezte meg (16 mandátum), ezzel a legerősebb jobboldali tömörüléssé vált. Meglepetésre 

harmadik lett az Igor Matovič vezette Egyszerű Emberek és Független Személyiségek 

(OĽaNO). A kettős állampolgárság engedélyezését elutasító Matovič pártja a voksok 8,55 

százalékát gyűjtötte be, és a KDH-hoz hasonlóan 16 honatyával lesz jelen a parlamentben. 

6,08 százalékos eredményével bejutott a parlamentbe a Gorilla-botrány miatt a felmérések 

szerint a veszélyzónában tanyázó SDKÚ is. Mikuláš Dzurinda pártja 11 mandátumot 

szerzett, akárcsak az utolsó helyen a törvényhozásba kerülő liberális Szabadság és 

Szolidaritás (SaS). A választások egyetlen jó hírének nevezte Grigorij Meseznikov 

politológus, hogy Ján Slota nacionalista pártja, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) a parlament 

kapuin kívül rekedt. A választások nagy meglepetése volt a vártnál jóval magasabb 

részvétel volt. A lakosok 59,11 százaléka járult az urnákhoz, miközben a közvélemény-

kutatások 50 százalék alatti részvétel valószínűsítettek. 

 

Személyi okmányaik leadására szólították fel az állampolgár-
ságuktól megfosztott személyeket 

Megpróbálta bevonni a rendőrség az állampolgárságától megfosztott Boldoghy Olivér 

komáromi színész-vállalkozó és Fehér István gimnáziumi tanár személyi okmányait. 

Boldoghy az MTI-nek elmondta, a rendőrök az otthonában keresték meg, és arra 

szólították fel, hogy adja le a személyi igazolványát és az útlevelét. A szlovák 

állampolgárságától megfosztott vállalkozó alkotmányos jogaira hivatkozva elutasította a 

rendőrök felszólítását, akik közölték vele, hogy tudomásul vették az álláspontját, majd 

távoztak. Fehér Istvánt a komáromi Selye János Gimnáziumban, tanítás közben keresték 

fel a rendőrök azzal, hogy adja át szlovákiai okmányait. A tanár ezt nem volt hajlandó 

megtenni, viszont megerősítette, felvette a magyar állampolgárságot és letette az esküt. A 

pedagógus emlékeztette a rendőröket a szlovák alkotmány azon cikkelyére, mely szerint 

senkitől sem vonhatják meg akarata ellenére az állampolgárságot, egyben közölte, nem 

szándékozik lemondani szlovák papírjairól. A Nemzetpolitikai Államtitkárság közleménye 

szerint a magyar kormány felháborodással értesült arról, hogy a szlovák rendőrség 

otthonában, illetve munkahelyén zaklatta a Komáromban élő Boldoghy Olivér vállalkozót 

és Fehér István komáromi tanárt. „Megdöbbentő, hogy ezúttal nem valamelyik politikai 

párt, hanem a hivatalos hatóságok részéről következett be olyan lépés, amely azt célozta, 

hogy a magyar közösségben a fenyegetettség érzését keltse” – áll a közleményben. 
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Orbán Viktor fogadta Pásztor Istvánt  

Orbán Viktor miniszterelnök közel egyórás találkozón fogadta Pásztor Istvánt, a Vajdasági 

Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét. A felek megelégedéssel nyugtázták Szerbia EU-

tagjelöltségét, Pásztor István köszönetet mondott a kormányfőnek a tagjelöltség 

megszerzése érdekében kifejtett erős támogatásért, valamint a vajdasági magyar közösség 

újbóli kollektív megbélyegzésének egyértelmű és határozott elutasításáért. A VMSZ elnöke 

tájékoztatta a miniszterelnököt pártja választási programjáról és céljairól. A tárgyaló felek 

leszögezték, a megkezdett nemzeti és közösségi építkezés továbbvitelének záloga, így 

megkérdőjelezhetetlen nemzeti érdek, hogy a vajdasági magyar közösség – a Vajdasági 

Magyar Szövetség által – továbbra is megkerülhetetlen politikai erő legyen a szerbiai 

politizálás minden szintjén. Orbán Viktor elfogadta Pásztor István meghívását, hogy 

személyesen vegyen részt a VMSZ kampányában, így előreláthatólag április végén ellátogat 

a Vajdaságba. A beszélgetésen áttekintették a folyamatban lévő, határon átnyúló gazdasági 

és fejlesztési ügyeket is. Pásztor István elmondta: a vajdasági magyar közösség és a VMSZ 

kiáll a miniszterelnök és Magyarország kormánya mellett a Magyarország ellen folytatott 

méltatlan, egyoldalú és az európaiság értékrendjével szembemenő nemzetközi politikai 

hadjáratban. 

A vajdasági Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) elnöke, Rácz Szabó László 

sajtótájékoztatóján kijelentette: a magyar kormány egyoldalúan közelíti meg a küszöbön 

álló szerbiai választásokat, ami azt jelenti, hogy egyetlen magyar párt mellett áll ki, az 

pedig a Vajdasági Magyar Szövetség, a többi vajdasági magyar pártot pedig nem veszi 

figyelembe. Kifejtette, úgy gondolja, ez a hozzáállás csakis abból fakadhat, hogy a 

kormányt nem informálják megfelelőképpen a Vajdaságban fennálló helyzetről. 

 

Pásztor: kezdődik a kampány 

A VMSZ március 15-én kezdi választási kampányát, a Szövetség önállóan indul a 

parlamenti választásokon – jelentette be Pásztor István VMSZ-elnök civil szervezetek 

képviselőivel való találkozóján Újvidéken. A VMSZ az önállóság alatt közösségi 

önállóságot, nem pedig szigorú pártönállóságot ért – tette hozzá a párt elnöke. A 

megbeszélésnek az volt a célja, hogy hogy a VMSZ bemutassa választási programját, 

amelynek gerincét egy „normális ország kiépítése”, a vajdasági kérdés, a decentralizáció és 

a regionalizáció kérdése képezi. Pásztor kijelentette, a többi magyar párttal a VMSZ nem 

kíván koalícióra lépni, mert a „többiek évekre visszamenőleg kirekesztették magukat az 

együttműködés lehetőségéből”. Mint mondotta, e pártok között vannak olyanok, amelyek 

olyan ötleteket képviselnek, amelyek közösségileg életveszélyesek, s ezekkel a VMSZ sem 

ma, sem holnap, sem holnapután közösséget nem vállal. Kijelentette, a VMSZ abban 

érdekelt, hogy ugyanazokkal tudja folytatni a politizálást a parlamenti többség részeként, 

akikkel az előző ciklusban is tette. Magyarán, a VMSZ abban érdekelt, hogy a Demokrata 

Párttal és a hozzá csatlakozó többi párttal tudjon szót érteni és együtt folyatni velük a 

politizálást. 
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