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Honlapot kapott a Mikó-ügy 

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatása, az ezt követő per, illetve 

az első fokon börtönbüntetésre ítélt személyekről kíván tájékoztatást nyújtani az a honlap, 

amelyet szerdán indítottak el kezdeményezői. A kezdeményezők szerint átfogó, pontos és 

hiteles információforrásként jött létre a www.13020.ro honlap, amelyen összegyűjtve 

megtalálhatók az elmúlt időszak történései a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítási 

kísérletéről és az Ingatlan-visszaszolgáltatási Bizottság tagjait érintő bírósági ítéletről. A 

honlapon részletes információk találhatók az Ingatlan-visszaszolgáltatási Bizottság 

működéséről és összetételéről, amely a Székely Mikó Kollégium restitúciójáról is döntött, a 

13020-as dossziéról, a perről és Markó Attila államtitkár tevékenységéről. A 

kezdeményezők arra ösztönzik az erdélyi magyar embereket, hogy aláírásukkal 

tiltakozzanak a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása és a magyar közösséget ért 

támadás ellen, valamint fejezzék ki szolidaritásukat a három évre elítélt Markó Attila és 

Marosán Tamás iránt. 

 

Véget ért a nyolcadik alkalommal megszervezett EMI-tábor 

A székelyföldi önrendelkezési törekvések kérdéskörével foglalkoztak elsősorban a vasárnap 

véget ért, 8. alkalommal megszervezett EMI-tábor előadásain. A Hargita megyei 

Borzonton lezajlott, nemzetpolitikai műhelyként és fesztiválként szervezett rendezvényen 

az autonómia mellett Trianon revíziójának esélyeit is latolgatták az előadások meghívottai. 

AZ EMI-tábor fősátrában szombaton a magyar nemzetpolitikáról, az idei Kárpát-medencei 

választásokról és a Jobbik politikájáról hangzottak el előadások. Vona Gábor, a Jobbik 

elnöke kijelentette: pártja szívesen együttműködne a Fidesszel abban, hogy eltakarítsák a 

magyarországi politika színteréről a Magyar Szocialista Pártot (MSZP). Hozzátette, nem az 

a baja az MSZP-vel, hogy baloldali, hanem az, hogy nemzetellenes. „Az MSZP állandó 

nemzetpolitikai kockázatot jelent az Országgyűlésben” – jelentette ki a Jobbik elnöke. Úgy 

értékelte, hogy a Fidesz nemzetpolitikában végrehajtott fordulatát a Jobbik katalizátorként 

serkentette. Vona Gábor kijelentette: pártja számít az erdélyi szavazatokra, és ezek 

megszerzéséért pártja a maga korlátozott eszközeivel kampányolni is fog Erdélyben. 

Hozzátette azonban, hogy a Jobbikot nem a szavazatszerzés lehetősége fordította a 

leszakított nemzetrészek felé, ezért, ha nem kapnak szavazatokat Erdélyben, akkor sem 

változtatnak nemzetpolitikai elképzeléseiken. Balczó Zoltán, az Országgyűlés jobbikos 

alelnöke előadásában kifejtette, hogy nemrégiben egy erdélyi politikusokkal és más 

közéleti személyiségekkel sorra került találkozón azzal szembesült, hogy beszélnek ugyan 

róla, de igazából senkinek nincsenek tiszta elképzelései arról, mit kellene tenniük az 

autonómia megszerzéséért. Ily módon a magyar politikum sem tudhatja, hogy mi mellett 

is álljon ki – mutatott rá Balczó Zoltán. Kőszegi Zoltán, a Fidesz parlamenti képviselője 

kijelentette, ha a Fidesz tovább tud erősödni, és sikerül Magyarországot egy gazdasági, 

illetve más tekintetben is erős országgá tenni, akkor hivatalosan is fel lehet vetni a revízió 
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kérdését. A fideszes politikus meglátása szerint erre már akár nyolc év múlva is sor 

kerülhet. 

 

Érvénytelenítették a hatóságok Fehér István személyi okmányait 

A szlovák hatóságok augusztus 10-i hatállyal érvénytelennek nyilvánították a magyar 

állampolgárságát nyíltan felvállaló Fehér István személyi okmányait. A révkomáromi 

gimnáziumi tanártól múlt pénteken már harmadik alkalommal próbálta bevonni a 

személyi okmányait a szlovák rendőrség. Fehér István elmondta: a rendőrségen a szlovák 

állampolgársági törvény betűjére hivatkozva kérték tőle az okmányai leadását, ő viszont 

ezúttal is a szlovák alkotmányra és a vonatkozó nemzetközi jogi normákra hivatkozva 

tagadta meg ennek teljesítését. Hozzátette: személyi igazolványa beszolgáltatásának 

megtagadása miatt 33 eurós bírságot róttak ki rá, majd közölték vele: személyi 

igazolványát érvénytelenítették, törölték a schengeni nyilvántartásból, és így az 

érvénytelen okmányt a jövőben bármikor lefoglalhatják tőle. Arra az újságírói kérdésre, 

hogy kinek a segítségére számít, közölte: „Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának 

elnöke ígérte meg, hogy minden tőle telhető módon segítséget nyújt nekem és a 

sorstársaimnak. Önként és teljesen ingyenesen. A hazai jogászok segítségét nem is kértem, 

mert nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni őket.” 

 

Semjén: Összefogásra van szükség egyetemünk érdekében 

Semjén Zsolt, a magyar kormány miniszterelnök-helyettese fogadta Tóth Jánost, a 

komáromi Selye János Egyetem rektorát és Berényi Józsefet, a Magyar Koalíció Pártja 

elnökét augusztus 13-án. A találkozón részt vett Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai 

helyettes államtitkár is. A találkozó résztvevői áttekintették a Selye János Egyetem körül 

kialakult helyzetet és megvitatták az egyetem szlovák oktatási minisztérium által javasolt 

leminősítése elkerülésének lehetőségeit. A felek megegyeztek abban, hogy széles 

összefogásra és körültekintő, egyeztetett lépésekre van szükség ahhoz, hogy a komáromi 

Selye János Egyetem megőrizze jelenlegi egyetemi rangját. 

 

Jesic: vagy megállapodás Vajdasággal, vagy Szerbia problémák elé 
néz 

A tartomány autonómiájáról meg kell állapodnia a köztársasági és tartományi hatalomnak, 

ellenkező esetben „problémák” lesznek a két hatalmi szint viszonyában csakúgy, mint 

Szerbia európai integrációjában – jelentette ki Goran Jesic, a tartomány kormány 

alelnöke. „Ha nem születik megállapodás, ez azt jelentené, hogy ignorálják Vajdaságot, 
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mint politikai szubjektumot, ami számos probléma okozója lehet” – nyilatkozta Jesic az 

újvidéki Dnevniknek. Szavai szerint Vajdaságban nincsenek szeparatista törekvések, holott 

Belgrádban gyakran ezzel vádolják Vajdaságot, de „mindig akkor, amikor hatáskörökről és 

a pénzről akarunk tárgyalni”. „Nem lehetünk mi szeparatisták, amikor Vajdaság hozta 

létre a modern szerb államot! Nem látom egyetlen okát sem annak, hogy a környék egyik 

legfejlettebb régióját miért ne ösztönöznénk, amikor ez is Szerbia része, s amikor ezzel 

fellendíthetnénk országunk valamennyi polgárának életét” – mutatott rá Jesic. 

 
 

Pótolhatatlan anyakönyveket semmisítettek meg Ungváron 

A 19. század második és a 20. század első feléből származó anyakönyveket semmisítettek 

meg a napokban Ungváron a Kárpátalja megyei igazságügyi főosztály megbízásából, amely 

ezek szerint nincs tisztában azzal, hogy ezáltal fontos nemzeti értékek megsemmisítését 

kezdeményezte. Az intézkedés miatt sok kárpátaljai család nem kutathat majd ősei után. 

Több internetes kommentár szerint mindez azért van, hogy a külföldi állampolgárságot 

felvenni szándékozó kárpátaljaiak számára lehetetlenné tegyék a felmenőikkel kapcsolatos 

adatok igazolását, ezáltal is csökkentve a megyében a magyar állampolgárságért 

folyamodók számát. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár sajtóközleményben 

tudatta, hogy az ungvári főkonzulátus írásos tájékoztatást kért Kárpátalja megye 

kormányzójától az anyakönyvi dokumentumok megsemmisítésének kérdésében. 

Közleményük szerint várhatóan a jövő hét elején hivatalos választ kapnak, amelyről a 

közvéleményt értesíteni fogják. 

 

Janukovics aláírta az új nyelvtörvényt 

Viktor Janukovics ukrán elnök múlt szerdán aláírta a nyelvtörvényt, de egyúttal utasította 

a kormányt, hogy a tudomány és a kultúra neves képviselőiből álló szakértői 

munkacsoportot hozzon létre, s az dolgozzon ki javaslatokat „az országban használt 

nyelvekkel kapcsolatos jogszabályrendszer tökéletesítésére”. Az elnök utasítása szerint a 

munkacsoportnak olyan jogszabályrendszert kell kidolgoznia, amely egyszerre biztosítja az 

ukrán nyelv fejlődését és működését a közélet minden ágában az ország egész területén, 

egyben ugyanezt garantálja az ukrajnai kisebbségek anyanyelvének is, védelmet biztosítva 

azoknak az európai normák szerint. Mikola Azarov miniszterelnök utasítást kapott arra, 

hogy augusztus 13-ig hozza létre a munkacsoportot, továbbá biztosítsa, hogy augusztus 27-

ig elkészül az ukrán nyelv fejlődését és működését garantáló állami program. Az egyesült 

ukrán ellenzék az államfő döntésének bejelentése után nyilatkozatot adott ki, amelyben azt 

ígérte, hogy amennyiben az őszi választások nyomán többségbe kerül a parlamentben, el 

fogja érni a nyelvtörvény visszavonását. Az augusztus 10-én hatályba lépett új 
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nyelvtörvény alapján a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kezdeményezte 

az illetékes ukrán állami szerveknél, hogy hivatalosan nyilvánítsák regionális nyelvvé a 

magyart Kárpátaljának azokban a járásaiban, ahol a magyar lakosság aránya meghaladja a 

10 százalékot. Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke közölte: a jogszabálynak köszönhetően a 

magyar a Beregszászi, az Ungvári, a Nagyszőlősi és a Munkácsi járásokban emelkedhet 

regionális szintre. Olekszandr Ledida, Kárpátalja kormányzója elmondta, nem látja 

különösebb akadályát a nyelvtörvény kárpátaljai megvalósításának. Úgy vélte, a 

soknemzetiségű, négy európai uniós tagországgal határos ukrajnai megyében minden 

feltétel adott a jogszabály érvényesítéséhez. Hozzátette: következő lépésként a járásokban 

olyan költségvetéseket kell elfogadni, amelyek figyelembe veszik a nyelvtörvény 

végrehajtásához szükséges kiadásokat, jóllehet konkrét összegekről egyelőre korai lenne 

beszélni. 

 

Befutó helyen Gajdos István a PR listáján 

Parlamenti képviselőjelöltként jegyezte be az ukrán Központi Választási Bizottság Gajdos 

Istvánt, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnökét, aki a befutónak 

számító 74. helyet kapta a kormányzó Régiók Pártja (PR) választási listáján. A 2012. 

október 28-ra kitűzött ukrajnai parlamenti választásokon való mandátumszerzési 

esélyeiről Gajdos István az MTI-nek elmondta: „mindenképpen befutónak vélem a 

számomra biztosított listás helyet, tekintettel a PR népszerűségi mutatóira és a szakértők 

előrejelzéseire, amelyek szerint a kormányzó párt 85-90 képviselőt juttathat be listán a 

kijevi törvényhozásba”. Az UMDSZ elnöke hangsúlyozta: a kárpátaljai magyar közösség 

irányába tett nagyon pozitív gesztusként értékeli a PR részéről, hogy mandátumra esélyes 

helyet biztosított számára a választási listáján. Egyúttal cáfolta az UMDSZ ellenfelei által 

hangoztatott állítást, amely szerint egy parlamenti képviselői helyért cserébe a szervezet 

eladja a magyar érdekeket. „Nem eladni, hanem épp ellenkezőleg, megvédeni szeretnénk a 

magyar érdekeket, hiszen mindenki láthatja, mennyire megnehezült ezeknek az 

érdekeknek az érvényesítése Ukrajnában, amióta nem tudjuk hallatni a hangunkat az 

ország parlamentjében” – fejtette ki. Megjegyezte: „most reális esélyünk van ennek a 

képviseletnek a visszaszerzésére, ráadásul egy olyan politikai erő oldalán, amely Európa 

felé viszi az országot, hiszen a programjában megvalósítandó célként szerepel az európai 

integráció és a kisebbségek anyanyelvhasználatának a biztosítása”. A felvetésre, hogy 

mandátumhoz jutása esetén a PR-frakció tagjaként mennyire lesz szabad mozgástere 

kisebbségjogi ügyekben, Gajdos kifejtette: „biztos vagyok benne, hogy nem kell majd 

kisebbségellenes törvényeket megszavaznom, mivel a PR deklaráltan kisebbségbarát, amit 

bizonyított azzal, hogy felszámolta a korábbi rezsim egész oktatásunkat fenyegető 

intézkedéseit, továbbá lehetővé tette, hogy ismét egyenlő eséllyel folytathassák 

tanulmányaikat végzőseink az ukrajnai felsőfokú intézményekben, továbbá megszavazta a 

kisebbségbarát nyelvtörvényt”. Hozzátette: megválasztása esetén mindenekelőtt az 

ukrajnai, ezen belül a kárpátaljai magyarság érdekeinek képviseletére, országos 
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megjelenítésére és arra fog törekedni, hogy megteremtődjenek a feltételek Kárpátalján a 

magyar közösség számára az új nyelvtörvény nyújtotta jogok legteljesebb alkalmazásához. 

 


