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Szilágyi Zsolt a néppárt államfőjelöltje 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Szilágyi Zsoltot, a párt alelnökét indítja a novemberi 

romániai elnökválasztáson – jelentették be az EMNP vezetői vasárnap Csíkszeredában. 

Toró T. Tibor, az EMNP elnöke elmondta, a párt választmánya úgy értékelte, hogy a 

közelgő választási kampányban is meg kell jeleníteni azokat az értékeket, amelyek 

képviseletére a párt megalakult. Az egyik kiemelt témakörként jelölte meg, hogy az erdélyi 

magyarok mit várnak el a román államtól, a másikként pedig a román államszerkezeti 

reformot említette. „Arra szeretnénk a kampányt felhasználni, hogy végre érdemi vita 

induljon el a többség és a kisebbség között” – jelentette ki Toró T. Tibor. A pártelnök 

hozzátette, „nem látja”, hogy ki képviselné a kampányban a magyarság számára fontos 

témákat, ha az EMNP nem vesz részt saját jelölttel a versenyben. Toró úgy vélte, Szilágyi 

Zsolt pályája és személye garanciát jelent a cél elérésére. A jelöltről elmondta, 1990-ben a 

román parlament legfiatalabb képviselője volt. 14 évet töltött el a román törvényhozásban, 

ahol többnyire a külügyi bizottságban tevékenykedett. 2004-től három évig a nagyváradi 

Partiumi Keresztény Egyetemen tanított politológiát, 2007 óta Tőkés László európai 

parlamenti képviselő kabinetfőnöke. Szilágyi Zsolt egyik alapítója az Erdélyi Magyar 

Néppártnak, amelynek megalakulása óta az egyik alelnöki tisztségét tölti be. A választási 

részvétel előfeltétele, hogy a párt szeptember 23-ig 200 ezer támogató aláírást gyűjtsön 

össze. Szilágyi Zsolt elmondta, örömmel tapasztalta, hogy a párt megyei szervezeteinek 

elnökei és régióigazgatói értelmét látják a feladatnak, és dolgozni akarnak az aláírásgyűjtés 

során. „Az EMNP azt tűzte ki célul, hogy az Európában már bevált autonómiaformák 

romániai megvalósítása által intézményes keretet biztosítson az erdélyi magyar 

önrendelkezésnek, a Székelyföld területi autonómiájának” – jelentette ki az elnökjelölt. 

Hozzátette, folyamatban van a kampánycsapat összeállítása, és rövidesen a nyilvánosság 

elé állnak az államelnök-jelölti programmal. „Az a dolgunk, hogy mozgósítsuk az erdélyi 

magyarokat, érezzék, hogy a politika róluk is szól, és hogy a programunk megoldást kínál a 

gondjaikra” – hangoztatta az elnökjelölt. Az erdélyi magyarság többségének a támogatását 

élvező RMDSZ korábban bejelentette, Kelemen Hunort, a szövetség elnökét indítja el a 

választáson. 

 

Elkészült az autonómia-törvénytervezet 

Elkészült az RMDSZ által kezdeményezett, a Magyar Polgári Párt (MPP) bevonásával 

összeállított autonómia-törvénytervezet, melyet a szövetség ígérete szerint szeptemberben 

nyújt be a parlamentbe – jelentette be szerdai sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján 

Kulcsár Terza József. Az MPP Kovászna megyei szervezetének elnöke – a törvénytervezetet 

összeállító közös bizottság tagja – elmondta, a polgáriak észrevételei alapján a 

hiányosságokat korrigálták, a végleges verziót pedig az MPP is felvállalja. Közölte továbbá, 

a tervezetet augusztus 10–15. között hozzák nyilvánosságra, ezt követően közvitára 

bocsátják. „A dokumentum végleges formája a közvita során alakul ki, hiszen a 
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hozzászólások, véleményezések után még alakítható – mondta Kulcsár Terza. „Az SZNT 

autonómiastatútumát vettük alapul, annak a javított, bővített változata kerül közvitára. Új 

fejezetek kerültek be, például a gazdaságra vonatkozó szabályozások, valamint a románság 

jogait szavatoló rész.” A tervek szerint a törvénytervezetet egyszerre nyújtják be az RMDSZ 

alkotmánymódosító javaslataival. „A Magyar Polgári Párt is átadta az RMDSZ-nek az 

ötpontos alaptörvény-módosító javaslatát, amelyben többek között kérik, hogy az 

alkotmány preambulumába kerüljön be utalás az 1918-as gyulafehérvári kiáltványra. Nem 

hiszem, hogy a románok ezt nem fogadják el, hiszen azzal megtagadnák önmagukat. A 

gyulafehérvári kiáltvány, mint tudjuk a Székelyföld autonómiájáról is rendelkezik” – 

mutatott rá a polgári párt háromszéki szervezetének az elnöke. 

A mai román alkotmányos keretek között nincs realitása annak az autonómiatervezetnek, 

amelyet az RMDSZ elkészített – jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 

szombaton Csomakőrösön. A politikus a Háromszéki Ifjúsági Tanács által szervezett SIC 

Feszt Székelyföldi Szabadegyetemen egyetemistáknak és középiskolásoknak beszélt az 

autonómiáról. Az autonómiatervezetről szólva Kelemen Hunor elmondta: akkor 

tisztességesek, ha kimondják, ehhez az autonómiamodellhez új román alkotmányra van 

szükség. Kelemen kifejtette: a kulturális és a regionális autonómiával magasabb szintre 

emelhető a kisebbségvédelem annak érdekében, hogy a jövőben is biztosítani lehessen az 

erdélyi magyarok nemzeti identitásának megőrzését. „A kommunista diktatúra célja a 

nemzeti identitás megsemmisítése volt. Ilyen örökséggel vágtunk neki annak az útnak, 

amelyet az elmúlt 25 évben kellett bejárnunk, amely során felépítettünk és bővíteni 

szeretnénk bizonyos eszközrendszereket” – hangsúlyozta. Mint mondta, 

autonómiakérdésben a román társadalomnak nagyon komoly félelmei, fenntartásai 

vannak, amelyekkel számolni kell, ha a romániai magyarság meg akarja őket győzni arról, 

hogy az önrendelkezési törekvések nem ellenük irányulnak. Rámutatott: 60 millió olyan 

ember él Európában, aki valamilyen szempontból kisebbségnek számít, pontosan ezért 

fontos, hogy a tagállamok szuverenitásából kiemelve tartozzon az Európai Unió 

jogköreihez a kisebbségek védelmének kérdése. 

 

A Selye János Egyetem sikeresen veheti az akkreditációs 
akadályokat 

Megkezdődött a szlovákiai felsőoktatási intézmények újabb átfogó akkreditációs 

folyamata. Az eredmények a jövő év végére várhatók. Most dől el, hogy a korábban 

haladékot kapott komáromi Selye János Egyetem teljesíti-e az Akkreditációs Bizottság 

feltételeit, azaz elkerüli-e a leminősítést. Szigeti László, az egyetem igazgatótanácsának 

tagja, oktatásügyi szakember bízik benne, hogy Komáromban sikeresen veszik az 

akadályokat, az egyetem képes megfelelni az akkreditációs megmérettetésnek. „Az utóbbi 
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két évben mindent megtettek annak érdekében, hogy a szigorított feltételeket is teljesítsék. 

Az akkreditációs folyamat során elsősorban a képzési szakokat garantáló szakembereket 

vizsgálják, s tudtommal Komáromban ezzel nincsenek különösebb problémák.” Szigeti 

hozzátette, az anyagi feltételek is adottak a sikeres akkreditációhoz. Az egyetemnek 

sikerült költségvetésen túli forrásokhoz is hozzájutnia, amely biztosíthatja az 

infrastruktúra fejlesztését. Az intézmény sikeresen szerepelt egy uniós pályázaton, 

valamint az anyaországtól is számíthat támogatásra, amely hozzájárulhat az oktatógárda 

stabilizálásához – mondta el Szigeti László. 

Az átfogó minősítés kiterjed az intézmények kutatási, fejlesztési, oktatási, művészeti és 

kreatív tevékenységének, valamint a személyi, műszaki és információs feltételek 

teljesítésének értékelésére. Minősítésre kerülnek az intézmények tanulmányi programjai, 

valamint a professzorok kinevezésére vonatkozó eljárások is. Az oktatási miniszter az 

akkreditációs bizottság véleményét követő 60 napon belül dönt, megkapja-e vagy sem az 

intézmény a minősítést, esetleg átminősítik, illetve felfüggesztik vagy visszavonják a 

működési jogát. Az akkreditációs folyamat az értékelő jelentés és a miniszteri döntés 

kézhezvételével zárul.  

 

Korsós Tamás: Az itteni közösség szolgálatának tekintem azt a 
munkát, amit a főkonzulátus végez 

Korsós Tamás rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, főkonzul augusztus 15-én hagyja 

el szabadkai állomáshelyét. A főkonzul négy és fél évet töltött Vajdaságban, 

megbízatásának ideje alatt lépett hatályba a kettős állampolgárságról szóló törvény, illetve 

a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésére vonatkozó 

jogszabály. A Vajdaság Mának adott interjúban Korsós Tamás kifejtette: „Arra a kérdésre, 

hogy milyen az itteni magyarság lelkülete, úgy tudnék felelni, hogy az egyik legéletrevalóbb 

közösségnek tekintem itt a Kárpát-medencében, amely a lélekszámát figyelembe véve az 

egyik legaktívabb is egyben. Lett légyen szó akár a civil szerveződésről, akár arról, hogy 

saját jövőjét igyekezzék valamilyen módon biztosítani, eleve az, hogy délebbre élnek a 

többi nemzetrésztől, egyfajta életvidámságot ad, egyfajta mediterrán élni akarást, 

életélvezetet. A polgári beállítottság mellett valamilyen módon kötődnek a 

mezőgazdasághoz, megpróbálnak túlélni, akkor is, amikor a polgári létben, a városi létben 

nehéz túlélni, akár történelem viharait is. Hiszen az egyik legviharosabb történelme éppen 

Vajdaságnak van ebben a térségben. Én azt látom, hogy négy és fél évvel ezelőtt mintha 

egy kicsit reménytelenebb lett volna a vajdasági közösség helyzete. Akkor történtek komoly 

támadások a képviselői szervei ellen, akkor volt a magyar közösség abban a helyzetben, 

amikor észrevette, hogy a nagy pártokba vetett bizalma nem köszön vissza, ugyanakkor 

még nem volt egyértelmű, hogy a saját közösségi pártban lesz-e annyi erő, hogy 
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megmaradjon. Ma pedig oda jutottunk, hogy van egy olyan nemzeti tanács, amely sikeres 

stratégiákon van túl, illetve megmaradt az itteni magyar közösség gyűjtőpártja, a VMSZ, 

amely akkora támogatottsággal és szervezettséggel rendelkezik, hogy messze a 

legreprezentatívabb az itteni közösség körében, és amely mögé a magyar kormányzat oda 

tud állni és támogatni tudja. Tevőleges támogatást csak olyan programok mögé lehet 

odatenni, ahol a stratégiai célok egyértelműek”. 
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