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Az RMDSZ áll a Tőkés-párt megóvása mögött? 

2011. június 10. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, Szabadság, Magyar 

Nemzet 

Hozzáfért az RMDSZ az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzése érdekében 

összegyűjtött és a bukaresti törvényszékhez benyújtott támogató aláírásokhoz. A Krónika 

birtokába jutott dokumentumok szerint az RMDSZ bukaresti szervezetének elnöke, 

valamint Kelemen Hunor szövetségi elnök egyik közvetlen munkatársa attól a személytől 

kapott felhatalmazást az EMNP-dosszié áttanulmányozására és lefényképezésére, aki 

megóvta a Tőkés Lászlóhoz közelálló alakulat létrehozását. Tőkés megdöbbenésének adott 

hangot a történtek kapcsán, és a demokrácia megcsúfolásának nevezte az RMDSZ politikai 

magatartását, ennek ellenére érdemi összefogást javasol az erdélyi magyar politikai 

alakulatok között. 

 

Az SNS szemlézni fogja a magyar sajtót 

2011. június 13. - MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet, Népszabadság 

„Sajnálom, hogy egyetlen párt sem tudja kijelenteni azt, amit mi, hogy nem árusítja ki 

Szlovákiát” - szögezte le Andrej Danko, aki szerint az SNS az egyetlen párt, mely nem 

üzletel sem a Híddal, sem az MKP-val, s kizárólag a szlovák érdekeket védi. Az SNS első 

alelnöke figyelmeztetett arra a veszélyre, mely Magyarország kapcsán fenyegeti Szlovákiát. 

„Nyíltan beszélik, hogy a Magyar Nemzeti Gárda népszavazást akar a trianoni diktátum 

revíziójáról. Az is sokkoló hír, hogy a Magyar Tudományos Akadémia szerint a fiatalok 53 

százaléka üdvözölné Trianon revízióját, bármilyen módszerrel is történjen az. A magyarok 

közös biztonsági rendszeren és fegyverosztáson gondolkodnak. Hogyan tartjuk meg akkor 

Szlovákia területét? El akarjuk veszíteni a Csallóközt, ahogy elvesztettük a Slovnaftot?” – 

kérdezte Danko. Elmondta, az SNS szemlézni fogja a magyar sajtót, és minden hétfőn 

nyilvánosságra hozzák honlapjukon az összefoglalót. „Meg akarjuk osztani mindenkivel, 

hogy a Duna túloldalán a helyzet komoly. Bízom benne, hogy minden hétfőn, a szemle 

elolvasása után a szimpatizánsaink újra meggyőződnek arról, hogy az SNS soha nem árulja 

el őket.” 

 

Robbanhat a koalíció a régióátszervezéstől 

2011. június 14. - Krónika, Új Magyar Szó 

Hevesen ellenzi az RMDSZ a koalíciós partner Demokrata-Liberális Párt javaslatát, 

miszerint a kormány vállaljon felelősséget a Románia közigazgatási-területi 

átszervezéséről szóló törvényért. A szövetség számos politikusa szerint a kérdés a levegőbe 

röpítheti a koalíciót. A nagyobbik koalíciós alakulat (PDL) Traian Băsescu államfő 

régióátszervezési elképzelését pártolja, miszerint a jelenlegi nyolc fejlesztési régióból jönne 

létre ugyanannyi számú megye, ez a felosztás azonban a többségében magyarok lakta 

erdélyi megyék beolvadását eredményezné. 
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Kutakodik Berényinél a belügyminisztérium 

2011. június 14. - varga - Szabad Újság 

A belügyminisztérium közigazgatási osztálya a Szlovák Nemzeti Párt beadványát követően 

levélben fordult Berényi József MKP−elnökhöz, hogy nyilatkozzon, pártja április 14−ei 

közgyűlésének idején Szlovákia állampolgára volt−e. Mert egy más ország 

állampolgárságának felvételével automatikusan elveszíti a szlovákot. Amennyiben 

elveszítette, a politikai pártokról szóló törvény értelmében az MKP elnöke sem lehet. 

Pártelnöki funkcióba ugyanis csak szlovák állampolgárságú egyént választhatnak. Berényi 

József az alábbiak szerint kommentálta az ügyet: „Úgy látszik nagyon zavarom a 

kormánykoalíció köreit, hogyha az SNS−es Ján Slota kezdeményezésére Daniel Lipšic 

belügyminiszter a koalíció többi politikusának csendes jóváhagyásával ilyen jellegű 

hadjáratot indít ellenem.”  

 
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 

 

A hit melletti kiállásra, áldozatvállalásra és erkölcsi megújulásra buzdítottak 
Csíksomlyón 

2011. június 11. - Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Szabadság, Új Magyar Szó, 

Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A hit mellett való kiállásra, az áldozatvállalásra és az erkölcsi megújulásra buzdította a 

csíksomlyói búcsú résztvevőit Spányi Antal székesfehérvári püspök a pünkösdszombati 

szentmise prédikációjában. A Csíksomlyó melletti Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegy 

közötti nyeregbe, a magyarság egyik legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepére a Kárpát-

medencéből és a világ számos pontjáról érkeztek zarándokok. Az idén is eleredt az eső a 

szertartás közben, de így is több százezren hallgatták végig a szentmisét. 

 

Hende Csaba: A nemzet közös örökség, közös jelen, közös jövendő! 

2011. június 13. - Erdély Ma 

„A magyarság jövőjét nem a múltja dönti el, hanem az, hogy itt és most mit teszünk meg 

egymásért” – hangsúlyozta Hende Csaba az 1000 éves határnál, a kontumáci hősi 

emlékműnél megtartott ünnepségen. „Ma már világos, hogy a csíksomlyói búcsú nemcsak 

hatalmas vallási esemény, hanem a magyarság lelki újraegyesítésének kiemelkedő színtere 

is” – fogalmazott a tárcavezető. Kiemelte, hogy a csíksomlyói búcsú másnapján, a 

zarándokok többsége az I. és II. világháborúban elesett több ezer magyar katona 

gyimesbükki emlékhelyén is megjelent, szentmise és koszorúzás keretében fejet hajtva a 

hősök emléke előtt. „Végtelen megtiszteltetés volt számomra, hogy sok évtized után, az 

első magyar politikusként mondhattam beszédet az emlékhelyen” – fogalmazott a 

honvédelmi miniszter. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=52163
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=52163
http://erdely.ma/hitvilag.php?id=93353&cim=hende_csaba_a_nemzet_kozos_orokseg_kozos_jelen_kozos_jovendo
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Az ellopott Csíksomlyó 

2011. június 13. - Parászka Boróka - manna.ro 

A csíksomlyói búcsú kapcsán Parászka Boróka arról ír, hogy „a katolikus egyház minden 

évben ki is ad egy közleményt, amelyben kéri a búcsúra látogatókat, hogy tartsák 

tiszteletben az esemény vallási jellegét, de erre a kérésre az éppen aktuális (magyarországi) 

hatalom – most éppen a keresztény-demokraták – nagy ívben tesznek.  Túl csábító, hogy 

annyi ezer ember előtt villogtathatják a politikusok és politikai aktivisták nemzeti 

elkötelezettségüket. A helyi önkormányzatok vezetői között sincs elég karakán és erős 

ember, aki azt mondaná a csíksomlyói búcsúsnak álcázott politikai busójáróknak, hogy 

most az egyszer maradjanak észrevétlenek, és ne akarják lefölözni a nem nekik szóló 

nyilvánosságot. Pedig ha a gyors lejáratú politikai szövetségek és behódolások hasznát 

nézzük, akkor jól belátható: ezek a kullancs-kampányok nem fordíthatóak tartós 

közösségépítésre. A KDNP-hakniból nem lesz egységes székelyföldi identitás.” 

 

Százmilliós adomány: médiamutyit sejt az LMP a Fidesz körül 

2011. június 11. - MTI, Hírszerző, Új Magyar Szó  

Az Orbán-kormány egy alapítvány mögé bújva épít politikai hátországot és 

sajtóbirodalmat Erdélyben – közölte a hétvégén Karácsony Gergely és Dorosz Dávid, az 

LMP két politikusa. A párt frakcióvezető-helyettese, valamint az Országgyűlés nemzeti 

összetartozás bizottságának tagja szerint az Udvarhelyi Híradó Kft. napilapjait felvásárló 

„Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért” Alapítvány minden valószínűség szerint 

törvénytelenül kapott 250 millió adóforintot a Szerencsejáték Zrt.-től, hogy azt a határon 

túli magyar sajtótevékenység ápolására és megsegítésére fordítsa. 

 

Oklevél a kétezredik kérelmezőnek 

2011. június 11. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

Oklevelet kapott Sepsiszentgyörgyön a kétezredik, magyar állampolgárságot kérelmező 

személy. Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatban a demokrácia-központ 

munkatársai minden nap fogadják az érdeklődőket. Nemes Előd, a sepsiszentgyörgyi iroda 

vezetője a Székelyhon.ro-nak kifejtette, nem csökkent a kérvényezők száma az iroda 

megnyitása óta, és az is jó dolog, hogy ma már mindenki tudja, hol találják az irodát a 

városban. Az összesített adatok szerint áprilisig Sepsiszentgyörgyön 5905, 

Kézdivásárhelyen 3251, Baróton 1026, Kovásznán pedig 1171 érdeklődő fordult meg az 

EMNT demokrácia-központjaiban. 
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http://manna.ro/velemeny/az-ellopott-csiksomlyo-2011-06-13.html
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Az RMDSZ frakcióval tárgyalt a KDNP képviselőcsoportja Székelyudvarhelyen 

2011. június 12. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, 

szekelyhon.ro 

A romániai magyar politikai helyzettel összefüggő aktuális kérdéseket tekintette át többek 

között a KDNP képviselőcsoportja és az RMDSZ frakciójának vezetése 

Székelyudvarhelyen. Korábban a Magyar Polgári Párt és a Székely Nemzeti Tanács 

vezetésével találkozott és folytatott megbeszélést aktuális kérdésekről Semjén Zsolt. A 

KDNP elnöke látogatást tett a székelyudvarhelyi demokráciaközpontnál is, ahol az 

állampolgársági ügyeket intézik. 

 

Maros, Hargita, Kovászna: „aberráció” 

2011. június 12. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Brassó lehet a Központi megye székhelye, amennyiben a parlament szavazással, vagy a 

kormány felelősségvállalással elfogadja a Románia területi-közigazgatási felosztására 

vonatkozó nyolcmegyés elképzelést – amelyet Traian Băsescu államfő is támogat. Maros 

megye kormánybiztosa, Marius Paşcan hétvégi sajtótájékoztatóján „aberrációnak” nevezte 

a Maros, Hargita és Kovászna megyékből álló új területi egységet, mivel utóbbi kettő 

„túlságosan” gyenge gazdaságilag. A kormánybiztos szerint Maros megyének Brassó, 

Szeben, Kolozs megyékhez kellene csatlakoznia, ezek ugyanis gazdaságilag fejlettebbek 

pénzügyi-infrastrukturális szempontból. Továbbá Székelyföld közigazgatása „nemzeti 

érzelmeket” tüzelne fel, és konfliktusokat generálna. 

 

A régiók átszervezése nem szerepel a koalíciós ülés napirendjén 

2011. június 13. - transindex.ro 

A régiók átszervezéséről szóló tervezetet még nem juttatták el a PDL koalíciós 

partnereinek, és megvitatása nem szerepel a kedd reggeli koalíciós ülés napirendi pontjai 

közt sem – nyilatkozta a Realitatea hírtelevíziónak Varujan Pambuccian, a parlamenti 

képviselettel rendelkező kisebbségek csoportjának vezetője. A Realitatea úgy tudja, 

egyelőre a PDL vezető politikusai közt is sokan vannak olyanok, akik még nem kapták 

kézhez pártjuk javaslatát, és felháborodást váltott ki körükben, hogy megkérdezésük 

nélkül születnek döntések ilyen horderejű kérdésekben. 

 

Megbírságolnák az RMDSZ-t a magyar nyelv használata miatt 

2011. június 13. - Kertész Melinda - transindex.ro, Nyugati Jelen 

Megbírságolná az RMDSZ-t két, Kolozsváron kihelyezett magyar nyelvű plakát miatt a 

Kolozsvári Polgármesteri Hivatal. Oana Buzatu, a város önkormányzatának szóvivője 

kijelentette, a Garibaldi híd környékén álló hirdetőtábla illegális, mert a tulajdonosa nem 

rendelkezik építési engedéllyel, az RMDSZ pedig nem kért az önkormányzattól a plakátok 

tartalmára vonatkozó jóváhagyást. A szóvivő szerint az önkormányzat amúgy sem hagyta 
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volna jóvá a plakátok tartalmát, mert a magyar nyelvű tartalom román fordítása nem 

szerepel rajtuk, közérdekű hirdetéseket pedig az ország hivatalos nyelvén is meg kell 

jeleníteni. Máté András, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke tipikus magyarellenes 

kirohanásnak nevezte „a Funar-szimpatizánsok szavazataira hajtó polgármester által 

vezetett önkormányzat” megnyilvánulását. 

 

Hamisított román aláírások az EMNP listáin? 

2011. június 14. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) támogatólistájának mintegy nyolcszáz bukaresti 

aláírója között mindössze két magyar név található – árulta el az Új Magyar Szónak Budai 

Richárd. „Az aláíráslisták alapján megállapítható, hogy több mint nyolcezer bukaresti 

magyarból mindössze ketten írták alá a Tőkés-párt támogatólistáit, ha ők egyáltalán 

magyarok, mert ez sem biztos. A mintegy nyolcszáz román nevű személy aláírása pedig 

gyanúsan egyforma” – tette hozzá Budai. 

 

SOS, magyar kormány! 

2011. június 14. - Ördög I. Béla - Szabadság 

„A veszélyek egy közösségre gyakran nem kívülről, hanem annak belső érdekellentétjeiből, 

hatalomvágyból, személyes karrierizmusból adódnak. És az ilyen esetek orvoslása még 

több megértést, körültekintést igényel a történelem szeszélye folytán távolba szakadt 

„nevelőszülő” részéről” – írja Ördög I. Béla a kolozsvári Szabadság keddi számában. A 

szerző szerint mivel a három erdélyi magyar politikai alakulat közül egyik sem hajlandó 

engedni a maga igazából, és átadni helyét a másiknak, egyetlen megoldás kínálkozik, ami 

„a magyar kormány bölcsességétől” függ. A kormány „a kezében levő anyagi eszközökkel, 

ha úgy tetszik az „árukapcsolás” taktikájával, képes lehet megfelelően időzítve csepegtetni, 

és a kollektív helytállásnak alárendelt tennivalókat osztani ki a három romániai politikai 

szervezetnek: oly módon, hogy ezzel ne rendelje feltétel nélküli uralma alá a pártokat (ami 

nagyfokú önkontrollt is feltételez), azonban egyfajta munkamegosztással valamennyien 

ugyanazt a közös célt kényszerüljenek szolgálni”. 

 

Szőcs: nem kaptunk ígéretet a Iorga-idézetes tábla ügyének rendezésére 

2011. június 14. - Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

Magyarország nem kapott választ a román hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy 

eltávolítják a Mátyás király szoborcsoport elé kihelyezett, Nicolae Iorga idézetet 

tartalmazó táblát – jelentette ki a hétvégén Kolozsváron Szőcs Géza kulturális államtitkár. 

Szőcs a Mediafax hírügynökség kérdésére válaszolva elmondta: szerinte a Kolozsvári 

Polgármesteri Hivatal saját maga fog arra a belátásra jutni, hogy ennek a táblának nincs 

mit keresnie a szobor esztétikai terében, ha nem akar „feledésbe és névtelenségbe 

süllyedni”, akárcsak a Gheorghe Funar irányította egykori városvezetés. Az államtitkár 
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ismét megerősítette, hogy Magyarország nem fogja visszakérni a restaurálás költségeire 

folyósított 400 ezer eurót. 

 

Zala: az Európai Bizottsághoz fordultunk a magyar alkotmány miatt 

2011. június 10. - MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

Boris Zala, a Smer EP-képviselője szerint az Európai Parlament szlovák, francia és román 

képviselőinek egy csoportja felszólította az Európai Bizottságot, foglaljon állást a magyar 

alkotmánnyal kapcsolatban, hogy az összhangban van-e az európai joggal. Elmondta, a 

képviselők három területen bírálták a magyar alkotmányt, ezek egyike „a határon túli 

magyar kisebbségekkel való visszaélés, például a kollektív jogok bevezetése”. Mikuláš 

Dzurinda külügyminiszter szerint Zala kezdeményezése azt bizonyítja, hogy a Smernek 

szüksége van az uszító politikára, és kárt okoz Szlovákiának. „Miért viselkedik a Smer úgy, 

mintha Budapest tartománya lennénk? Hát valóban táncoljunk úgy, ahogy Budapest 

fütyül? A külpolitikát lehet sajtóprovokációkkal, de szakmailag is művelni. Én a felelős 

munka mellett döntöttem, a Smer ezt akadályozza, s megpróbálja kihasználni a Duna 

másik oldaláról érkező provokációkat, amivel szerintem kárt okoz Szlovákia érdekeinek” - 

mondta Dzurinda. 

 

Árnyékra vetődés 

2011. június 10. - Lőrincz Adrián - Új Szó 

„Orbán lelkének sötétebb oldala, hülye magyar, náci mitugrász, s még sok minden volt az 

utóbbi napokban Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke, csak úriember nem” – 

kezdi kommentárját Lőrincz Adrián a pozsonyi magyar napilapban. Majd így folytatja: 

„Mivel a Kövér kijelentéseire vetődők valahogy nem akarták észrevenni, elsiklott a 

figyelmük azon kijelentés fölött, hogy a sokat ragozott kettős állampolgárság nem ördögtől 

való, hanem Európa-szerte alkalmazott gyakorlat. Ciki, de így van. A biztosítékot 

leginkább kiütő „minden szlovák politikusban ott rejlik Slota” kezdetű mondat azzal 

folytatódik, hogy „ha nem is a lelke mélyén, de olyan szinten, hogy félnek a Ján Slota 

típusú politikusoktól, ezért figyelnek rá”. Most őszintén: van olyan politikai tömörülés e 

honban, mely legalább egyszer ne húzta volna elő a mélynemzeti vezér örök témáját, a 

magyarellenességet? Ebben az országban bizonyíthatóan ez hozza a legtöbb szavazatot, 

politikai öngyilkosság volna kihagyni.” 

 

Szolgaságtól szlotaságig… 

2011. június 10. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

„Tény és való, hogy Szlovákia legfigyelemreméltóbb szomszédja Magyarország. A csehek, 

ukránok, lengyelek, osztrákok akár meg is sértődhetnének, mert történhet náluk bármi, 

mondhatnak politikusaik bármit is a mi kis Szlovákiánkra, mi rájuk se hederítünk, le se 
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fütyüljük őket, mintha nem is lennének a közelünkben. Bezzeg Magyarország, az igen, arra 

érdemes odafigyelni minden oldalról: ellenzékiről és kormánypártiról egyaránt! Szinte az 

az ember érzése, hogy még mindig a Monarchiában élünk, annyira Budapest-centrikus az 

egész Felvidék. Árgus szemmel figyelnek ezen a tájon a magyar törvényalkotási folyamat 

minden rezdülésére! Bírálják a magyar médiatörvényt, az új alaptörvényt, a honosítási 

törvényt. Még a gólyák szabad vonulását Magyarország irányába is aggódva figyelik, 

nehogy már befolyásolják a magyar gyermekszaporulatot. Előre sápítoznak az előkészítési 

folyamatban lévő választási törvénymódosítás felett is. Pici túlzással azt is mondhatnánk, 

hogy jelenleg a Fidesznek a legkomolyabb politikai ellenzéke a mindenkori szlovák 

politikai pártok magyarellenes koalíciója, beleértve a Most-Hidat is.” 

 

Ismeretlen szomszéd 

2011. június 11. - Felvidék Ma 

Ismeretlen szomszéd - Neznámy sused címen a www.sme.sk hírportálon elindult 

kezdeményezés célja a jelenlegi Magyarországot és magyar társadalom bemutatása a 

szlovákoknak. A projekt a Terra Recognita Alapítvány és szlovákiai partnerei (Bél Mátyás 

Egyetem, Comenius Egyetem, Nyitrai Konstantin Egyetem, Szlovák Külügyi Társaság) 

közös vállalkozása, amellyel egyben a szlovák és magyar civil szféra közti együttműködést 

is szeretnék elősegíteni. A hírportálon megjelenő írások azt a célt szolgálják, hogy a szlovák 

olvasó megismerje azokat a mozgatórugókat, amelyek a magyarság mindennapjait 

irányítják és meghatározzák. 

 

A szlovák államfő szerint reagálni kell a magyar politikusok nyilatkozataira 

2011. június 11. - MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Ivan Gašparovič államfő úgy véli, hogy a pozsonyi politikusoknak reagálniuk kellene a 

magyar politikusok nyilatkozataira. A szlovák elnök szerint külpolitikai téren Szlovákiának 

nem szabadna a homokba dugnia fejét, s úgy tenni, hogy nem lát, nem hall semmit. Az 

elnök ugyanakkor jelezte: nem venné szívesen az agresszív reakciókat, amelyek kárt 

okozhatnának a kétoldalú kapcsolatokban. Gašparovič szerint intenzívebbé kellene tenni a 

szlovák-magyar vegyes bizottságok találkozásait, keresni kell a megértést, tárgyalni kell. 

 

Százezer aláírást gyűjtött az SNS 

2011. június 12. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó  

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) közleménye szerint már több mint százezren támogatták a 

párt népszavazási kezdeményezését, mellyel törvényben szentesítenék egyetlen hivatali 

nyelvként a szlovákot. A népszavazás kiírásához 350 ezer aláírásra lenne szükség. Azt nem 

tudni, hogy kellő számú aláírás összegyűjtése esetén sor kerül-e a népszavazás kiírására, 

ugyanis a kezdeményezés alkotmányossági kérdéseket vet fel. A szlovák alaptörvény 

ugyanis az alapjogok közé sorolja a kisebbségi nyelvek használatát, és az alkotmány szerint 

emberi jogokat és alapjogokat érintő kérdésekben tilos népszavazást tartani. 
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Mečiar: az MKP-t kellett volna meghívni a Fico-kormányba 

2011. június 13. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma 

A 2006-os választásokat követően az SNS helyett az MKP-t kellett volna bevenni a 

kormányba - jelentette ki Vladimír Mečiar, a HZDS elnöke a Hospodárske noviny 

gazdasági napilapnak adott interjúban. Arra a kérdésre, hogy jobb lett volna-e egy Smer-

HZDS-MKP koalíció, kitérő választ adott. Mint mondta, a 2006-os kormányalakítás előtt 

voltak bizonyos nem hivatalos egyeztetéseik az MKP-val arról, milyen feltételek mellett 

alakítanának koalíciót. „Erre azonban nem került sor. Trencsénteplicről úgy indultam, 

hogy az MKP-val írjuk alá a megállapodást. Amikor Pozsonyba érkeztem, kiderült, az SNS 

az“ - nyilatkozta a volt miniszterelnök. Mečiar elmondta, nem lát különbséget a Híd és az 

MKP között, csupán azt, hogy Bugár Béla mérsékeltebb retorikát használ, kevésbé 

radikális. 

 

A főügyészségnek át kell dolgoznia a Malina Hedvig-jelentést 

2011. június 13. - SITA, bumm.sk, Új Szó Online 

A főügyészségnek át kell dolgoznia állásfoglalását Malina Hedvig ügyében. Erre a 

parlamenti emberi jogi bizottság kötelezte az intézményt határozatában. Peter Zajac, a Híd 

képviselője a bizottság ülésén arra kérdezett rá, miért Peter Labašt kérte fel a főügyészség 

a Hedvig-jelentés kidolgozására, amikor a dékán nem tette le a szakértői esküt. A 

főügyészség képviselője szerint a szakvéleményt a pozsonyi orvosi kar dolgozta ki, melyet 

Labaš csupán dékánként képvisel. 

 

A hiteligénylésre is kihat a honosítás 

2011. június 13. - Veres István - Új Szó 

A szlovák állampolgárság elvesztése a jelzáloghitel igénylésére is hatással lehet – tudósít az 

Új Szó. A szlovák állampolgársági törvény értelmében ha valaki megszerzi egy másik 

ország állampolgárságát, azzal egyidejűleg elveszti a szlovákot. A szlovák állampolgárság 

megszűnése miatt érvénytelenné válik a szlovák személyi igazolvány. Ha másik 

állampolgárságát eltitkolva mégis ezzel venne fel valaki jelzáloghitelt, okirathamisítással 

ugyan nem, hitelcsalással viszont megvádolhatnák. Főleg akkor, ha a hitel felvételének 

feltétele a szlovák állampolgárság, de a hitelt felvevő nem közli a hitelezővel, hogy ennek a 

feltételnek nem tesz eleget – mondta a lapnak Lancz Attila, a Fórum Intézet 

Jogsegélyszolgálatának munkatársa. 
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Az érintetteket is megkérdezi az MNT 

2011. június 10. - pannonrtv.com 

A 2012 és 2018 közötti időszakra vonatkozó vajdasági magyar kulturális stratégia 

elkészítéséhez adatlapot juttat el a művelődési központoknak, a nemzeti önazonosságot 

őrző intézményeknek, valamint a kiemelt rendezvények házigazdáinak a Magyar Nemzeti 

Tanács. Mintegy 250 szervezet tölti ki a részletes ívet, amelyhez hasonlót kapnak a 

könyvtárak, a színházak, a levéltárak és a múzeumok is. A kulturális stratégia másik részét 

szakmai megalapozottságú, egy-egy területre lebontott részstratégiák képzik majd. Az idei 

évre vonatkozó munkaterv szerint a stratégiát az év végéig hagyja jóva az MNT. 

 

Ünnepélyes eskütétel Szabadkán 

2011. június 10. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

A szabadkai magyar főkonzulátuson ünnepélyes állampolgársági eskütételre került sor, 

amelyen részt vett Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő, és B. Nagy László 

Csongrád megyei kormánymegbízott is. A megjelenteket először Korsós Tamás főkonzul 

köszöntötte, beszédében a nemzet egységét, összetartozását méltatta. B. Nagy László 

ünnepi köszöntőjében nagy megtiszteltetésnek nevezte azt, hogy részt vehet az ünnepélyes 

eskütételen, annál is inkább, hiszen annak idején ő maga is részese lehetett a 2010-es 

visszahonosítást szabályozó törvénymódosításnak. Deutsch Tamás hozzátette: „Az 

embernek repdes a szíve, amikor ehhez hasonló alkalmakon vehet részt, amikor olyan 

emberek, akik a Kárpát-medencében magyarnak születtek, végre szabadon úgy 

dönthetnek, hogy magyar állampolgárok lehetnek”. 

 

A köztársasági törvény kiiktatja versenyt 

2011. június 11. - Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) elfogadhatatlannak tartja a politikai 

tevékenységek finanszírozásáról szóló törvényben található választási jótállási letét 

intézményét. A pártfinanszírozásáról szóló, rövidesen elfogadásra kerülő szerb törvény 

nagy összegű választási jótállási letéthez köti a parlamenti választásokon való megjelenést. 

A VMDP szerint „ez magyar vonatkozásban nem más, mint a kisebbségi egypártrendszer 

egyoldalú bevezetése a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) javára”. A törvényes választási 

jótállási letétet ugyanis az öt közül csak ez a magyar párt tudja szabályszerűen 

előteremteni. 

 

Elismerés a vajdasági magyar kutatóknak 

2011. június 12. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke az MNT és az MTA 

Történettudományi Intézete között létrejött megállapodás kapcsán leszögezte, hogy 

“kellett valaki a vajdasági magyar oldalon, aki vendéglátója, intézménye a kutatásoknak, 
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illetve aki felvállalja a kutatások pénzelését, technikai lebonyolítását. A megállapodás 

tartalmával a vegyes bizottság szerb oldala is megismerkedett és jóváhagyásukat adták rá. 

A kutatás technikai részét az MNT által alapított Vajdasági Magyar Művelődési Intézetre 

bízzuk, a tanács gyakorlatilag csak felügyeli majd a folyamatot, illetve megvalósítja a 

pénzelést. A pénzelés természetesen elsősorban úgy valósul meg, hogy az MNT a magyar 

kormányzattól a programjaira szánt pénzből fordít külön eszközöket erre. Ebben az évben 

ezek a költségek várhatóan 3 millió dinárra rúgnak majd”.  

 

Orbán Viktor kedden Belgrádba érkezik 

2011. június 13. - Vajdaság Ma 

Orbán Viktor miniszterelnök kedden látogatást tesz Belgrádban, ahol találkozik Mirko 

Cvetkovićtyal, Szerbia miniszterelnökével, majd fogadja őt Boris Tadić szerb államfő. A 

szerb-magyar felsőszintű kapcsolatok legutóbbi eseménye ez év május elején volt, amikor 

Schmitt Pál köztársasági elnök látogatást tett a Szerbiában. Találkozott Boris Tadić 

államfővel, Mirko Cvetković miniszterelnökkel és Slavica Đukić Dejanović parlamenti 

elnökkel. 

 

Csoportos állampolgársági eskütétel Chicagóban 

2011. június 13. - MTI, hirado.hu 

Mintegy tucatnyian tették le a magyar állampolgársági esküt vasárnap Chicagóban, hétfőn 

pedig egy hasonló létszámú csoport tett fogadalmat a washingtoni magyar 

nagykövetségen. A kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadása után az amerikai 

kontinensen az első ilyen eskütételt április 10-én Torontóban tartották, az Egyesült 

Államokban pedig április 13-án történt az első csoportos ceremónia. A következő 

hónapokban várhatóan Miamiban és Kaliforniában kerül majd sor állampolgársági 

eskütételre. 
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