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Továbbra sincs egyetértés állampolgárság-ügyben 

2011. július 12. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A szlovák külügyminisztérium szerint Budapestnek továbbra is más a véleménye a kettős 

szlovák-magyar állampolgárságot szabályozni hivatott kétoldalú megállapodás 

tervezetéről, mint Pozsonynak, ezért újabb tárgyalásokat tart szükségesnek. A tárca 

sajtóosztályának keddi közlése szerint ez derült ki abból a levélből, amelyet Németh Zsolt 

külügyi államtitkártól kapott Pozsony hétfőn. A magyar fél szóbeli jegyzéket is átadott 

Pozsonynak, amely a nemzeti kisebbségek kölcsönös támogatását lehetővé tevő 

kormányközi megállapodás teljesítését érinti, mégpedig oktatási és kulturális téren. A 

Mikuláš Dzurinda által vezetett külügyminisztérium ezzel kapcsolatban továbbra is meg 

van győződve arról, hogy a kisebbségeknek nyújtott pénzügyi támogatást az oktatás és a 

kultúra terén „kizárólag ezzel a megállapodással összhangban, ezen megállapodás alapján 

szabad megvalósítani”. A szlovák külügyminisztérium tárgyalni akar erről 

Magyarországgal. 

 

Korrupciós ügyben bukkan fel Borbély László neve, tanácsosa gyanúsított 

2011. július 12. - Krónika, Erdély Ma, hirado.hu, Szabadság, Új Magyar Szó 

Borbély László környezetvédelmi miniszter, az RMDSZ politikai alelnöke, valamint 

Szepessy Szabolcs miniszteri tanácsos neve is felbukkan egy korrupciós ügyben, amelyet az 

Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) vizsgál. A DNA két személy ellen indított 

büntetőjogi vizsgálatot: Ioan Ciocan, egy avasfelsőfalui cég ügyvezetője ellen, aki az 

ügyészek szerint egy 20 ezer euró értékű lakásfelújítással megvásárolta Borbély László 

befolyását, amelynek köszönhetően a cég szerződéseket köthetett a Vízgazdálkodási 

Hivatallal. A másik gyanúsított Szepessy Szabolcs miniszteri tanácsos, aki a DNA szerint a 

közvetítő volt az ügyben. 

 

Hamarosan akkreditált egyetem lesz a Sapientia EMTE 

2011. július 12. - transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Háromszék 

Elkészült a Sapientia Tudományegyetem akkreditációjára vonatkozó törvénytervezet. Az 

Oktatási Minisztérium jóváhagyta és Markó Béla miniszterelnök-helyettes aláírta a 

Sapientia Tudományegyetem akkreditálására vonatkozó törvénytervezetet, amely 

remélhetőleg hamarosan a kormány elé kerül. 

 

Elsődleges cél a szülőföldön maradás támogatása 

2011. július 13. - MTI, Echo TV. Felvidék Ma 

A szülőföldön maradás támogatását nevezte elsődleges célnak Vizi E. Szilveszter, a Bethlen 

Gábor Alap kuratóriumi elnöke az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága ülésén. 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

http://www.bumm.sk/57636/tovabbra-sincs-egyetertes-allampolgarsag-ugyben.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=53235
http://itthon.transindex.ro/?hir=26622
http://www.echotv.hu/belfold/eelsodleges_cel_a_szulofoldon_maradas_tamogatasa.html


 

 

 

 

 

 
3 

Vizi E. Szilveszter elmondta: az alap összesen mintegy 12 milliárd forinttal gazdálkodik, és 

külön pályázati lehetőség áll rendelkezésre a diaszpórában élők számára. A jövőre nézve 

jelezte, hogy teljesen átláthatóvá kívánják tenni a pályázati rendszert, és szigorúan 

ellenőrzik majd a források felhasználását. „El kell számolni mindennel” - szögezte le az 

elnök, és hangsúlyozta: a források szétaprózottságát szeretnék megszüntetni és 

koncentráltan kívánnak bizonyos területekre forrásokat biztosítani. 

 

Nem volt meghallgatás a Tőkés László meggyilkolását sürgető újságcikk 
ügyében 

2011. július 12. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Szabadság, Új 

Magyar Szó 

Nem tartották meg az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) keddre tervezett 

meghallgatását, amelyen a Tőkés László európai parlamenti alelnök által a Ştefan cel Mare 

című román nyelvű kiadvány ellen benyújtott panaszt tárgyalták volna, mivel a 

bepanaszolt fél nem jelent meg. A román uralkodóról elnevezett lapban olyan cikk jelent 

meg, amely nyíltan Tőkés László meggyilkolására való felszólítást tartalmazott. „A lap 

főszerkesztőjét, Mihai-Florin Nahorniacot téves címről, a vasúti igazgatóságtól idézték 

meg, emiatt a tárgyalást nem lehetett megtartani” – tájékoztatta a Krónikát Kincses Előd, 

az EP-alelnök ügyvédje. Ez a baki onnan adódhatott, hogy a magát nemzeti, politikai 

független kiadványnak nevező lapot a Román Vasúttársaság (CFR) járatain terjesztették 

ingyenesen, együtt a Vocea Ceferistului (A vasutas hangja) című kiadvánnyal, amelynek 

ugyanaz a főszerkesztője. 

 

Szerdán kezdődik a III. Háromszéki Szabadegyetem 

2011. július 12. - transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Háromszéki Szabadegyetem a háromszéki ifjúsági szervezetekben tevékenykedő fiatalok 

kedvenc találkozóhelye lett – vélte Grüman Róbert, a szervező Háromszéki Ifjúsági Tanács 

elnöke. A rendezvény szerdán, július 13-án kezdődik a zabolai Csipkés táborban és 

vasárnapig tart. Előadást tartanak többek közt a székelyföldi önkormányzatok vezetői, 

valamint Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke és Sógor Csaba EP-képviselő, 

illetve a székely-szórvány együttműködésben résztvevők is. 

 

Az SZNT elnöke szerint Demeter András megtámadta a szervezetüket 

2011. július 12. - transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Levelet küldött Demeter Andrásnak, a Román Közszolgálati Rádió elnök-

vezérigazgatójának Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, amelyben 

nehezményezi, hogy a rádió vezetősége összeférhetetlenséget állapított meg Bíró Zsolt 

újságíró, az SZNT marosszéki szervezetének elnöke esetében, a Marosvásárhelyi Rádióban 
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végzett szerkesztői munkája, valamint a Székely Nemzeti Tanácsban betöltött tisztsége 

között. Az egyébként július 7-én keltezett levélre nem érkezett válasz, ezért Izsák úgy 

döntött, hogy sajtónyilvánosságra hozza ennek tartalmát. 

 

Kitartanak a megyék mellett 

2011. július 12. - Irházi János - Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Arad Megyei Szervezete megerősítette, hogy továbbra is kitartanak Arad megye 

megtartása mellett, erről Bognár Levente elnök és Faragó Péter képviselő, a Megyei 

Választmány elnöke beszélt. Elhangzott, hogy fölöslegesnek látják a megyék 

megszüntetését, mert megyék is alkothatnak régiót, ellenben újra kell tárgyalni a 

feladatköröket, megszüntetni a párhuzamosságokat, végrehajtani az intézmények 

reformját. A kevésbé fontos, átszervezendő intézmények között Bognár Levente konkrétan 

a prefektúrát említette, amely az RMDSZ-nek „sosem számított fontosnak”. A kisebbségi 

törvénytervezetről Faragó Péter beszélt, úgy vélte, hogy a parlamenti szünet után mindjárt, 

még szeptemberben dűlőre kell vinni az ügyet a koalícióban: vagy a parlament szavazza 

meg, vagy a kormány felelősséget vállal, és ily módon léptetik hatályba. Megemlítette, 

hogy sajnos a képviselőház bizottságaiban már igencsak szétcincálták az eredeti 

elképzeléseiket, és több olyan változtatás is bekerült a tervezetbe, amellyel ők nem 

érthetnek egyet. 

 

Klub állampolgároknak 

2011. július 13. - Krónika 

Fél év alatt 900 honosítási iratcsomót állított össze az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

által működtetett brassói demokrácia-központ, miközben mintegy másfélezer személy 

kérvényezte Brassó megyéből a magyar állampolgárságot – derül ki az EMNT Brassó 

megyei elnökségének összesítéséből. A honosítási dokumentumok összeállítása mellett 

következő feladatként azt jelölték meg, hogy megszervezik annak az ötven brassói 

személynek az útját, akik augusztus 20-án ünnepélyes keretek között Abaújszántón teszik 

majd le az állampolgársági esküt. Toró Tamás elnök és Kovács Lehel István alelnök a félév-

kiértékelő eseményen bejelentette, hogy marosvásárhelyi mintára Brassóban is 

létrehozzák a Magyar Állampolgárok Klubját, amelynek informális keretei között állandó 

kapcsolattartásra nyílik meg a lehetőség az új, Brassó megyei magyar állampolgárokkal. 

 

Beruházások előtt az EMTE 

2011. július 13. - Szucher Ervin - Krónika 

Jelentős beruházásokba kezd a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE). A 

nyár végén Kolozsváron egy modern épület felhúzásának látnak neki, Csíkszeredában 

pedig a jelenlegi épület szigetelését kezdik el. Kicserélik a nyílászárókat és a fűtési 

rendszert, valamint beépítik a tetőteret. Marosvásárhelyen közben keresik annak 

lehetőségét, miként lehetne mielőbb felépíteni az első, 240 férőhelyes kollégiumot. 
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RMDSZ: egykamarás parlament csak arányos képviselettel 

2011. július 13. - Krónika 

Az RMDSZ hajlandó lenne elfogadni az egykamarás parlament bevezetését, de csak azzal a 

feltétellel, ha sikerül olyan rendszert kidolgozni, amely biztosítja a kisebbségek arányos 

képviseletét – jelentette ki tegnap Eckstein- Kovács Péter, Traian Băsescu államfő 

kisebbségügyi tanácsadója. A jelenlegi kétkamarás parlament létszámának csökkentése 

szerepel a Traian Băsescu kezdeményezte alkotmánymódosításban, de az RMDSZ ezt 

eddig ellenezte. 

 

Levélben szavazás: RMDSZ-es fenntartások 

2011. július 13. - Krónika, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ-nek komoly fenntartásai vannak a levélben szavazás bevezetésével szemben, 

amelyet a külügyminisztérium szorgalmaz – jelentette be Markó Béla miniszterelnök- 

helyettes, a szövetség volt elnöke. Mint kifejtette, meg kell vizsgálni, hogy nem kerül-e túl 

sokba, illetve hogy biztosítható-e a szavazás korrektsége. Emellett kifejtette: azt is 

elemezni kell, hogy a külföldön vagy az országban élő választópolgárok szavazókedvének 

stimulálása a fontosabb. 

 

A csodafegyver 

2011. július 13. - Székedi Ferenc - Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc szerint a mindenkori kormánypárt kezében a választási törvény 

módosítása a csodafegyver. „Romániában mindennek ugyanúgy meg vannak a jelei, mint 

Magyarországon. Itt a kormánypárt szeretné még inkább növelni a külföldi szavazatok 

számát és olyan régióátszabásba fogni, amely egyértelműen segíti a következő választási 

sikert, szomszédunkban pedig úgyszintén a kormánypárt a sokat emlegetett kétharmad 

birtokában úgy alakítja át a választási rendszert, hogy ha lehet, akkor még kormányzati 

kudarc esetén se változzon a győztes kiléte” – írja a szerző az Új Magyar Szó szerdai 

vezércikkében.  

 

Magyar-román levéltári együttműködés 

2011. július 13. - Új Magyar Szó 

Együttműködési szerződést ír alá holnap Gyulafehérváron a Magyar Országos Levéltár és a 

Román Országos Levéltár. Az egyezményben a felek kinyilvánítják közös szándékukat, 

mely szerint az elkövetkező években kiemelt programnak tekintik az 1918–19-ig 

keletkezett romániai, illetve magyarországi közlevéltárakban őrzött, Erdélyre vonatkozó 

levéltári állagok és sorozatok feltárását és megjelentetését, valamint azok hozzáférhetővé 

tételét a tudományos kutatás számára. Az együttműködési szerződés értelmében magyar 

részről a Magyar Országos Levéltárban, a Hadtörténelmi Levéltárban, a Magyar 

Tudományos Akadémia Levéltárában és az önkormányzati levéltárakban található erdélyi 
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vonatkozású állagok, sorozatok feltárására, román részről pedig a Román Nemzeti 

Levéltárban található erdélyi vonatkozású dokumentumok feltárására kerül sor. 

 

A közigazgatási reform nem csupán a négy állami körzeti hivatal 
megszüntetéséről szól 

2011. július 12. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

„Miután Somogyi Szilárd megcáfolta a Koalíciós Tanács állami körzeti hivatalok ügyében 

hozott döntését,  jó ha tudatosítjuk: a közigazgatási reform, amelyet a belügyminisztérium 

tárcaközi megvitatásra bocsátott, nem csupán a négy állami körzeti hivatal 

megszüntetéséről szól. Sokkal mélyebb annak hatása, ezért nagyon nehéz a törvényjavaslat 

menet közbeni módosítása és szinte elképzelhetetlen annak visszavonása a négy körzeti 

hivatal megmentése végett” – figyelmeztet Farkas Iván, az MKP gazdasági és 

régiófejlesztési alelnöke. 

 

Feljelentést tesz a Híd az SNS óriásplakátjai miatt 

2011. július 12. - bumm.sk, Új Szó 

A főügyészségre és a reklámtanácsba is eljuttatja feljelentését a Híd párt, mely szerint az 

SNS óriásplakátjai több ponton is jogi és etikai előírásokat sértenek. A Bugár Béla vezette 

Híd az SNS júniusi kampányával kapcsolatosan emel kifogásokat. A Slota vezette párt 

alapítása 140. évfordulójának apropóján magyarellenes óriásplakátokat helyezett ki 

országszerte, melyeken többek között „A magyar terjeszkedés ellen” felirat is szerepelt. Ezt 

megelőzően „Hazánkban ne legyünk idegenek!” és „Nem akarunk a Felvidéken élni!” 

feliratú hirdetésekkel is kampányoltak. Bugár Béla megjegyezte, korábban, az SNS 

romaellenes óriásplakátjainak kihelyezésekor a közvélemény és a civil szervezetek is 

tiltakoztak, azonban sajnálatos módon a magyarellenes poszterek esetén már nem 

szólaltak meg. „Vártuk, hogy a civil ellenállás, vagy a társadalom felhördülése látható lesz, 

azonban sajnos ez nem így történt. Sőt, nem is volt érezhető. Mintha ezt a Slota-féle 

folklórt a szlovákok is elfogadnák, és legyintenének, hogy egye fene” - tette hozzá Bugár. 

 

A felvidéki magyarok magyarként akarnak élni szülőföldjükön 

2011. július 12. - Felvidék Ma 

Heizer Antal leköszönő pozsonyi nagykövet a Pátria Rádióban elmondta, küldetése első 

négy évében mindig felépítettek valamit, ami azután összedőlt. Ennek ellenére pozsonyi 

munkája nem volt felesleges, mert olyan feladatokat próbáltak megoldani, amelyekre úgy 

tűnik, nincs is megoldás. A szlovák-magyar nép együttélése ezer éves múltra tekint vissza, 

voltak nagyon harmonikus időszakok is. Azok a történelmi problémák, amelyek 

felmerültek, viszonylag egyszerűen kezelhetők, ha elfogadjuk, hogy a történelmi 

időszakoknak a különböző népcsoportok részéről lehet más és más igazságuk. Ez nem azt 
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jelenti, hogy feledünk valamit, hanem egyszerűen elfogadjuk azt, hogy más szemszögből 

másnak tűnhet ugyanaz a történelmi esemény. Elmondta, az elmúlt öt év szlovák-magyar 

konfliktushelyzeteire visszagondolva látható, hogy mindegyikben megjelent a kisebbséggel 

való bánásmód kérdése. Úgy látja, akik magyarnak születtek, magyarként is akarnak élni a 

saját szülőföldjükön. 

 

A Híd is matricákkal buzdítana az anyanyelvhasználatra 

2011. július 13. - bumm.sk 

A szlovákiai Híd is matricákkal kampányol a kisebbségi nyelvhasználat mellett. A magyar 

mellett német, ruszin, roma és ukrán matricákat juttatnak el azokhoz az 

önkormányzatokhoz, illetve vállalkozókhoz, akik jelezni szeretnék, hogy milyen nyelven 

beszélnek a szlovák mellett. Bugár Béla elmondta, örült annak, hogy a civil 

kezdeményezésnek örült és úgy látja „a szlovákiai magyar társadalom eljutott oda, hogy 

megértette, egy törvény lehet jó. De ha nem élünk a lehetőségeivel, akkor nem sokat ér.” 

Hozzátette, hogy nagyobb szolgáltatókat és vállalatokat és vállalkozókat is szeretnének 

megkeresni, hogy éljenek a törvény adta lehetőséggel. 

 

Magyarország támogatja Szerbia Európai Uniós tagságát 

2011. július 12. - pannonrtv.com 

Magyarország mindent megtesz, hogy Szerbia minél előbb az Európai Unió teljes jogú 

tagja legyen – nyilatkozta a Pannon RTV-nek Ódor Bálint. A magyar Külügyminisztérium 

EU-ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta: ezt a célt jelzi az is, hogy az uniós 

elnökség lezárása után először Belgrádba látogatott. 

 

Az MNT a többletet kívánja nyújtani 

2011. július 13. - Nagy Magdolna - Magyar Szó 

A zentai Bolyai és a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumok 

társalapítójává vált a Magyar Nemzeti Tanács, az erről szóló szerződést kedden írta alá 

Bojan Pajtić tartományi kormányfő és Korhecz Tamás, az MNT elnöke. „Ezzel a 

szerződéssel feltettük az i-re a pontot, amikor a Bolyai és a Kosztolányi tehetséggondozó 

gimnáziumokról van szó, magyarán az állam mellett a Magyar Nemzeti Tanács is 

megjelenik, mint ezeknek az intézményeknek az alapítója. Ezek az alapítói jogok 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy kedvezően befolyásoljuk az intézmények működését. 

Az intézmények számára ez egy erkölcsi, anyagi és gyakorlatilag politikai biztonságot is 

jelent, hiszen nincsenek teljes mértékben kiszolgáltatva az állam változó politikai 

hangulatának, illetve a változó politikának, hanem a nemzeti tanácson keresztül egy 

folyamatos magyar érdekvédelemnek lesznek a részei” – nyilatkozta Korhecz Tamás. 
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Fütyülnek ránk 

2011. július 13. - Kocsis Árpád - Magyar Szó 

„Nem tudnám eldönteni, hogy Orbán Viktor-i mértékegységben számolva inkább sallernak 

vagy kokinak minősül-e, hogy a Kossuth rádió este kilenc óra után már nem fogható 

középhullámon Magyarország határain túl. Az biztos azonban, hogy a nyaklevestől, ha 

nem is cseng, de sípol a fülünk” – írja Kocsis Árpád a Magyar Szóban. A szerző így 

folytatja: „a Kossuthért is felelős Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

(MTVA) sajtóközleménye alapján tudható, hogy a közrádió 2 milliárd forintos évi 

sugárzási költségének mintegy a negyedét, 250 millió forintot tud megspórolni az adásidő 

csökkentésével. A takarékoskodást, ha már ennyire kifizetődő, akár folytathatnák is. Mit 

jelentene az az órácska, mellyel a füttyszót még jobban előrelopnák? Mondjuk az esti mese 

elé... Vagy mégsem, akkor inkább utánra! A mesékhez, tudniillik még ragaszkodunk”. 

 

Kárpátalján maradnak a Beregszászon végzett tanárok 

2011. július 13. - Iváncsik Attila - MR1 Kossuth Rádió 

Gyászoló csendben, a vizsgaidőszak végét követő örömujjongás nélkül tartották meg a 

beregszászi református templomban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

diplomaosztó és tanévzáró rendezvényét. Az iskola egyik alapítóját és rektorát, Soós 

Kálmánt múlt héten temették el. A szomorú eseményt az is tetézi, hogy a főiskola fél év 

huzavona után sem kapta meg az ukrán szakfelügyelettől az akkreditációt a tanítói és a 

könyvviteli szakra – mondta a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában a főiskola 

elnöke. Orosz Ildikó arról is beszámolt, hogy július 1-jével lejárt a működési engedélyük, 

így az ukrán törvények szerint csak azoknak a diákoknak tudták kiadni a diplomát, akik 

korábban államvizsgáztak, és felvételt sem tudtak hirdetni. A főiskola végzőseinek 

kilencven százaléka eddig Kárpátalján helyezkedett el. A frissdiplomások többsége is a 

szülőföldjén marad. 

 

Ukrán főszerkesztőt neveztek ki a Beregi Hírlap élére 

2011. július 13. - Palkó István - Kárpátinfo 

A beregszászi járási lap szerkesztőségének akarata ellenére egy ukrán főszerkesztőt 

nevezett ki a Beregi Hírlap élére a laptulajdonos, a beregszászi járási önkormányzat. Az 

eddigi főszerkesztő, Zubánics László lemondását követően a lap munkatársai Bíró Lászlót 

javasolták a lap vezetőjévé, aki korábban már betöltötte ezt a funkciót, ám a járási 

közgyűlés bizalmát nem nyerte el a jelölés. A hírportál megjegyzi, hogy még a Szovjetunió 

idején sem fordult elő, hogy a beregszászi lapot ne magyar ember irányította volna. 
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