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A jövő héten döntés születhet az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzéséről 

2011. július 14. - Gyergyai Csaba - Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság, 

Erdély Ma  

A Bukaresti Törvényszék várhatóan jövő hét elején dönt első fokon az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) bejegyzéséről. Toró T. Tibortól, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) ügyvezető elnökétől a Krónika megtudta: a csütörtöki tárgyaláson a testület újabb 

három óvást tárgyalt. „Pozitív eredmény, hogy a törvényszék elutasított minden olyan 

óvást, amely megkérdőjelezte a párt jogi bejegyzésének a törvényességét, ezzel az 

igazságszolgáltatás elismerte, az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzési procedúrája 

törvényesen zajlott” – mondta Toró, aki hozzátette: az Erdélyi Magyar Néppárt ideiglenes 

elnöksége kártérítés kér mindazoktól, akik megnehezítik és késleltetik a párt bejegyzését, 

és visszaélnek a bejegyzést támogató 30 ezer ember türelmével. 

 

Listázni akarják az ukrajnai kettős állampolgárokat 

2011. július 14. - MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A kettős állampolgársággal rendelkező ukránokat nyilvántartó állami regiszter 

létrehozását javasolja a nacionalista Ukrán Néppárt (UNP) kárpátaljai szervezete – adta 

hírül az ungvári Zakarpattya.net.ua hírportál. Ivan Gabor, az UNP kárpátaljai 

szervezetének elnöke kijelentette: a rendvédelmi szervek országos lista összeállításával 

tudnák eredményesen folytatni a harcot a kettős állampolgárság ellen. Úgy vélte, olyan 

törvényi mechanizmust kellene bevezetni, amely automatikusan megfosztaná ukrán 

állampolgárságuktól azokat a személyeket, akik esetében a második állampolgárság 

felvételét hivatalosan megerősítik az érintett országok diplomáciai képviseletei vagy az 

ukrán rendvédelmi szervek. 

 

Elfogadta a parlament a VMSZ módosító javaslatát 

2011. július 14. - pannonrtv.com, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A szerbiai parlament elfogadta a Vajdasági Magyar Szövetségnek az oktatási 

kerettörvényre tett módosító javaslatait. Így megszűnt minden jogi alap, hogy az 

önkormányzatok figyelmen kívül hagyják a nemzeti tanácsoknak ezt a hatáskörét. Az 

országos kisebbségi önkormányzatok három tagot javasolhatnak a kiemelt jelentőségű, 

illetve a többségében az adott nemzeti közösség nyelvén oktató intézmények 

iskolaszékébe. A Magyar Nemzeti Tanácsnak – akárcsak a többinek - vétójoga van az 

igazgató kinevezésekor. Pásztor Bálint, a VMSZ parlamenti képviselője megerősítette, 

hogy az oktatási törvény és a nemzeti tanácsokról szóló törvény ezzel teljes mértékben 

összhangba került egymással. 
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Előzetes fegyelmi vizsgálat folyik Biró Zsolt marosvásárhelyi rádiós ügyében 

2011. július 14. - Krónika 

A Székely Nemzeti Tanácsban (SZNT) betöltött tisztsége miatt összeférhetetlenséggel 

vádolt marosvásárhelyi rádiós újságíró ügyében harminc napon belül dönt a közszolgálati 

rádió bizottsága, hogy indokolt-e vagy sem a fegyelmi eljárás beindítása. „Összesen hét 

kérdésre kellett válaszolnom, ezek azt firtatták, hogy tagja vagyok-e valamilyen pártnak 

vagy más politikai szervezetnek, milyen szervezet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), 

jogilag bejegyzett szervezet-e vagy sem, milyen tisztséget töltök be az SZNT-ben, mivel jár 

ez a tisztség, és hogy milyen politikai háttere van az SZNT tevékenységének” – nyilatkozta 

Biró Zsolt. Hozzátette: a kérdésekre azt válaszolta, amit eddig is hangoztatott, hogy az 

SZNT nem politikai párt, nem indul a választásokon, nincsenek fizetett tisztségviselői, 

pártpolitikától független mozgalom. 

 

Kihallgatta a DNA Borbély László feleségét és anyatársát 

2011. július 14. - Krónika 

Kihallgatták csütörtökön a nagyváradi korrupcióellenes ügyészek Borbély László 

környezetvédelmi miniszter feleségét és anyatársát abban a befolyásszerzési ügyben, 

amelyben az RMDSZ-es tárcavezető tanácsosa és egy Szatmár megyei üzletember ellen 

folyik vizsgálat. A több órás kihallgatás után Borbély László felesége és anyatársa nem 

nyilatkozott a sajtónak.  

 

Florea: Nem lép ki az RMDSZ a kormányból 

2011. július 14. - Fancsali Attila - szekelyhon.ro 

A Demokrata-Liberális Párt országos alelnöke, Dorin Florea szerint az RMDSZ esetleges 

kilépése a kormányból rossz lenne. A politikus szerint a szövetség megbízható partner, és 

nem tudja elképzelni, hogy az utóbbi napok eseményei miatt felbontanák a koalíciós 

szerződést. „Nem hiszem, hogy a mai (július 14-i) SZÁT ülésen arról döntenének, hogy 

kilépnek a kormányból a miniszterrel történtek miatt. Ez két különböző dolog. Az RMDSZ 

mindig is stabil pont volt a romániai politikai életben, és nem hiszem, hogy kilépnének a 

kormányból. Ha mégis, az katasztrofális lenne” – mondta Florea. 

 

Startolt a HÁRIT-szabadegyetem 

2011. július 14. - Molnár-Székely Emőke - szekelyhon.ro 

„Örülök, hogy többen vagytok, mint tavaly. Érezzétek jól magatokat, szórakozzatok, és 

legyetek nagyon aktívak itt is, majd a közéletben is, hisz mi azért dolgozunk, hogy nektek 

vagy legalább a ti gyerekeiteknek egy biztosabb jövője legyen” – ezekkel a szavakkal 

nyitotta meg Antal Árpád András, Sepiszentgyörgy polgármestere a III. Háromszéki 

Szabadegyetemet. Grüman Róbert, a HÁRIT elnöke elmondta, a rendezvény harmadik 
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alkalommal nyitotta meg kapuit, a cél pedig az, hogy az ezelőtt három évvel kezdődött 

tábor valódi szabadegyetemmé nője ki magát. 

 

Antal: Nekünk itt kell élni 

2011. július 14. - Molnár-Székely Emőke - szekelyhon.ro 

A III. Háromszéki Szabadegyetem első előadásait Birtalan József, Hargita megye 

menedzsere és Antal Árpád András, Sepiszentgyörgy polgármestere tartotta. Birtalan 

József a két megye közös terveiről, illetve megvalósításairól beszélt, megemlítette mind a 

székely történelem tankönyvet, mind a Székely Vágtát, illetve a Székelyföld Napokat. Antal 

Árpád András kiemelte, az itt lévő fiatalok célja is az kell legyen, hogy egy sikeres 

Székelyföldet építsenek fel. A polgármester elmondta, az itt élőkön kívül senki nem 

érdekelt abban, hogy itt egy jobb infrastruktúra, több munkahely, magasabb életszínvonal 

legyen. „Amikor minket kiütnek a ringből, akkor kell jöjjetek ti fiatalabbak, és át kell 

vegyétek helyünket” – mondta Antal, hozzátéve, hogy „kell szeretni Székelyföldet, és kell 

hinni abban, hogy ez a mi otthonunk, ez a mi jövőnk, és bár lehet, hogy máshol tisztább a 

levegő, magasabbak a hegyek, jobbak a munkakörülmények, de nekünk itt kell megélnünk, 

és itt kell dolgoznunk”. 

 

Egy hónap múlva rajtol az EMI- Tábor 

2011. július 14. - Csata Beáta - szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Ifjak által hetedik alkalommal megszervezett EMI-táborra augusztus 

10–14. között kerül sor Gyergyószentmiklóson, a 3. kilométerkőnél levő Hétvirág Panzió 

területén. Az idei tábor mottója: “Megszámláltattál. És híjával találtattál?” Soós Sándor 

táborszervező, az Erdélyi Magyar Ifjak elnöke elmondta, hogy jól haladnak a tábor 

szervezésével, sőt a koncertek szempontjából a végleges program már kialakult. “A magyar 

állampolgárság ügye, a szavazati jog is napirendre kerül, amiről olyan meghívottak 

értekeznek, akik ismerik, alakítják a törvényeket, és akiktől majd kérdezni is lehet” – tette 

hozzá Soós Sándor. A közelgő népszámlálás kiemelkedő szerepet kap, ezért a tavalyi 

Szórványért-sátrat kiegészítették a népesedés témájáról szóló előadásokkal.  

 

A huszonkettes csapdája 

2011. július 15. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

A Tusnádfürdőn megrendezésre kerülő Bálványosi Szabadegyetemen „huszonkettedszer 

nyílik alkalom arra, hogy a román–magyar viszonyról kötetlenül, mégis komolyan 

beszéljenek e törékeny és sérülékeny kapcsolat alakítói, fő- és mellékszereplői” – írja 

Kristály Lehel a Magyar Hírlapban. Tusványos „a problémák, illetve sérelmek ki- és 

megbeszélésének kiváló terepe, ráadásul a román–magyar csúcstalálkozók legfőbb 

helyszíne”, melyen a szervezőket minden évben lázban tartja, hogy a román államfő 

megjelenik-e a táborban vagy sem. A szerző szerint Basescut „idén is odafújhatja a szél az 

Olt-parti táborba”, de hozzáteszi, elképzelni sem tudja, az államfő mit tudna hozzátenni 
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Orbán Viktor és Tőkés László előadásához, amelynek tervezett témája: Összenő, ami 

összetartozik – magyar nemzetegyesítés a 21. század Európájában. 

 

SZÁT: kiállnak Borbély mellett 

2011. július 15. - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Erdély Ma, Háromszék 

Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint elfogadhatatlan az a módszer, ahogyan a 

korrupcióellenes ügyosztály „alaptalan vádakra hivatkozva” eljárt abban az ügyben, 

melynek kapcsán Borbély László miniszter és Szepessy Szabolcs tanácsos neve is felmerült. 

Az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsának (SZÁT) csütörtöki, kolozsvári ülését követően 

Kelemen Hunor elmondta, a szövetség a főügyészséghez fordul, és kérni fogja az ügy 

kivizsgálását, mivel szerinte megengedhetetlen, hogy nem bizonyított, kiszivárogtatott 

információk közlésével lejáratják az RMDSZ politikai alelnökét. A SZÁT-ülésen továbbá 

szó volt arról, hogy a szövetség legkésőbb őszig nevesíti a polgármesterjelöltjeit a nagyobb 

erdélyi és partiumi városokban. A szövetség ugyanakkor kérni fogja koalíciós partnerétől 

az intézményi decentralizáció felgyorsítását, hogy a megyei intézményektől minél több 

hatáskört utaljanak át a helyi önkormányzatokhoz. Az RMDSZ vezető testületének ülésén 

arról is döntöttek: a szövetség gazdaságélénkítő javaslatcsomagot fog előkészíteni. 

 

Nyáron is népszerű a honosítás  

2011. július 15. - Bíró Blanka - Krónika  

Újra növekvő tendenciát mutat a magyar állampolgárság iránti érdeklődés – közölte 

Nemes Előd, a sepsiszentgyörgyi demokrácia-központ vezetője. Az irodában akárcsak 

január–február időszakban, naponta mintegy százan érdeklődnek a magyar 

állampolgárság megszerzésének egyszerűsített módjáról. Nemes Előd szerint a fokozott 

érdeklődés magyarázata az lehet, hogy a nyári szabadságolás alatt több idő van beszerezni 

a szükséges okmányokat. A központban napi 25-30 iratcsomót véglegesítenek, ennél 

többet nem bír el a rendszerük. Nemes Előd elmondta, Kovászna megyéből eddig mintegy 

hatezer igénylést nyújtottak be, az év végéig valószínű elérik a 12 ezret. 

 

Konzultáció – félidőben  

2011. július 15. - Új Magyar Szó  

Az RMDSZ főtitkárságán már megkezdődött az erdélyi magyar közösség gondjainak és 

elvárásainak feltérképezésére indított Erdélyi Konzultáció nevű felmérés adatainak 

feldolgozása – tudta meg az ÚMSZ Kovács Péter főtitkártól. Több területi szervezet 

kérésére az adatgyűjtés július első felére tervezett határidejét kitolták augusztusra. „Nem is 

az volt a célunk, hogy a határidőt betartsuk, hanem, hogy minél több emberhez 

eljuthassanak a kérdőíveink” – mondta Kovács. Az RMDSZ korábban 250 ezer kérdőívet 

nyomtatott, melyeket a magyarság számarányának megfelelő arányban osztott szét területi 

szervezetei közt. 
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Tusványosi ajándék 

2011. július 15. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó pénteki vezércikkében Salamon Márton László úgy fogalmaz: „érdekes 

egybeesés”, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzésének elsőfokú kimondása az idei 

Tusványosi tábor idejére esik. „Ami azt jelenti, hogy minden gyakorlati akadály elhárulhat 

addigra az elől, hogy a nyílt titokként kezelt szervezői szándék – mely szerint az esemény 

fénypontjaként a tusnádi táborban jelenthessék be az új párt megalakulását – 

megvalósulhasson. A hazai igazságszolgáltatás tehát igencsak hatékony fegyver a hatalom 

kezében: ostor, hisz büntetni lehet vele az önfejűsködő koalíciós társat, megmutatva neki, 

ki az úr a háznál. De piros szalaggal átkötött szuvenír is tud lenni, amikor támogatni, 

jutalmazni kell valakit. Amikor szép ajándékkal illik fogadni a Budapestről érkező 

elvbarátokat...” – zárja vezércikkét a szerző. 

 

Kerékpáron az autonómiáért 

2011. július 15. - Farka Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Több mint kétszázan 240 kilométert készülnek megtenni négy nap alatt jövő héten a 

székelyföldi autonómia érdekében. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

kezdeményezését minden magyar politikai szervezet felkarolta, és több tucatra tehető az 

akciót támogató civil szervezetek, vállalkozások száma. A kezdeményezők szerint a 

biciklitúra hasonlítható az autonómiaharchoz, akadályokkal, buktatókkal teli, 

nehézségekkel kell megbirkózniuk azoknak, akik vállalják, de egyik és másik esetben is 

bizonyíthatják, nem szállnak ki a versenyből, nem választják a könnyebb utat, hanem 

következetesen, kitartóan haladnak a cél felé – hangzott el az EMNT sajtóértekezletén. 

 

Bugár: a Híd garancia arra, hogy nem lesznek hivatalbezárások 

2011. július 14. - bumm.sk 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke a bumm.sk hírportálnak adott interjúban elmondta, szó 

nincs a körzeti hivatalok bezárásáról, és Somogyi Szilárdot (SaS) arra intette, hogy ne 

ijesztgesse az embereket. „Újra ki kell jelentenem és hangsúlyoznom, hogy a Híd 

javaslatára, és az SDKÚ támogatásával született egy olyan döntés, hogy nem lesznek 

hivatalbezárások” – mondta a pártelnök. Azzal kapcsolatban, hogy Somogyi Szilárd szerint 

a megyehatárokat is meg kellene változtatni, Bugár elmondta, a kérdés jelenleg nincs 

napirenden. Hozzátette, hogy 2001-ben, a jelenlegi megyehatárok megrajzolásakor a 

Magyar Koalíció Pártjának ki kellet volna lépnie a koalícióból, de nagy volt az ellenállás a 

párton belül. 
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A Smer egyedül alakíthatna kormányt 

2011. július 14. - SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

Ha idén júniusban lettek volna a parlamenti választások, az ellenzéki Smer 

toronymagasan, 45,2 százalékkal nyert volna a Median közvéleménykutatása szerint. A 

felmérés szerint a második helyen a jelenlegi koalíció legerősebb pártja, az SDKÚ áll 14 

százalékkal. A kereszténydemokratákra (KDH) a válaszadók 10,6 százaléka voksolna, a 

liberális SaS 9,3 százalékot szerezne. Rajtuk kívül még a Ján Slota vezette SNS kerülne be 

a törvényhozásba 6,3 százalékos eredménnyel. A Bugár Béla vezette Most-Híd 4,9 

százalékos eredménnyel a parlamenten kívül rekedne. A Magyar Koalíció Pártjára a 

válaszatók 2,9 százaléka voksolna. 

 

Az MNT-nek vétójoga van 

2011. július 14. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács soron következő 12. rendes ülésével kapcsolatban Korhecz 

Tamás, az MNT elnöke elmondta, hogy újabb oktatási intézmények esetében kérik majd a 

15-nél kisebb tagozatok megnyitását, hiszen több iskolából is megérkeztek a kérvények. 

Korhecz Tamás gratulált a VMSZ parlamenti képviselőinek az oktatási kerettörvényhez 

benyújtott módosítási indítványok sikere miatt, hiszen óriási dolgot vittek végbe a szerbiai 

parlamentben. 

 

Pályázatot hirdet az MNT 

2011. július 14. - pannonrtv.com 

Pályázatot hirdet az oktatási és a kulturális intézmények, valamint a civil szervezetek 

részére a Magyar Nemzeti Tanács. Az MNT 500 elsőéves egyetemistának biztosít 

ösztöndíjat, valamint augusztus közepén kiírja a demonstrátori támogatást is. 

 

A kétnyelvű anyakönyvi kivonatokat kérni kell 

2011. július 14. - Vajdaság Ma 

Sokan fordulnak panasszal a tartományi jogvédőhöz, mert kétnyelvű anyakönyvi kivonat 

helyett csak szerb nyelvű dokumentumot kapnak, jóllehet a tartományi ombudsman 

ajánlatára Milan Marković államigazgatási miniszter a tavasszal olyan utasítást adott, 

amely lehetővé teszi az anyakönyvek két nyelven történő vezetését, akárcsak a kétnyelvű 

kivonatok kiadását. “Nem tudom, mi az oka annak, hogy bizonyos önkormányzatok, 

amelyekben valemelyik kisebbségi nyelv is hivatalos használatban van, csak szerb nyelvű, 

cirill betűvel írt anyakönyvi kivonatot adnak ki. A miniszteri utasítás világos: a 

kisebbségeknek joguk van arra, hogy kétnyelvű anyakönyvi kivonatot kapjanak, 

pontosabban hogy olyan anyakönyvi kivonatot kapjanak, amelynek a hologrammal ellátott 
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http://www.bumm.sk/57699/a-smer-egyedul-alakithatna-kormanyt.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12051/Az-MNT-nek-vetojoga-van.html
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4252/A-ketnyelvu-anyakonyvi-kivonatokat-kerni-kell.html
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oldalán a szerb, cirill betűvel feltüntetett adatok alatt ott vannak az adatok magyar nyelven 

is” - jelentette ki Muškinja Heinrich Anikó tartományi jogvédő. 

 

Folynak az állampolgársági eskütételek a belgrádi magyar nagykövetségen 

2011. július 15. - Magyar Szó 

Tegnap immár a negyedik állampolgársági eskütételre került sor a belgrádi magyar 

nagykövetségen. Az ünnepélyes keretek között megtartott rendezvényen, Ritecz Miklós 

főkonzul előtt huszonhét újonnan honosított magyar állampolgár fogadott hűséget a 

Magyar Köztársaságnak. Ez alkalommal a legtöbben Pancsováról érkeztek, de akadtak 

nagybecskerekiek, zentaiak, újvidékiek és temeriniek is. Az állampolgárságot szerzetteket 

Varga-Haszonits Zoltán, a nagykövetség ideiglenes ügyvivője is köszöntötte. A belgrádi 

nagykövetségen jelenleg november végi időpontokat lehet igényelni az állampolgársági 

kérelem benyújtására. 

 

Húsz év után rendeződött a viszonyunk 

2011. július 14. - Andócsi János - Új Magyar Képes Újság 

Andócsi János a magyar állampolgárág megszerzésével kapcsolatos élményeiről számol 

be: „A dolgok pedig rendeződtek tavaly, amikor a magyar Országgyűlés megszavazta a 

kettős állampolgárságot, vagyis megkönnyítette annak megszerzését. Ekkor döntöttem 

úgy, hogy élni fogok a lehetőséggel, és igényelni fogom a magyar állampolgárságot. Annak 

az államnak az állampolgárságát, amely már egyszer megvolt a felmenőimnek. Az 

igénylésnél nem voltak kígyózó sorok, ügyvédekkel érkező protekciósok… Ehelyett 

udvarias, ügyfélbarát és segítőkész adminisztráció fogadott. Ma pedig elmondhatom, hogy 

megvan az, amiről a múlt század óta csak álmodozhattam: a magyar állampolgárság. Igaz - 

mint írásom elején említettem - a viszonyunk nem volt felhőtlen, de végre megbékéltünk 

egymással. Húsz év kellett hozzá”. 
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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