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EMNP-bejegyzés elutasítása: törvényellenes az emberi és közösségi jogok 
képviselete 

2011. július 22. - MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzését azért utasította el a bukaresti 

törvényszék, mert nem a “nemzeti érdekek” képviseletét vállalja, hanem egy közösség 

érdekeire összpontosít - derül ki a törvényszék elutasító határozatának indoklásából. A 

dokumentumot a Jurnalul National című napilap közölte elektronikus kiadásában. E 

szerint az EMNP az alapvető emberi jogok és szabadságjogok, valamint a közösségi jogok 

képviseletét vállalja programjában, ami ellentétben áll a romániai párttörvény 1. és 2. 

cikkelyével. A bíróság által említett törvénycikkelyek egyebek között kimondják, hogy a 

pártoknak tevékenységük révén a nemzeti értékeket és érdekeket kell népszerűsíteniük, 

képviselniük. Az indoklást súlyosan diszkriminatív, antidemokratikus, abszurd 

argumentációnak nevezte Tőkés László, az EMNT elnöke. 

 

Balogh: segédcsapattá degradálják a határon túli magyarokat 

2011. július 22. - ATV 

Segédcsapatként használja a határon túl élő magyarokat a Fidesz-KDNP az anyaországi 

választási harcban, ez pedig elfogadhatatlan, mondta Balogh András az ATV Egyenes 

Beszéd című műsorában. A szocialista párt elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy az MSZP 

bár nem támogatja a teljes körű szavazati jog megadását a kettős állampolgároknak, nem 

azt jelenti, hogy a baloldaliak ne szeretnék legalább annyira a határon túlra szorult 

magyarokat, mint azok, akik a szavazati jogról beszélnek. Csakhogy utóbbiak szűk 

pártpolitikai megfontolásból visszaélnek a magyar kisebbség sérülékenységével, és csak 

politikai pontokat akarnak szerezni a határon túli magyaroktól. 

 

Félrevezető közvélemény-kutatás – Kinek nem kell az autonómia? 

2011. július 23. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Értelmezhetetlen kérdésfelvetés miatt félrevezető válasz született a Nemzeti Liberális Párt 

által megrendelt, pár nappal ezelőtt nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás során – ez 

Antal Árpád szociológusi véleménye. Mădălin Guruianu liberális politikus a felmérés 

bemutatásakor meglepő adatként tálalta: a sepsiszentgyörgyiek alig 46 százaléka akar 

autonómiát. Antal Árpád polgármester, szociológus a Háromszék kérdésére elmondta, 

maga is meglepődött a liberálisok által ismertetett eredményen, főként mert ellentmond az 

RMDSZ által készített felméréseknek: „az RMDSZ folyamatosan készít felméréseket, és az 

autonómiaigényt is mérjük, eredményeink még csak nem is hasonlítanak a bemutatott 

arányhoz.”.  
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=53628
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=53628
http://atv.hu/cikk/20110721_balogh_andras?source=hirkereso
http://erdely.ma/autonomia.php?id=96179&cim=felrevezeto_kozvelemeny_kutatas_kinek_nem_kell_az_autonomia
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Nem sokan élnek a névmagyarosítás lehetőségével 

2011. július 24. - Erdély Ma, Udvarhelyi Hírportál 

A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalban Feleki Ildikó anyakönyvvezetőtől az uh.ro 

munkatársai megtudták, hogy a hivatalban egy típuskérést kell kitölteni, amennyiben 

valaki az elrománosított keresztnevét szeretné visszamagyarosítani. Ugyanakkor szükséges 

a személyazonossági igazolványa, a születési bizonyítványa és (amennyiben házas) a 

házassági bizonyítványa. Amennyiben az adott településen született a kérelmező, akkor 

egy hónap alatt el is készül az új születési bizonyítványa, ami alapján kérelmezheti az új 

személyi igazolványát. Amennyiben nem azon a településen született, ahol a 

névmagyarosítási kérést leadta, kérése és dokumentumai a szülővárosába, községébe 

postán jutnak el. Székelyudvarhelyen idén egyetlen olyan személy volt, aki végigcsinálta 

ezt a procedúrát, tavaly pedig nyolcan magyarosíttatták vissza a nevüket. Feleki szerint 

január óta (elsősorban a kettős állampolgárság felvételének lehetősége óta) rengetegen 

érdeklődtek náluk a procedúráról, de amikor megtudták, hogy minden aktát ki kell 

cserélni, lemondtak a folyamatról, maradtak a régi névvel. 

 

Jövő 

2011. július 24. - Kilin Sándor - Nyugati Jelen 

Traian Băsescu tervezett budapesti látogatásának hírét értékelve Kilin Sándor megjegyzi: 

„Arról, hogy a WikiLeaks ismert kiszivárogtatásai szerint Băsescu Orbánt az utolsó európai 

szélsőségesnek nevezte, bizonyára Orbán Viktor is értesült, a magyar – vagy összmagyar – 

miniszterelnök elég edzett és tapasztalt már ahhoz azonban, hogy egy ilyen valós vagy 

valótlan véleményen túltegye magát, annál is inkább, mivel nem hisszük, hogy magát egy 

súlycsoportban tartja Băsescuval”. A szerző szerint „elnökünknek van, s szeptemberig lesz 

ideje gondolkodni azon, hogy miként válasszon, szüksége van-e még a kormányban és a 

kormánykoalícióban jelenlegi partnerére, az RMDSZ-re, vagy a főleg annak ellenzékét 

támogató Orbánnak fog szépeket mondani legalább egy flört erejéig”. 

 

Ha jóváhagyják a levélben szavazást, újra kell kezdenünk az Egyetem teret 

2011. július 25. 

Varujan Vosganian, a liberális PNL alelnöke kijelentette, hogyha jóváhagyják a levélben 

szavazást, akkor újra kell kezdeni az Egyetem téri tüntetéseket, 1990-hez hasonlóan, mert 

ennek a szavazási rendszernek a bevezetése felér egy államcsínnyel. Kifejtette, a levélben 

szavazás abszurd és sértő a politikai osztályra nézve. „Úgy látom újratermeljük a diktátort, 

annak ellenére, hogy az EU-ban vagyunk. Szerencsére ez a diktátor nem olyan tehetséges, 

mint a 20 évvel ezelőtti” – jelentette ki Varujan Vosganian. 
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http://www.nyugatijelen.com/allaspont/jovo_1.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=96276&cim=ha_jovahagyjak_a_levelben_szavazast_ujra_kell_kezdenunk_az_egyetem_teret


 

 

 

 

 

 
4 

Sokkok itt és ott 

2011. július 25. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A norvég terrortámadás és az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzési kérelmének elutasítása 

között párhuzamot vonva a Krónika vezércikkírója megállapítja: „a norvég merénylő 

indítékához hasonlatos az indoklás, amellyel a Bukaresti Törvényszék elutasította az 

Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzését. Az igazságszolgáltatási fórum döntése ugyanis azt 

sugallja, hogy Romániában nem tekinthető nemzeti érdeknek az alapvető emberi jogok és 

szabadságjogok, valamint a közösségi jogok képviselete, szűkebb értelemben pedig egy 

nemzeti kisebbség jogainak érvényesítése. Érthetőbben: az erdélyi magyarságnak nincs 

joga olyan szervezetei képviselethez, amely kimondottan az illető közösség érdekeit 

szolgálja. Miközben Breivik azt vallotta, terrorral „megoldható” a bevándorlók kérdése, a 

törvényszék verdiktjének sorai közül az olvasható: az erdélyi magyarság nincs”. 

 

„Titkosított” egyetemi felvételi 

2011. július 25. - Új Magyar Szó 

Nem csökkent az érdeklődés a nagy egyetemi központok iránt: a kolozsvári Babes–Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) több szakán is jelentős a túljelentkezés, bajban vannak viszont 

a vidékre kihelyezett szakok. Székelyudvarhelyen el sem indul a BBTE matematika-

informatika képzése, pedig 15 államilag finanszírozott helyet kínált az intézmény. A diákok 

jelentős hányada fordult el a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemtől is. A Sapientia 

jogi szakán „lassan, de biztosan” építkeznek, Veress Emőd tanszékvezető szerint évek 

kellenek, míg megnő a bizalom a képzés iránt. 

 

Slota: a magyarok ne a katonasírjaikkal törődjenek! 

2011. július 24. - MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke nem támogatja azt az elképzelést, hogy 

Magyarország gondozza a második világháborúban elesett magyar katonák szlovákiai 

sírhelyeit. Magyarországnak „a csőd felé tartó magyar gazdasággal kellene foglalkoznia” - 

jelentette ki Slota, aki szerint a szlovák területi „beavatkozások” új módjainak keresése 

helyett inkább a Magyarországon élő kisebbségek támogatására kellene több figyelmet 

fordítani. Slota „népirtáshoz” hasonlította a helyi kisebbségekhez való magyar hozzáállást, 

mely az országban élő kisebbségek „kihalásában” csúcsosodott ki. 

 

Chmel Szlovákia egységét veszélyeztető csoportokról tud? 

2011. július 24. - TASR, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online, Magyar Nemzet 

Többek között a „revizionista és irredenta” szervezetekre hivatkozva indokolta Rudolf 

Chmel azt, miért tartott egy hónapig elbírálni a kisebbségi kultúrára szánt támogatásokat. 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2102&cikk=139036
http://www.bumm.sk/58022/slota-a-magyarok-ne-a-katonasirjaikkal-torodjenek.html
http://www.bumm.sk/58034/chmel-szlovakia-egyseget-veszelyezteto-csoportokrol-tud.html
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A miniszterelnök-helyettes mindezt tanácsadója, Jozef Švolík által közölte válaszul a 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának kritikájára. A Kerekasztal arra volt kíváncsi, miért 

tartott egy hónapig a döntés a kulturális támogatások ügyében, mikor az illetékes 

bizottságok már jóval korábban döntésre jutottak az ügyben. „A megítélésnél mérlegelni 

kellett, hogy a pályázó ne működjön együtt olyan hazai és külföldi szervezetekkel, 

pártokkal és mozgalmakkal, amelyek pszichológiai revizionizmusukkal és 

irredentizmusukkal megkérdőjelezik Szlovákia integritását és konfliktusokat idéznek elő 

az együttélésben” - jelentette ki Švolík. Berényi József, az MKP elnöke szerint ha 

Chmelnek tudomása van efféle csoportok létéről, kérnie kellene azonnali betiltásukat. 

Hozzátette: az MKP-nak nincs tudomása arról, hogy bármelyik kisebbségi szervezet 

hasonló tevékenységet folytatna,és még állami támogatást is kérne. A politikus szerint a 

hivatal nagy politikai hibát követ el, ha nem megfelelően bánik ezzel az információval, 

„bizalmatlan légkört” kelt a többségi nemzet és a kisebbségek között. 

 

Zenta: Együtt kell működnie az önkormányzatnak az MNT-vel 

2011. július 22. - pannonrtv.com, Magyar Szó 

A zentai önkormányzatnak figyelembe kell vennie a Magyar Nemzeti Tanács hatásköreit, 

ugyanis holnap lép életbe a módosított oktatási törvény – hangzott el többek között a 

VMSZ zentai Községi Szervezetének pénteken megtartott sajtótájékoztatóján. Hagyjon fel 

a zentai önkormányzat a dacból való politizálással és működjön együtt a Magyar Nemzeti 

Tanáccsal, úgy az iskolaszékek tagjainak kinevezése terén, mint az élet más területein. Egy 

többségében magyarok lakta település önkormányzata nem engedheti meg magának, hogy 

a délvidéki magyarság által megválasztott parlamenttel szembe menjen, megkérdőjelezze 

annak határozatait. Végső ideje, hogy az önkormányzat elfogadja az MNT által az 

iskolaszékekbe jelölt tagokat, így nyugodt körülmények között indulhatna őszre a tanév, és 

a folyamatban lévő perek is megszűnnének, vele együtt a perköltségek is – mondta Ceglédi 

Rudolf, a VMSZ zentai községi szervezetének elnöke. 

 

Rég nem látott számban jelentkeztek magyar diákok a nagybecskereki 
középiskolákba 

2011. július 23. - Magyar Szó 

Idén a Nagybecskereki Egészségügyi Középiskola magyar osztályának mind a 30 helyét 

sikerült betölteni, s a Jovan Trajković Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskolába is 

(amelyben tavaly nem nyílt magyar tagozat) 24-en jelentkeztek. 
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http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://magyarszo.com/fex.page:2011-07-23_Sokaknak_csengetnek.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2011-07-23_Sokaknak_csengetnek.xhtml
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Békés tüntetés Újvidéken Képíró felmentése miatt 

2011. július 24. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Mintegy 300 polgár gyűlt össze vasárnap este Újvidék főterén tiltakozásul amiatt, hogy a 

budapesti bíróság az elmúlt héten felmentette Képíró Sándort a második világháborúban 

elkövetett háborús bűnök alól. Főként idősebb polgárok jelentek meg, akik meghallgatták 

a tiltakozást szervező, a holokauszt emlékét őriző társaság tagjai és Pavle Šozberger 

beszédét. Šozberger egyike azon újvidéki zsidónak, akik túlélték a holokausztot, s aki a 

tegnapi tüntetésen nemtetszésének adott hangot Képíró felmentése miatt. 
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