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Bejegyezte a bíróság az Erdélyi Magyar Néppártot 
2011. szeptember 15. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Reggeli Újság, Szabadság, Új 

Magyar Szó, Magyar Nemzet, Népszava, Magyar Hírlap 

A Bukaresti Táblabíróság jóváhagyta az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzési 

kérelmét – jelentette be Kolozsváron Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) ügyvezető elnöke. Toró sajtótájékoztatón beszélt a bejegyzés folyamatáról, a 

menet közben tapasztalt nehézségekről, és azt is elmondta: túl korai még a modern 

európai néppártként elképzelt új alakulat konkrét struktúrájáról, vezetőségének 

összetételéről beszélni. Leszögezte: a párt nem cél, hanem eszköz számukra ahhoz, hogy 

képviseljék azt a több mint félmillió erdélyi magyar választót, akik kiábrándultak az eddigi 

magyar képviseletből. Az EMNP három prioritása a népszámlálás, a Mikó Imre Terv 

társadalmi vitája, valamint a verespataki aranybánya kérdése – mondta. Toró T. Tibor 

hozzátette, a következő néhány hétben a pártszervezés kissé háttérbe szorul, mivel az 

októberi népszámlálásra összpontosítanak, ami jelenleg elsődleges fontosságú az EMNP 

számára. Ezt követően azonban beindul a szervezési munka, hiszen a pártot fel kell 

készíteni a 2012-es választásokon való részvételre. 

 

Orbán Viktor támogatja a vajdasági magyaroknak fontos kezdeményezéseket 
2011. szeptember 15. - MTI, Vajdaság Ma 

Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével tárgyalt csütörtökön 

Budapesten Orbán Viktor; a megbeszélésen a kormányfő támogatásáról biztosította a 

vajdasági magyar közösség számára alapvetően fontos ügyekben - az iskolákkal és az 

ösztöndíjakkal kapcsolatban - indított kezdeményezéseket. A találkozón Orbán Viktor 

kiemelte, hogy a vajdasági magyaroknak fontos kezdeményezésekben az eredmények 

előremutatóak, és - függetlenül a jelenlegi gazdasági folyamatoktól - Magyarország a 

jövőben is elkötelezett az elindított programok folytatásában. A megbeszélésen a felek 

érintették a szerb belpolitika kérdéseit is, és megerősítették, hogy Magyarországnak és a 

szerbiai magyar kisebbségnek közös érdeke Szerbia közeledése az európai uniós tagsághoz, 

amelyet Magyarország és a VMSZ is messzemenően támogat. 

 

Kerülethatáron innen, országhatáron túl 
2011. szeptember 15. - HVG - Juhász Attila, László Róbert 

A külhoni magyar állampolgárok szavazati jogának kérdésével is foglakozik az írás. 

Legfőbb kérdésnek írja, hogy milyen mértékben képes befolyásolni a választás eredményét 

az ilyen típusú szavazati jog. Az olasz és a román példát említi a cikk, amikor is a külhoni 

szavazatok nélkül más végeredmények születtek volna a miniszterelnöki, illetve az államfői 

posztokon. A szerzők szerint három alapvető tényezőtől függ miden. Az első a szavazati 

joghoz jutók potenciális száma, a második a várható választási aktivitásuk, a harmadik a 

szavazati joguk pontos tartalma. Konklúzióként kitér a cikk arra, hogy minél nagyobb 

arányú a külhoni szavazók aránya a mandátumok elosztására, annál inkább M
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kiéleződhetnek az ellentétek mind a  határon túli magyar közösségeken belül, mind  a 

határon inneni és túli magyarok között. Az alanyi jogon járó választójog megadásának 

legfőbb kockázatának tartják a cikkírók a  „nemzetegyesítési” szándék fordítva történő 

elsülését, ha határon belüli tömegek úgy érzik, hogy mások döntenek sorsukról. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG szeptember 15-ei számában olvasható.) 

 

Németh Zsolt jogokat kér 
2011. szeptember 16. - MTI, Krónika, Népszava 

Az emberi és kisebbségi jogok minél szélesebb körben történő érvényesülése mellett szállt 

síkra Németh Zsolt külügyi államtitkár az európai uniós országok nemzetközi fejlesztési, és 

uniós elnökségi feladatairól szóló, csütörtökön kezdődött kétnapos konferencián. Németh 

Zsolt arról beszélt, hogy az emberi jogok a kisebbségi jogokat is jelentik, és figyelembe kell 

venni, hogy ezen a téren éppen a kisebbségek a leginkább sérülékenyek. Az emberi jogok 

egyaránt hozzátartozik a jog az oktatáshoz, a szükséges élelemhez, vízhez, továbbá a 

népcsoportok saját nyelvükhöz és kultúrájukhoz való joga. „Magyarország elkötelezett 

abban, hogy ezek a jogok ne csak Magyarországon, a környező országokban, hanem 

tágabban is érvényesüljenek” – jelentette ki a külügyi államtitkár. Hangsúlyozta, hogy a 

kisebbségeknek aktív résztvevőkké kell válniuk saját fenntartható fejlődésükben. 

Tőkés az EMNP bejegyzéséről: a munka neheze most kezdődik el 
2011. szeptember 15. - Erdély Ma, transindex.ro, Krónika, MTI, Új Magyar Szó 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) az erdélyi magyarok hatékony, modern és európai 

eszköze kíván lenni, alacsony költségvetéssel a legmagasabb nemzeti célok elérésére 

törekszik – jelentette ki Tőkés László, a párt létrehozását kezdeményező Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. Tőkés nyilatkozatában úgy fogalmaz: „Hosszú, fölösleges 

és néha abszurdba hajló akadályoztatás után ma, 2011. szeptember 15-én végre 

bejegyezték az Erdélyi Magyar Néppártot. Köszönet érte támogatóinknak, és 

mindazoknak, akik a sorozatos buktatók ellenére hittek ügyünk sikerében”. 

 

Erdélyi Magyar Néppárt, az autonómia eszköze 
2011. szeptember 15. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Toró T. Tibor a szekelyhon.ro kérdésére, miszerint milyen politika utat választ a frissen 

bejegyzett Erdélyi Magyar Néppárt, kifejtette: „Az együttműködés és a verseny közötti 

arany középutat kell megtalálnunk. Nem véletlen, hogy az EMNT kezdeményezte 

Marosvásárhelyen az összefogást, hiszen a város kiemelt stratégiai jelentőségű, amelyet az 

országos vezetés végig figyelemmel kísért és támogatott, és összhangban áll az országos 

vezetés elképzeléseivel. Mi az együttműködés hívei vagyunk, erről az EMNT eddig is 

többször tanúbizonyságot tett, és az EMNP is ezt folytatja. Célunk, hogy a majdnem 600 

000 romániai magyart, aki kiszorult, kiszorítottak, vagy úgy gondolta, hogy nem kíván 

részt vállalni a közéletből, szólítsuk meg, és a lehető legtöbbjüket „hozzuk vissza”. A 
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politikai párbeszédhez nem elég egy fél, ez közös érdek kell legyen. Az EMNP bejegyzésével 

megteremtődött az erdélyi magyar politikai pluralizmus, mert a Tőkés László által 

képviselt értékrend megjelent a porondon, és remélem, legalábbis elgondolkodtatja a 

politikai résztvevőket, és újradefiniálják a közéleti ügyekhez való hozzáállásukat. Célunk az 

autonómia, ehhez pedig az EMNP eszköz”. 

 

Korán ünnepel az EMNP? 
2011. szeptember 16. - Új Magyar Szó 

Az EMNP bejegyzése kapcsán az Új Magyar Szó arról ír, hogy „Tőkésék azonban túl korán 

kezdték el megünnepelni a pártbejegyzést, ugyanis – amint arra Toró is utalt tegnapi 

sajtótájékoztatóján – büntetőjogi eljárás van folyamatban az EMNP támogatóinak 

névsorát tartalmazó aláírási listák hitelességével kapcsolatban”. A bukaresti napilap kifejti: 

„a dossziéban megfogalmazott vád – amely ismeretlen elkövetők ellen szól – okirat-

hamisításra és hamis iratokkal való visszaélésre vonatkozik. Az okirat-hamisítás gyanúját 

az Új Magyar Szó és a Jurnalul Naţional tényfeltáró cikksorozata támasztja alá. A két 

központi napilap által felkért írásszakértők megállapították: a volt református püspök 

híveit tömörítő, ezért „Tőkés-pártként” emlegetett EMNP-nek a Bukaresti Törvényszékre 

idén májusban benyújtott aláíráslistái ezrével tartalmaznak hamis aláírásokat”. A cikk 

leszögezi: „amennyiben az ügyészségi vizsgálat vádemeléssel zárul, és végleges bírósági 

határozat mondja ki az aláíráshamisítás és hamis aláírásokkal való visszaélés tényét, a 

polgári perrendtartás törvénykönyve 322. cikkelyének 4. pontja szerint a párt 

bejegyzéséről szóló tegnapi táblabírósági határozat érvényteleníthető, lévén, hogy 

hamisnak nyilvánított okiratok alapján született meg”. 

 

Együttműködést sürget az MPP 
2011. szeptember 16. - Erdély Ma, Háromszék 

Az erdélyi magyar társadalom demokratizálódási folyamata szempontjából újabb, jelentős 

lépés az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzése – nyilatkozta a Háromszéknek Szász 

Jenő, az MPP elnöke. A polgári párt elnöke továbbra is a nemzeti alternatíva felállítását 

sürgeti, ha ebbe az MPP és a Székely Nemzeti Tanács mellé sikerül bevonniuk az EMNT-t 

és az EMNP-t is, nagyobb esélye lesz jövő évben az erdélyi magyar rendszerváltás 

megvalósításának – fejtette ki. Nagy kérdés számukra, hogyan viszonyulnak ehhez az új 

párt alapítói, az RMDSZ hatalmon maradását támogatják, vagy a változást sürgetik – 

mondta. 

 

Kovács Péter: az EMNP alapítói csak hatalmat akarnak 
2011. szeptember 16. - Papp Annamária - Szabadság 

Az EMNP bejegyzése kapcsán a kolozsvári Szabadság napilapnak Kovács Péter, az RMDSZ 

főtitkára elmondta: az EMNP bejegyzéséről szóló hír hallatán elővett egy fehér papírt, és 

ráírta: az EMNP eredményei. “Tettem egy kettőspontot, amely után az elkövetkező egy 

évben fel fogom írni, mit értek el. Szerintem az ív meg fog sárgulni, mielőtt még bármi is 

rákerülne. Semmi sem lesz rajta. Ezt a pártot egy szűk érdekcsoport jegyezte be, amelynek 
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az elmúlt 20 évben egyetlen célja volt: hatalomra kerülni. Először az RMDSZ-ben 

próbálkoztak a Reform Tömörüléssel, kudarcot vallottak. A Magyar Polgári Pártot ugyanez 

a csoport hozta létre, ezt is kudarc övezte. Most harmadszorra futnak neki ugyanannak a 

célnak: hatalomra jutni. Egy eredményt lehet, hogy elérnek: az erdélyi magyar közösség 

bukaresti képviselet nélkül marad” – fogalmazott Kovács Péter. 

 

Hétfőn kezdődnek a kiértesítések 

2011. szeptember 15. - R. Kiss Edit - szekelyhon.ro 

Szeptember 3-án közel 104 000 nevet tartalmazó listát terjesztett fel támogatásra a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez az RMPSZ, és ezek közül eddig 72 872 ügyben döntött a 

bizottság – tájékoztatott Burus Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke. Elmondta, azon 

pályázóknak, akiknek már elbírálta pályázatát az alapkezelő döntéshozó bizottsága, hétfőn 

kezdik el kiküldeni a leveleket, amelyekben értesítik őket a döntésről és tájékoztatják, hogy 

milyen módon jutnak hozzá a támogatási összeghez. Burus emlékeztetett arra is, hogy a 

pénz utalását már nem az RMPSZ végzi, a pályáztatás lebonyolítása és az adatok 

feldolgozása után ők már csak a támogatásban részesülők kiértesítésében vesznek részt. Az 

RMPSZ elnöke ismertette, összesen 109 177 pályázatot regisztráltak Erdélyből, ami közel 

160 000 gyereket jelent. Az adatok feldolgozottsága jelenleg 98 százalékos, ezt a munkát 

szeptember 20-ra kell befejezze az RMPSZ. 

 

Borboly: nem indít vizsgálatot ellenem a DNA 
2011. szeptember 15. - transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

„A korrupcióellenes ügyészség (DNA) szeptember 12-én keltezett levelében tájékoztatott 

róla, hogy ellenőrizte vagyoni helyzetem, kivizsgálta az ellenem megfogalmazott vádakat, 

alaptalannak találta azokat, és lezárta az ügyet” - számolt be a Transindexnek Borboly 

Csaba, aki csütörtökön a sajtó jelenlétében bontotta fel a neki címzett ajánlott levelet. 

Borboly elmondta: az elmúlt két hónapban rengeteg együttérzést, biztatást kapott, és úgy 

érzi megerősödve került ki az ügyből. „Ami az embert nem öli meg, az erősebbé teszi” - 

idézte a mondást, hozzátéve: nem tudja, ezután mivel tudnák vádolni. „Bármilyen aljas 

eszközt fognak használni, a tisztességes útvonalról nem fognak tudni eltéríteni, és abban 

bízom, hogy azok a vállalkozók és politikai ambíciókkal rendelkező kishitű emberek, akik 

alaptalanul feljelentettek, ki fognak kopni a közéletből” - folytatta a tanácselnök, aki kérni 

fogja a DNA-tól a feljelentők személyazonosságának nyilvánosságra hozását. 

 

A kolozsvári TVR magyar adása élőben Verespatakról 
2011. szeptember 15. - transindex.ro 

Egyórás helyszíni élő műsort készített múlt héten a román közszolgálati televízió (TVR) 

kolozsvári stúdiójának magyar szerkesztősége a múlt héten Verespatakon. A műsorvezető 

Spitzer Judit az RMGC képviselőivel és egy helybélivel beszélgetett, Borbély László, 

Eckstein-Kovács Péter és Illés Zoltán magyarországi környezetvédelmi államtitkár 

telefonon jelentkezett be, a kulturális és örökségvédelmi miniszternek, illetve a Zöld 
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Erdély Egyesület elnökének álláspontjait bejátszásról ismerhették meg a nézők. Az élő 

műsor a televízió szerkesztőségének köszönhetően a Transindexen is megnézhető. 

 

Újraválasztanák az RMDSZ-t, bár a dolgok nem jó irányba haladnak 
2011. szeptember 15. - Kovács Attila - szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Közélet és közérzet Hargita megyében – ezzel a címmel ismertették csütörtökön az idén 

április–májusban készült közvélemény-kutatás eredményeit, amelyet Barna Gergő 

szociológus, a kolozsvári Kvantum Research Kutatóintézet munkatársa mutatott be. A 

felmérés Székelyföldön 3011, míg Hargita megyében 412 magyar ajkú személy 

megkérdezésével zajlott, a szakember szerint a hibahatár 5 százalékos lehet. A Hargita 

megyei eredmények szerint a megkérdezettek 82 százaléka mondta azt, hogy az országban 

rossz irányba mennek a dolgok. Érdekes módon a saját településükön már nem látják 

annyira sötétnek a helyzetet, mert 47 százalékuk szerint ott jó az irány, míg 45 százalék 

kitartott a rossz mellett. A politikusok közül Borboly Csabát ismerik a legtöbben (85 

százalék), és szintén ő az, akiben a legtöbben megbíznak (64 százalék) – utóbbi esetben 

Korodi Attila 40, Verestóy Attila 27,4 százalékot ért el. A megyei tanács esetében a 

szavazók 72 százaléka támogatná az RMDSZ jelöltjeit, az Erdélyi Magyar Néppárt 8,3 

százalékot, míg az MPP 4,1 százalékot szerezne. A helyi tanácsok esetében hasonló a 

helyzet. A megkérdezettek 61 százaléka elégedett a megyei tanácselnök tevékenységével, és 

a válaszadók 69 százaléka Borboly Csabát tartja a legalkalmasabbnak erre a tisztségre. Egy 

politikai párt kellene képviselje az erdélyi magyarságot – ez a véleménye a válaszadók 62 

százalékának, akik közül 54 százalék úgy gondolja, hogy az RMDSZ-nek minden politikai 

alakulattal össze kellene fognia. 61 százalék azok aránya, akik úgy vélik, az RMDSZ 

kormányzati tevékenysége inkább hasznos az erdélyi magyarság számára. 

 

Az RMDSZ elindította népszámlálási kampányát 
2011. szeptember 15. - Krónika, transindex.ro, Reggeli Újság, Új Magyar Szó 

„Vállaljuk bátran és büszkén magyarságunkat, anyanyelvünket és vallásunkat” – ez az 

üzenete Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a szövetség népszámlálási kampányának, 

amelyet csütörtökön indítottak el. „A népszámlálás szabályozási kereteit a magyar 

közösség szempontjából sikerült megnyugtatóan rendeznünk, ezzel párhuzamosan 

megfelelő számú magyar összeírót toboroztunk, a mai napon pedig elindítjuk az RMDSZ 

tudatosító kampányát” – jelentette be Kelemen Hunor Bukarestben. Az RMDSZ elnöke 

elmondta, az elmúlt napokban felvette a kapcsolatot a történelmi magyar egyházak 

vezetőivel, illetve a magyar nyelvű írott és elektronikus média képviselőivel, azzal a céllal, 

hogy a tájékoztató és tudatosító kampány egy közös erőfeszítés eredményeként 

valósulhasson meg. „Minden magyar számít” – szögezte le Kelemen Hunor, „ezért nagy 

hangsúlyt fektetünk a vegyes házasságokban élőkre, a szórványmagyarságra, az 

átmenetileg külföldön tartózkodókra, a nagyvárosi tömbház-negyedekben élőkre, valamint 

a csángókra. Az RMDSZ célja, hogy minden romániai magyar vállalja magyarságát”. 
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Bernádyról vagy Păunescuról nevezzék el a 2-es iskolát Marosvásárhelyen? 

2011. szeptember 15. - Erdély Ma, Krónika 

Akciócsoport alakul a marosvásárhelyi 2-es iskolában tanuló gyerekek szüleiből, amely a 

Civil Elkötelezettség Mozgalom segítségével cselekvési tervet dolgoz ki. Azt szeretnék 

elérni, hogy a tanintézet felvegye a város- és iskolaépítő polgármester, Bernády György 

nevét. Erről a Civil Elkötelezettség Mozgalom igazgatója, Szigeti Enikő nyilatkozott a 

Rádió Gagának. A 2-es iskola átnevezésének lehetősége már több mint négy éve felmerült, 

mostanáig azonban nem került napirendre a kérdés, mert nem találták időszerűnek. A 

Szociáldemokrata Párt javaslata azonban felgyorsította az eseményeket, miután a PSD 

Ceauşescu udvari költőjéről, Adrian Păunescuról szeretné elneveztetni a tanintézetet. 

 

RMDSZ: Úgy válasszunk, mint Magyarországon! 
2011. szeptember 15. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A németországihoz hasonló választási rendszert szeretne Romániában bevezetni az 

RMDSZ. A szervezet elnöke, Kelemen Hunor szerint a szövetség az arányos képviseleten 

alapuló, német rendszerre való áttérést szorgalmazza, amelyet a nemzeti kisebbségek is 

támogatnak. A német választási rendszerben a képviselők egy részét egyéni 

választókerületes, más részét arányossági elv alapján, listás szavazással választják. Ezt 

alkalmazzák Magyarországon is. A kormánykoalícióban egyelőre nincs egyetértés a 

választási rendszer módosításával kapcsolatban. Míg a PDL következetesen kitart az 

egyéni kerületes rendszer mellett, addig az RMDSZ a német modellt tartja elfogadhatónak. 

 

Újabb két csángó településen tanulhatnak magyarul a gyerekek 
2011. szeptember 15. - Erdély Ma, hirado.hu 

Két új moldvai településen indította idén el a magyar nyelv oktatását a Moldvai 

Csángómagyarok Szövetsége. Így már több mint 2200 csángó gyerek tanul magyarul a 

szövetség oktatási programjának köszönhetően. Az elmúlt tíz évben 25 moldvai faluban 

szervezte meg a magyar nyelv oktatását a szervezet. Volt, ahol a hatóságok ellenezték, de a 

szülők kitartóak voltak, kérték, hogy tanítsák gyermekeiket írni-olvasni magyarul. Jelenleg 

nyolc csángó diák tanul egyetemeken, Romániában és Magyarországon, 61-en magyar 

középiskolába járnak. A Csángómagyarok Szövetsége felmérése szerint még tucatnyi 

eldugott faluban beszélnek magyarul, hamarosan ott is megszervezik a délutáni oktatást. 

 
Magyar jelölt liberális színekben 
2011. szeptember 16. - Erdély Ma, Háromszék 

Cziprián-Kovács Lorándot indítaná megyeitanácselnök-jelöltként a Nemzeti Liberális Párt 

háromszéki szervezete, a sepsiszentgyörgyi polgármesteri székre Mădălin Guruianu 

pályázik – jelentették be a párt helyi vezetői. Míg Guruianu jelölése biztos, Czipriánnak 

meg kell szereznie a sepsiszentgyörgyi mellett más helyi szervezetek támogatását is, 

végleges döntést jövő szerdán hoznak. Guruianu kiemelte, tudatában vannak, hogy a 75 

százalékban magyarok lakta megyében és megyeközpontban nincs reális esélyük a 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=100003&cim=bernadyrol_vagy_p%C4%83unescurol_nevezzek_el_a_2_es_iskolat_marosvasarhelyen
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=100008&cim=rmdsz_ugy_valasszunk_mint_magyarorszagon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=100023&cim=ujabb_ket_csango_telepulesen_tanulhatnak_magyarul_a_gyerekek_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=100045&cim=magyar_jelolt_liberalis_szinekben
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győzelemre, de éppen a békés egymás mellett élés üzenetét kívánják közvetíteni azzal, 

hogy magyar jelöltet indítanak a megyei vezetésért folyó közdelemben. 

 

Pozitív példa sikeres régióra  
2011. szeptember 16. - Bíró Blanka - Krónika 

Az olaszországi Dél-Tirol tartomány autonómiáját mutatták be csütörtökön 

Sepsiszentgyörgyön. Az Alto-Adige/Südtirol autonóm tartomány útja az egykori 

problémás térségtől a mai többnyelvű, sikeres európai régióig című szimpóziumon 

elhangzott, a dél-tiroli autonómia példája a románok és magyarok számára egyaránt 

fogódzót kínál ahhoz, miként teremthetnek a Székelyföldön vállvetve egy sikeres európai 

régiót. Mint a résztvevők kifejtették, az európai példák felmutatásával le lehet rövidíteni a 

székelyföldi autonómia eléréséhez vezető utat, de ehhez a politikusok mentalitásváltására, 

a többség és a kisebbség megegyezésére van szükség. 

 

Összeírási kampányrajt  
2011. szeptember 16. - Krónika 

Sepsiszentgyörgyön kezdte el hivatalos népszámlálási kampányát a Magyar Polgári Párt 

(MPP) is. Szász Jenő pártelnök elmondta: 250 ezer képeslapot nyomtattak „Jelentem, 

magyar vagyok!” jelszóval. Ezeket a képeslapokat a postaládákba szórják majd a párt 

önkéntesei, és arra kérnek mindenkit, hogy postázzák tovább, így reményeik szerint az 

üzenet minden romániai magyarhoz eljut. Szász Jenő bírálta az RMDSZ-t, amiért 

kormánypártként nem sikerült elérnie, hogy a székely és a csángó opciót kivegyék a 

népszámláláson megjelölhető lehetőségek közül. 

 

Versenyben 
2011. szeptember 16. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente a Krónika vezércikkében az EMNP bejegyzése kapcsán kifejti: „az RMDSZ-

nek a romániai magyarság egyetlen képviseleteként az elmúlt két évtizedben épp elég ideje 

volt belekényelmesedni ebbe a státusba. Elvakultság kell persze ahhoz, hogy bárki is 

kijelentse: az 1990 óta eltelt időszak zömét kormánypártként eltöltve semmit sem sikerült 

megvalósítania a magyar követelések közül. Az is tény ugyanakkor, hogy a magyarság 

érdekérvényesítéséért folytatott küzdelemben – mivel rivális híján nem volt, akivel 

szemben bizonyítania kellett – gyakran a könnyebb ellenállás irányába mozdult el. Ezért 

fontos, hogy egy olyan, komoly politikai alakulat is porondra lépjen, amely az eddiginél is 

intenzívebb munkára sarkallja az eddig monopolhelyzetben lévő szövetséget, és 

napirenden tartja a minél szélesebb körű önrendelkezés témáját”. A szerző szerint: „az 

EMNP-nek persze még bizonyítania kell legitimitását, azt, hogy valóban érdemi 

alternatívát képvisel. Az eddigiek alapján amúgy nem kizárható, hogy a verseny résztvevői 

nemtelen eszközöket is felhasználnak majd – remélhetőleg azonban a versengésnek végül 

egy igazi nyertese lesz: a romániai magyarság”. 
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Román könyvtárigazgató Sepsiszentgyörgyön? 
2011. szeptember 16. - Bíró Blanka - Krónika 

Az országos román napilapokban hirdeti Dan Tănasă, hogy jelentkezni lehet a 

sepsiszentgyörgyi Bod Péter megyei könyvtár igazgatói tisztségére. A hivatásos 

feljelentőként ismert és magyarellenességéről elhíresült férfi valóságos hadjáratot indított 

azért, hogy a könyvtár élére ne magyar igazgatót nevezzenek ki. Mint ismeretes, a brassói 

táblabíróság idén érvénytelenítette a könyvtár-igazgatói tisztségre két és fél évvel ezelőtt 

tartott versenyvizsgát. A perre azután került sor, hogy Codrin Munteanu korábbi prefektus 

két évvel ezelőtt a bíróságon megtámadta a vizsga eredményét, arra hivatkozva, hogy 

diszkrimináció történt, amikor feltételként szabták meg a magyar nyelv ismeretét. A 

könyvtárt fenntartó önkormányzat új versenyvizsgát írt ki, amelyet október 5-én tartanak. 

Közben Dan Suciu, a Konzervatív Párt háromszéki politikusa, Dan Tănasă barátja bűnvádi 

feljelentést tett: Tamás Sándor megyei tanácselnököt hivatali visszaéléssel, mulasztással és 

a közpénzek gondatlan kezelésével vádolja, míg Szonda Szabolcs volt könyvtárigazgatót 

azzal, hogy kárt okozott a költségvetésnek, hiszen jogtalanul töltötte be az igazgatói 

tisztséget. 

 

Berényi: az EU nem tud hatékonyan fellépni a kisebbségek védelmében 
2011. szeptember 15. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Berényi Józsefet, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnökét hallgatta meg csütörtökön, a 

strasbourgi plenáris ülés margóján az Európai Parlament kisebbségügyi frakcióközi 

munkacsoportja. A csoportot elnöklő Gál Kinga (Fidesz) közleményében kiemelte: az MKP 

elnöke „a felvidéki magyarság helyzetét és a szlovák kormányzat kisebbségekhez való 

hozzáállását európai kisebbségvédelmi összefüggésbe helyezve ismertette az EP-

képviselőknek”. Berényi József előadásában sajnálatát fejezte ki, hogy az az európai 

nemzetközi intézményrendszer, amely a kilencvenes évek során a nemzeti kisebbségek 

védelmére épült ki, ma már nem tud hatékonyan fellépni olyan országokkal szemben, 

amelyek nem veszik figyelembe a kisebbségek védelmében megfogalmazott javaslatokat. 

Az előadásra reagálva Francois Alfonsi francia zöldpárti képviselő úgy fogalmazott, hogy 

az állampolgárság kérdése alapvető szabadságjog minden ember számára. A kollektív 

bűnösség ellen szólalt fel Bernd Posselt bajor néppárti képviselő, aki rámutatott, hogy az 

az állam, amely árt kisebbségeinek, tulajdonképpen saját magának árt. Posselt szerint a 

nemzeti kisebbségeket sok helyen még mindig másodrendű módon kezelik Európában. 

 

Trianon ünnepe 

2011. szeptember 15. - Szűcs Dániel - Felvidék Ma 

„Hogy a jó szándék s a nemzeti érzület sugallta Német László nagybecskereki püspök 

javaslatát - miszerint nyilvánítsák ünnepnappá Délvidéken a nemzeti összetartozás napját 

- azt egy pillanatig sem vitatom” – írja Szűcs Dániel a Felvidék Ma portálon, hozzátéve, 

szerinte az ötlet „enyhén szólva is bizarr”. „Nemzeti összetartozást ünnepelni persze szép 
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http://www.bumm.sk/59840/berenyi-az-eu-nem-tud-hatekonyan-fellepni-a-kisebbsegek-vedelmeben.html
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és üdvös. Az összetartozás - a nemzeti összetartozás - az, amely közös kárpát-medencei 

jövőnk kulcsa és záloga. A probléma ezzel csak az, hogy akárhogy is nézzük, az a bizonyos 

"ünnepnap" az év hatodik hónapjának negyedik napjára esik. Épp e napon kelt a trianoni 

diktátum is. Akárhogy csűrjük-csavarjuk a szavakat, június negyedike a magyar nemzet 

történetében nem ünnep, hanem fekete betűs gyásznap, kitörölhetetlenül, mindörökké. 

Nincs mit ünnepeljünk e napon. Mindegy minek kereszteljük el, ez a nap a magyar haza és 

a nemzet megcsonkításának tragikus dátuma.” 

 

Paradigmaváltás a magyar szülőknél 
2011. szeptember 15. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Megőriztük a teljes magyar iskolahálózatot – jelentette ki Korhecz Tamás, a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az MNT első embere az idei 

iskolakezdés eredményeit elemezve hozzátette: az oktatásfejlesztési stratégiában 

megfogalmazott célok közül valamennyit teljesítettek. Gyarapodott a magyar diákok 

száma, vagyis az idén többen iratkoztak be magyar nyelvű általános-, illetve középiskolába, 

mint tavaly. Továbbá csökkent a vajdasági magyarságnak a képzettségében mutatkozó 

lemaradása, a szerbiai átlaghoz viszonyítva, hiszen az idén több magyar diák iratkozott 4 

éves középiskolába, mint az előző években, a 3 éves szakmunkásképzőket pedig az előző 

évekhez képest sokkal kevesebben választották. ,,A különféle programjainkon keresztül - 

iskolabusz, napközi, beiskolázási tájékoztató program - arra próbáltunk hatni, hogy 

elsősorban a szórványban, ahol a magyar szülők gyermekeiket gyakran szerb osztályba 

íratják, növeljük a magyar tanulóknak a számát’’ - tette hozzá Korhecz. 

 

Martonyi János Belgrádban 
2011. szeptember 15. - MTI, Echo TV, Magyar Szó 

Budapest kulturális központot szeretne nyitni Belgrádban – jelentette ki csütörtökön a 

szerb fővárosban a magyar külügyminiszter. Martonyi János megbeszélést folytatott 

Bozidar Delic szerb miniszterelnök-helyettessel, aki a találkozó után tartott 

sajtóértekezleten megelégedéssel szólt azokról az erőfeszítésekről, amelyeket Budapest 

tesz Szerbia uniós integrálódásáért. „Budapest lesz az egyik első állomás, amelyet 

felkeresünk, ha az EU bizottsága októberben nyilvánosságra hozza véleményét Szerbia 

uniós felkészültségéről” - mondta. Hozzáfűzte, hogy párbeszédet kezdeményeznek a 

vajdasági magyar kisebbség képviselőivel a restitúciós törvény tervezetéről. „A szerb és a 

magyar kormány között vagyon-visszaszármaztatási vita nincs, viszont van egy - az 

európai értékekkel összefüggő - elvi kérdés, nevezetesen az, hogy a kollektív bűnösség, a 

kollektív felelősség semmilyen formáját sem mi, sem pedig az Európai Unió elfogadni nem 

tudjuk” - hangsúlyozta Martonyi János. 
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Szlovák iskola az egykori Magyar Királyi Állami Reáliskolában 
2011. szeptember 15. - Badó Zsolt - Kárpátalja 

„Miközben egy katasztrofális állapotban lévő, a hetvenes években óvodának épült 

lakótelepi romba költöztették át Ungváron a nagy hagyományokkal rendelkező Ungvári 

Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnáziumot, addig megyénk jeles vezetői az egykori Magyar 

Királyi Állami Reáliskola csodálatos épületében szlovák iskolát és kulturális központot 

létesítettek. Bár Ungvár minden patinás iskolaépületét a magyar állam pénzén építették 

egykoron elődeink, a magyar gimnázium érdekes módon mégsem maradhatott korábbi, 

központi fekvésű Petőfi téri épületében, száműzték a város szélére. Pedig a Petőfi téri 

épületre nem kevés pénzt költött a jelenlegi magyar állam” – írja cikkében a Kárpátalja 

publicistája. „Adódik a kérdés: Mit tudhat a szlovák külpolitika? És miért nem tudja 

ugyanazt a magyar? Mindezt annak ellenére, hogy Magyarország számos olyan gesztust 

tett Ukrajna irányába, amit Szlovákia nem” – teszi hozzá a szerző. 

 

Csak a KMKSZ-frakció szavazott a magyar himnusz védelmében 
2011. szeptember 15. - Kárpátalja 

A Beregszászi Járási Tanács június 17-i ülésén az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt 

(UMDP) és szövetségese, a Régiók Pártja (PR) megegyezésének eredményeként a 

képviselők elfogadták, hogy a legnagyobb magyar többségű kárpátaljai járásban a 

tanácsüléseken az ukrán himnusz mellett a magyar is lejátszható, énekelhető legyen. Az 

ukrán nacionalista erők azonban botrányt kerekítettek a határozatból. Ezek után a 

himnuszokról szóló határozatot mint alkotmányellenest megóvta a beregszászi járási 

ügyészség, bár a nemzeti kisebbségekről szóló törvény lehetővé teszi, hogy mindkét 

himnusz elhangozhasson. A legutóbbi tanácsülésen az UMDSZ és szövetségese, a PR 

visszakozott, lejáratva ezzel magukat. Nem mertek az ügyészi óvás ellen szavazni, és a 

járási tanács 62 képviselőjéből, melyből 46 állítólag magyar, csak a KMKSZ–UMP tíztagú 

frakciója védte meg a magyar himnuszt. Így sokadszor bebizonyosodott, hogy mennyit ér 

az, amikor egy magát magyar érdekvédelmi szervezetnek tartó politikai erő szövetséget köt 

egy ukrán párttal. 

 
Iskolaátadás és falunap az évfordulón 
2011. szeptember 15. - Baráth József - Kárpátalja 

A magyar Külügyminisztérium nemzetközi együttműködési előirányzata terhére a 

Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány által benyújtott pályázat révén felújított 

Zápszonyi Általános Iskolában az oktatási intézmény épületének ünnepélyes átadására 

került sor szeptember 11-én. Tóth István beregszászi főkonzul ünnepi beszédében 

fontosnak nevezte, hogy a gyermekek az anyanyelvükön sajátítsák el a tudás alapjait. 

„Ezért is szolgál nagy örömömre, hogy Magyarország Külügyminisztériuma a maga 

eszközeivel hozzájárulhat ehhez a törekvéshez. Úgy gondolom, hogy a Zápszonyi Általános 

Iskola felújításával fontos lépést tettünk ahhoz, hogy megfelelő körülmények között 

tanuljanak a gyermekek és jól érezzék magukat – ezt a célt szolgálta a támogatás. Az 
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http://www.karpataljalap.net/cikkek/2011-09-16/szlovak-iskola-az-egykori-magyar-kiralyi-allami-realiskolaban.php
http://www.karpataljalap.net/cikkek/2011-09-16/csak-a-kmksz-frakcio-szavazott-a-magyar-himnusz-vedelmeben.php
http://www.karpataljalap.net/cikkek/2011-09-16/iskolaatadas-es-falunap-az-evfordulon.php
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anyanyelven való tanulás Ukrajnában is rendkívül fontos, és botorság azt gondolni, hogy 

más nyelven, például ukránul többre jut egy gyermek. Ezek a gyermekek magyar iskolába 

járnak. A szüleik jól döntöttek, hisz innen is szép pályát lehet befutni” – hangsúlyozta a 

főkonzul. 
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