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Szlovákia is osztogatott állampolgárságot tartós szlovákiai lakhely nélkül 

2011. szeptember 19. – ujszo.com. MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Krónika, Új Magyar Szó, 

Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Bár Pozsony ma bírálja Orbán Viktor kormányát, hogy tartós magyarországi lakhely nélkül 

osztogat állampolgárságot a külhoni magyaroknak, a múltban maga is ezt tette, s anélkül 

adott állampolgárságot a külföldi szlovákoknak, hogy azoknak tartós lakhelyük lett volna 

Szlovákiában - írja a Sme című szlovák liberális napilap hétfőn. "1997 és 2005 között 

Szlovákia állampolgárságot adott olyan személyeknek, akiknek nem volt tartós lakhelyük 

Szlovákiában. 2005 után azonban a törvényt megszigorították, s azóta ez már nem volt 

lehetséges" - idézi a lap Grendel Gábornak, a szlovák belügyminisztérium szóvivőjének 

egyik korábbi nyilatkozatát. „A minisztériumnak nincs pontos kimutatása arról, hány 

külföldön élő szlovák kapott állampolgárságot. A szlovák törvényt akkor szigorították meg, 

amikor Budapest komolyan mérlegelni kezdte, hogy tartós lakhely nélkül is 

állampolgárságot ad a külhoni magyaroknak” - olvasható a lapban.  

 

Pozsonyban átadta megbízólevelét az új magyar nagykövet 

2011. szeptember 19. – bumm.sk, MTI, ujszo.com, Szabad Újság, Népszava 

Balogh Csaba, Magyarország új szlovákiai nagykövete hétfőn Pozsonyban átadta 

megbízólevelét Ivan Gasparovic szlovák köztársasági elnöknek. A fiatal karrierdiplomata a 

nagyköveti poszton Heizer Antalt váltotta fel, aki 2006-tól öt évig irányította a pozsonyi 

magyar diplomáciai képviselet munkáját. „Szlovákiának és Magyarországnak, mint az EU 

és a NATO tagállamainak, minden alkalmat ki kellene használniuk a közös fellépésre nem 

csak országaink, de az európai intézmények érdekében is” - mondta az új magyar 

nagykövetnek Ivan Gasparovic szlovák elnök. Hozzátette: a pozitív gazdasági és kulturális 

kapcsolatok ellenére a szlovák-magyar kapcsolatokban vannak bizonyos problémák is, 

elsősorban politikai téren, ahol egyes történelmi eseményeket eltérően ítélnek meg a felek. 

Balogh Csaba jelezte: megbízatása idején a magyar-szlovák kapcsolatok pozitív oldalaira 

kívánja helyezni a hangsúlyt. „Nem feledkezhetünk meg azokról a kérdésekről sem, 

amelyekben nincs közös véleményünk. A diplomáciának azonban az a feladata, hogy 

keresse a megoldásokat és csökkentse a feszültséget2 - idézte a nagykövet szavait Marek 

Trubač elnöki szóvivő. A szlovák államfő elutasította a nemzeti kisebbségek kollektív 

jogainak érvényesítését és a magyar politikusok Esterházy Jánossal, a szlovákiai 

magyarság egykori politikai vezetőjével kapcsolatos nyilatkozatait. Mint megjegyezte: 

Szlovákiának más a véleménye Esterházyról. Gašparovič úgy vélte, hogy bizonyos 

kérdéseket a politikusoknak nem kellene feszegetniük, hanem azokat a történészekre 

kellene hagyni. 
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Oktatási támogatás: beindult az értesítés 

2011. szeptember 20. – Krónika, Erdély Ma 

Miután szeptember 15-étől már 11 500, oktatási-nevelési támogatást kérelmezőt értesített 

e-mailen az OTP Bank Románia, hogy sikeresen elbírált pályázatuk révén felvehetik a 

bankkártyájukat, amelyen keresztül a Bethlen Gábor Alap Zrt. Által folyósított pénzösszeg 

érkezik, tegnap a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) által küldött 

nyomtatott értesítőket is elkezdték kikézbesíteni. Mindkét esetben az értesítés tartalmazza 

a pályázó nevét, a bankkártya átvételére szolgáló OTP bankfiók pontos címét, illetve az 

átvételre javasolt időpontot. Minderre a pénzintézet romániai leányvállalatának tegnapi 

közleményéből derül fény. Ugyanakkor rámutatnak, a Szülőföldön magyarul pályázat 

keretében biztosított oktatási-nevelési támogatás felvételét és a bankszámla fenntartását 

térítésmentesen biztosítja az OTP Bank. 

 

Bizakodik a Sapientia 

2011. szeptember 20. – Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Erdély Ma, hirado.hu 

Várhatóan akkreditált intézményként kezdheti meg az új évet a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (EMTE) – jelentette be tegnap Kelemen Hunor kulturális miniszter az 

intézmény kolozsvári karának a tanévnyitóján. Emlékeztetett: a kormány augusztusban 

elküldte a parlamentnek az akkreditációt jóváhagyó tervezetet, amelyet az ülésszak végéig 

kell elfogadnia a törvényhozásnak. Hozzáfűzte: az RMDSZ prioritásai között szerepel az 

egyetem akkreditálása, de ahhoz a román képviselők, szenátorok felét is meg kell győzni 

ennek fontosságáról. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ideiglenes elnöke 

beszédében rámutatott: még nem tartunk ott, hogy a politikusok a hátsó sorokból figyeljék 

a tanévnyitót, mert a politikumnak még dolga van, hiszen az egyetem még nem kapta meg 

az intézményes akkreditációt, pedig a Román Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság 

(ARACIS) egy évvel korábban jóváhagyta azt. Leszögezte: a késlekedés a politika 

felelőssége, nem az oktatókon múlt, hogy a felsőoktatási intézmény még nem tudta 

beindítani mesteri, illetve doktori képzéseit. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár szerint 

az erdélyi magyar jövő záloga a magyar nyelvű felsőoktatás, hiszen versenyképes tudást 

csakis az anyanyelvű oktatás nyújthat. – Bizakodva várjuk a Sapientia akkreditálásának 

megerősítését a parlamentben – nyilatkozta Répás Zsuzsanna, majd az ünnepség 

befejeztével a sajtónak elmondta: a magyar kormány eddig csak az egyetem fenntartására 

tudott pénzt kiutalni, de a mostani Orbán-kormány a fejlesztéseket is szeretné támogatni. 

 

B kategóriás állampolgárok 

2011. szeptember 20. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

A külhoni magyarok szavazati jogáról írott cikkében Lukács Csaba leszögezi: „Rövidesen 

eldől, milyen formában szavazhatnak a magyar Országgyűlésbe bejutó politikusokra a M
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határon túl élő magyarok – a parlament várhatóan ősszel módosítja a választójogi 

törvényt. Ez a kérdés még a jobboldalt is megosztja: sokan úgy gondolják, fölösleges 

választójogot adni a határon túl élő magyaroknak. A magyar állampolgárság könnyített 

megszerzésének a lehetősége rendben, kilencvenéves elmaradást sikerült rendezni ezzel, 

de a szavazásokon való részvétel az más, abba ne szóljon bele az, aki nem itt él, vagy nem 

az anyaország határain belül fizet adót. A baloldalról vagy a liberálisokról most nem 

szólnék bővebben, ők üzembiztosan hozzák, ami tőlük elvárható. „Évtizedekre be akarja 

betonozni a hatalomba magát a Fidesz” – mondják már most, és ha lesz törvény, 

valószínűleg előjönnek egy gátlástalanul hazug kampánnyal, amelyet a státustörvény 

(„huszonhárommillió román fogja elözönleni Magyarországot”) és a kettős 

állampolgárságról szóló népszavazás idején („a határon túliak átköltözésével tönkremegy a 

magyar egészségbiztosítás és az egész nyugdíjrendszer”) megtapasztalhattunk”. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. szeptember 20-i számában 

olvasható.) 

 

Nepotizmussal gyanúsítják Máté András Levente RMDSZ-es képviselőt 

2011. szeptember 19. – Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Öt képviselő – közöttük az RMDSZ-es Máté András Levente – ellen kér vizsgálatot az 

Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) az ügyészségtől, mivel mindannyian 

rokonaikat alkalmazták a képviselői irodájukba. Az ANI-vizsgálat eredményei azt 

mutatják, hogy Máté András Levente saját feleségével kötött munkaszerződést, Máté 

Erzsébet 2010 márciusa és ez év januárja között dolgozott férje alkalmazottjaként.  

 

SZNT: levél Bocnak, Székelyföldért 

2011. szeptember 19. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

Levélben kérte fel Emil Boc román kormányfőt a Székely Nemzeti Tanács vezetősége, hogy 

Románia tegyen eleget az összes EU-s tagországra vonatkozó kötelezettségének, és jelölje 

ki azt a közhatóságot, amely ellenőrizni fogja az uniós polgári kezdeményezés folyamatát, 

illetve a leendő aláírások hitelességét. A végső cél: Székelyföld autonómiája. A levél szerint 

„az SZNT által elindított polgári kezdeményezés célja, hogy az unió őshonos, nemzeti 

sajátosságokat és hagyományokat őrző, sajátos regionális vagy nemzeti identitású 

közösségei önrendelkezési jogát uniós szintű jogi aktus elismerje, és sajátos jogállást 

biztosítson az általuk lakott régióknak”. 

 

UNPR: töröljék az EMNP-t a pártjegyzékből 

2011. szeptember 19. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Románia Haladásáért Országos Szövetség (UNPR) Hargita megyei szervezete arra kéri 

Laura Codruţa Kovesi legfőbb ügyészt és Cătălin Predoiu igazságügyi minisztert, hogy 
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támadják meg az EMNP bejegyzésére vonatkozó táblabírósági döntést. A Claudiu Sere 

UNPR elnök által jegyzett dokumentum Tőkés Lászlót és Toró T. Tibort Románia 

szuverenitása és területi integritása ellen küzdő személyekként említi. Az UNPR Hargita 

megyei szervezete szerint a fent megnevezett magyar politikai vezetők egy önálló államot 

akarnak Románia szívében, vagyis teljes szeparatizmust. A közlemény azt is megemlíti, 

hogy rögtön a pozitív bírósági döntés után, az EMNT Gyergyószentmiklóson tartotta első 

ülését. Claudiu Sere szerint azért esett a pártvezetők választásra a székelyföldi városra, 

hogy ott ünnepelhessék a horthysta csapatok bevonulásának 71. évfordulóját. 

 

Vegyetek vissza az arcból 

2011. szeptember 19. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka az EMNP bejegyzése és az ezzel kapcsolatos RMDSZ-es bírálatokra 

reagálva megjegyzi: az új párt bejegyzői „vagy nagyon megfontoltak és alázatosak a 

közösségi feladatokkal szemben, vagy pontosan tudják, hogy ez a pártbejegyzés minden 

sikerével együtt: elkésett. Akármilyen lóhalálában is szerveződik valódi szervezetté az évek 

óta tervben lévő párt, a 2012-es választásokra már nem lehet felkészülni”. Markó Béla 

„ciánszennyezésről” szóló nyilatkozata kapcsán a szerző leszögezi: „a Markó-féle 

hadüzenet után aligha lehet bármiféle, bár középtávon működőképes együttműködést 

kialakítani. Már pedig – hogy Markót idézzük – más út nincs. Nekem sem tetszik, 

sokaknak nem tetszik, hogy az EMNP politikai befektetésként jött létre. Hogy zavaros 

tartalommal, akut emberhiánnyal, közösségi tőke és akarat nélkül, harmadosztályú 

gyarmatpártként labdába lehet rúgni Erdélyben. De ez van. Aki egyszer a pályára lépett, az 

kiérdemelte a szabályszerű eljárást. Ezzel tartozik az RMDSZ. Ha a Szövetség övön alul 

támad – márpedig a hétvégén Markó, Kelemen és az SZKT ezt tette – ,önmagát 

diszkreditálja. Nem erre van most szükség”. Parászka szerint „a jelenlegi politikai pártok 

ugyanannak a politikai szervezetnek az osztódása révén jöttek létre. Nincsenek új arcok, 

nincsenek új hangok, semmi sem indokolja, hogy bízzunk a „demokrácia 

megerősödésében”, a „politikai verseny igazságosságában” és a többi, ronggyá koptatott 

közhelyben. Az EMNP bejegyzésével még nem történt semmi. Egyik erdélyi magyar 

szervezet sem tudott szövetséget kötni (még és már) a civilekkel, az üzleti élettel. Egyik 

sem eresztett gyökeret (még és már) az erdélyi magyar közösségi szférában. Maroknyi 

politikai szerencsejátékos ide-oda verődő (nem) szabad csapatai ezek. Ez nem elég a 

mozgósításhoz, a szavazatszerzéshez, a bukás elkerüléséhez”. 

 

Magyar tüntetés október 6-án 

2011. szeptember 19. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika 

A magyar orvosképzés „visszaszerzéséért” szervez országos tiltakozást október 6-án, 

csütörtökön, az aradi vértanúk kivégzésének emléknapján az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács. A rendezvényre magasrangú külföldi vendégeket is várnak. „Nem nézhetjük 

tétlenül azt, ami Marosvásárhelyen az elmúlt időszakban történik. Szolidárisak vagyunk az 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar oktatóival, de a politikai döntés nem a mi 
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kezünkben van. Az utolsó órában vagyunk, gyakorlatilag falhoz állítottak a kérdésben. 

Nem hajtunk fejet a magyar orvosképzés elsorvasztása előtt. Október 6-án, az aradi 

tizenhármak évfordulóján országos tiltakozást szervezünk Marosvásárhelyen, amelyet 

megtartunk, függetlenül attól, hogy a polgármester engedélyezi-e, vagy sem” – jelentette 

be szeptember 19-ei sajtótájékoztatóján az EMNT Maros megyei szervezetének elnöke, 

Jakab István. Arra a felvetésre, hogy az engedély nélküli utcai tiltakozást borsos 

büntetésekkel sújthatják, azt válaszolta: a polgármester a választásokon számíthat a 

büntetésre, egyébként pedig büntetés esetén gyűjtést szerveznek, hiszen a magyarság 

érdekéről van szó. 

 

Kincses: a MOGYE szenátusa fojtogatja a magyar oktatást 

2011. szeptember 19. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) jelenlegi chartája nem 

hogy bővítené az anyanyelvi oktatást, szűkíti azt – jelentette be szeptember 19-ei 

sajtótájékoztatóján dr. Kincses Előd, aki a Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész 

Képzésért Egyesület megbízásából közigazgatási előzetes panaszt nyújtott be a MOGYE 

szenátusának. „Ez az első lépés. Éltünk a jogunkkal, vagyis mielőtt a közigazgatási 

bírósághoz fordulunk, panaszt tettünk az egyetemen. A dokumentumot elektronikus 

levélben elküldtem Markó Béla oktatási kérdésekért is felelős miniszterelnök-helyettesnek, 

illetve Daniel Funeriu tanügyminiszternek. Kizártnak tartom, hogy helyben korrigálják a 

hibákat. Arra viszont látok esélyt, hogy a szaktárca – amelynek nem a helyesírási hibák 

kijavítása a feladata, hanem a törvények betartatása – felülvizsgálja a chartát” – 

magyarázta Kincses Előd. Hozzátette, amennyiben harminc napon belül nem kapnak 

választ, az Egyetemi Etikai és Menedzsment Tanácshoz fordulnak (amely valószínűleg még 

meg sem alakult), és legvégső esetben a közigazgatási bíróságon keresnek jogorvoslatot.  

 

Néppárt: helyi magyar gondokra figyelnek 

2011. szeptember 19. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A Néppárt létrejöttének sok, de egy tőről fakadó oka van – vázolta az EMNT Maros megyei 

szervezetének vezetősége. Fő céljuk a magyarság érdekeinek képviselete, a fájó fricskák 

orvoslása. „Az elmúlt 22 év sikertelensége, mozdulatlansága hívta életre a Néppártot, 

Marosvásárhelyen a magyarságot romboló polgármester, a gazdasági alulmaradás. Még 

mindig nincs közös, magyar polgármester-jelöltünk. Nem osztozunk a magyar közösség 

számára rossz döntésekben, és nem koccintgatunk december elsején. Ettől még nem 

vagyunk szeparatisták és széthúzók. A pártbejegyzés folyamata is bizonyította, hogy 

Romániában a demokrácia még hagy kívánni valót maga után. Nem ülhetünk karba tett 

kézzel, miközben a magyarságot marginalizálják” – mondta szeptember 19-ei 

sajtótájékoztatóján az EMNT Maros megyei elnöke, Jakab István. Kali István alelnök az 

országos körúton hamarosan bemutatásra kerülő Mikó Imre-tervet ismertette: A Mikó 

Imre terv nemcsak magyarok, hanem románok számára is járható utat kínál, amelyet 

javaslunk, hogy foglaljanak bele Románia 2014–2020 közötti gazdasági tervébe, egész 
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Erdélyre vonatkozik. Ne Bukarestből mondják meg, hogy mi jó nekünk” – mondta Kali 

István. 

 

Az RMDSZ és a cián 

2011. szeptember 20. – Krónika 

„Kelemen Hunor az RMDSZ miniparlamentje hétvégi ülésén többek között azzal 

magyarázta, hogy nem bocsátották szavazásra a ciántechnológia elutasításáról szóló 

határozattervezetet, mert a javaslat elutasítása esetén a szövetség azt a látszatot keltené, 

mintha támogatná a verespataki bányaberuházást. Holott az előzmények és a tények 

ismerete egyértelműen azokat igazolja, akik szerint ez a látszat egyáltalán nem csalóka, és 

a szövetség hallgatólagosan már felsorakozott a kanadai befektetők mögé” – írja Rostás 

Szabolcs a Krónika keddi vezércikkében. A szerző rámutat: „Az RMDSZ vezetői érzik, az 

alakulat számára kínos lenne a ciántechnológiás projekt nyílt felvállalása, emiatt 

igyekeznek áthárítani a döntés ódiumát a koalíciós partnerekre és a kormány egészére. 

Csak hát a rész felelőssége ettől még ugyanakkora marad, mint az egészé. És persze erősíti 

a látszatot”. 

 

Küzdelem Bernádyért 

2011. szeptember 20. – Kőrössy Andrea – Krónika, Új Magyar Szó 

Petíciót kezdeményezték a marosvásárhelyi magyar gyerekek szülei és a Civil 

Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) nevű emberjogi szervezet annak érdekében, hogy a 

város 2-es számú általános iskolája Bernády György nevét viselhesse – derül ki az 

érintettek közleményéből. A kezdeményezők ugyanakkor felkérnek valamennyi romániai 

magyar politikai pártot, hogy konkrét érdekérvényesítési eszközök révén harcoljanak az 

ügy érdekében. Közleményükben hangsúlyozzák: akciójuk kizárólag civil jellegű, egyetlen 

párttal sem hozható összefüggésbe. A kezdeményezők október közepéig gyűjtik majd az 

aláírásokat, az íveket pedig egy kerekasztal-megbeszélés keretében szeretnék átadni a 

meghívott RMDSZ-es politikusoknak. Elmondásuk szerint, ha kérésük év végéig nem 

valósul meg, újabb lépéseket tesznek.  

 

Prefektusi felszólítás 

2011. szeptember 20. – Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Háromszék 

György Ervin prefektus felszólította a Kovászna megyei közintézményeket, hogy 

mihamarabb helyezzenek ki kétnyelvű táblákat, melyeken az intézmények neve románul és 

magyarul is fel van tüntetve. A prefektus tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, feladata 

felügyelni a törvények betartását, így szem előtt kell tartania a kisebbségek jogainak 

biztosítását is. „Az érvényes jogszabályok értelmében kérni fogom a közintézményektől, 

hogy megnevezésüket írják ki az állam hivatalos nyelve mellett magyarul is, hiszen 

Kovászna megye lakosságának 70 százaléka magyar nemzetiségű” – mutatott rá György 

Ervin. A prefektus elmondta, az elmúlt időszakban több bejelentést kapott arra 
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vonatkozóan, hogy közterületen nem tartják be a kétnyelvű feliratozásra vonatkozó 

előírásokat.  

 

Párton innen, párton túl 

2011. szeptember 20. – Székedi Ferenc – Új Magyar Szó 

Az EMNP bejegyzése utáni helyzetet elemezve Székedi Ferenc hangsúlyozza, hogy „A 

Magyar Polgári Pártot nem csupán nagypolitikai tehetetlensége, elnökének sziporkázónak 

tûnõ, de soha meg nem valósított ötletei és párton belüli demokráciaiszonya 

lehetetlenítette el, hanem közigazgatási bénasága is, nem is beszélve a korrupciógyanút 

megfogalmazó eljárások arculatromboló hatásáról. Nagy kérdés, hogy a frissen 

megalakított – és a Magyar Polgári Párt egykori politizálgató személyiségeit jórészt elszívó 

– Erdélyi Magyar Néppárt melyik utat választja: a párttörvénnyel is összeilleszthető új 

elvekkel, új nézetekkel megpróbálja a romániai nagypolitikai küzdelmet is, vagy kizárólag 

a hazai magyar politikai vizeken hajózik, és mindössze az RMDSZ-bírálatok szelét próbálja 

befogni a vitorlájába”. A szerző leszögezi: amennyiben az EMNP vezetői csak a hatalmat 

akarják megszerezni, „akkor az MPP sorsára jut. A néppárt szóösszetételének első tagját 

ugyanis már azelőtt leírhatja, mielőtt megtudná, hogy mi az”. 

 

Bankkártya van, pénz nincs 

2011. szeptember 20. – Új Magyar Szó 

Az oktatási-nevelési támogatásokról szóló OTP-értesítő kapcsán az Új Magyar Szó cikke 

egy „marosvásárhelyi apát” szólaltatott meg, aki elmondta: „Én az oktatási nevelési 

támogatást kértem, nem bankkártyát és bankszámlát, így nem tudom pontosan, milyen 

módon váltam az OTP ügyfelévé. Még nem tudom, mit teszek, ha nem felelnek meg a 

banki feltételek, vagy úgy értékelem, hogy nem rendeltetésszerűen használták a személyi 

adatainkat”. 

 

Írók nyílt levele  Orbán Viktorhoz 

2011. szeptember 20. – Szabadság 

Az elmúlt hétvégén rendezték Kovászna megyében, Árkoson, az Erdélyi Magyar Írók 

Ligájának X. Írótáborát. Az összejövetel témája a tehetséggondozás, az irodalmi utánpótlás 

nevelése volt. A tábor programjában résztvevő szervezetek vezetői nyílt levéllel fordultak 

Orbán Viktorhoz, amelyben a miniszterelnök segítségét kérik. „A sikeres nemzetek 

felismerték, hogy a kultúra biztosítja hosszú távon a fennmaradásukat. Az írószervezetek 

kiszámítható működése nélkül a magyar irodalomnak nincs jövője, írott szó nélkül pedig 

nincs fejlődés. A Kárpát-medencében működő magyar írószervezetek, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó műhelyek, kiadók, folyóiratok bizonytalan körülmények között, javarészt 

társadalmi munka formájában folytatják anyanyelvápoló, identitásőrző tevékenységüket” 

– olvasható a levélben. Az aláírók továbbá kifejtik: „Az irodalmunk utánpótlását biztosító 
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szervezetek kiszolgáltatott helyzetben vannak. A támogatás, amelyet 2011-ben a mai napig 

nem kaptak meg a művészeti műhelyek, még a túlélésükhöz sem elég”. 

 

Az EMNP-vel igen, az MPP-vel nem tárgyalna Tamás Sándor 

2011. szeptember 20. – Erdély Ma, Háromszék 

Fontos nemzeti kérdésekben szükség lesz az összefogásra – véli Tamás Sándor, a 

háromszéki RMDSZ elnöke, akinek álláspontja különbözik a szövetség országos vezetőinek 

viszonyulásától: Kelemen Hunorral, illetve Markó Bélával vagy Borbély Lászlóval 

ellentétben, ő köszönti a frissen bejegyzett EMNP-t, együttműködést keres és ígér. Nem 

szabad a fejünket a homokba dugnunk, tudomásul kell vennünk, az RMDSZ-en kívül is 

van politikai élet – mondta Tamás Sándor, aki szerint bebizonyosodott ugyan, hogy a 

három évvel ezelőtt bejegyzett MPP csak luftballon volt, ígéreteiket nem tudták beváltani, 

és ahol döntő pozíciót szereztek, ott nem jobban, de rosszabbul mennek a dolgok, ám 

ennek ellenére oda kell figyelni a hasonló kezdeményezésekre. Tamás Sándor kiemelte, 

tisztában vannak azzal, hogy az erdélyi magyarság szempontjából fontos kérdésekben: a 

népszámlálás ügyében, a marosvásárhelyi polgármester-jelöltállítás, illetve a parlamenti 

képviselet kérdésében tárgyalni kell. „Vannak közös pontok, amelyeket meg kell 

találnunk, s emellett mindenki végezheti a dolgát, építkezhet" – fejtette ki Tamás Sándor. 

Tamás Sándor azt is elmondta, személyesen is jó viszonyban van az EMNP megyei 

vezetőivel, de Toró T. Tiborral és Tőkés Lászlóval is, elismerte, ez az emberi tényező is 

befolyásolja az eljövendő együttműködést. Nem ugyanez a helyzet az MPP-vel. „Nem 

megyünk olyan udvarra, ahol mérgezik a kutat" – fejtette ki, s hozzáfűzte: „Szász Jenővel 

és a párt háromszéki vezetőivel nem az a legnagyobb gond, hogy már csak alig másfél 

százalékos a támogatottságuk, hanem az, hogy rendkívül arrogánsak, nehéz velük szót 

érteni." 

 

Konzulok jártak a váradi demokráciaközpontban 

2011. szeptember 20. - Reggeli Újság 

Fodor Tamás kolozsvári konzul és munkatársai érkeztek Nagyváradra tegnap az EMNT 

által működtetett Demokrácia Központba, hogy átvegyék az idős, beteg személyektől a 

honosítási, illetve visszahonosítási kérelem papírjait. Hozzátették, hogy az ágyhoz kötött 

betegekhez is ellátogatnak, hogy átvegyék az iratcsomót. Fodor Tamás elmondta, sok 

felkérést kapnak, hogy konzuli napot tartsanak a partiumi térségben. Azt már 

szerencsésnek tartaná, ha kéthavonta sikerülne egy ilyen napot megszervezni. 
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Slota, Orbán és az új világrend 

2011. szeptember 19. – Barak László – ujszo.com 

Barak László Orbán Viktor és Jan Slota között vonva párhuzamot kifejti: „Slota jelenleg 

egy ellenzékben vegetáló, vagyis tulajdonképpen egy bohócszerepbe kényszerült, szófosó 

nyikhaj. Akinek, hogy egyáltalán észrevegyék, hetente legalább kétszer le kell tolnia a 

gatyáját, természetesen a közélet porondján. Vagyis: ahány megszólalás, annyi blöff. 

Aligha lehet kétséges, hogy Orbán Viktor egy efféle kontárhoz képest minimum cirkuszi 

igazgató. Jó, legyen, nevezzük a nemzeti cirkuszt a Nemzeti Ügyek Rendszerének (NER). 

Amelynek feje (félistene?) Ő. Így viszont belátható, aligha lehet és indokolt akkorákat meg 

gondtalanul röhögni rajta, ha épp úgy mutogatja a meztelen alfelét, mint egy ripacskodó 

bohóc. Ha ugyanis Ő hirdet meg egy új világrendet – egy senkiházival ellentétben – 

hatalmában is áll azt megteremteni(!). Annak „nemzeti makettjét” legalábbis! Merthogy 

Orbán azért egyelőre – minő szerencse – csak a Nemzeti Ügyek Rendszerének (NER) feje, 

nem pedig a Föld nevű bolygón oktalanul tenyésző emberiségé”. 

 

Nagykövet: az MKP kivételes a magyar kormány számára 

2011. szeptember 19. – ujszo.com, MTI, Felvidék Ma, Szabad Újság 

„A Magyar Koalíció Pártja kivételes partner a magyar kormány számára, ugyanis 

egyértelműen a magyar kisebbség jogaiért küzd. A Híddal nem teljes az egyetértés. De ez 

nem azt jelenti, hogy nem fogunk tovább tárgyalni” – mondta hétfőn Balogh Csaba, 

Magyarország új szlovákiai nagykövete. A diplomata a Magyar Koalíció pártja elnökével, 

Berényi Józseffel tartott közös sajtótájékoztatót. Balogh hangsúlyozta, a Magyar Koalíció 

Pártjával már évek óta jó kapcsolatokat ápolnak, ezért is vezetett első útja a parlamenten 

kívüli párt székházába, miután átadta megbízólevelét Ivan Gašparovič szlovák köztársasági 

elnöknek. A fiatal karrierdiplomata a nagyköveti poszton Heizer Antalt váltotta fel, aki 

2006-tól öt évig irányította a pozsonyi magyar diplomáciai képviselet munkáját.  

 

Berényi továbbra sem tájékoztat állampolgárságáról 

2011. szeptember 19. – ujszo.com, SITA 

Berényi József, a Magyar Koalíció Pártja elnöke továbbra sem kíván tájékoztatni magyar 

állampolgársági kérelmének alakulásáról. „Korábban azt mondtam, nem tájékoztatok 

január 1-jén benyújtott állampolgársági kérelmem sorsáról. Ez továbbra is érvényes” – 

mondta hétfői sajtótájékoztatóján. Abban az esetben, ha Berényi megszerezné a magyar 

állampolgárságot, az a szlovák elvesztésével járna. Ebben az esetben nem tölthetné be a 

pártelnöki tisztséget. Berényi arról tájékoztatott, a közeljövőben egy negyedik személy is 

bejelenti – Gubík László, Dolník Erzsébet és Kassai Gyula után –, hogy felvette a magyar 

állampolgárságot. „Ez a személy telefonon tájékoztatott engem lépéséről. Egyébként nem 

tagja az MKP-nak. A kettős állampolgárságért folyamodók száma jelzi, hogy ez a helyzet 

megoldásért kiált” – mondta Berényi. 
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Berényi: a koalíció nem oldotta meg a kettős állampolgárság problémáját 

2011. szeptember 19. – bumm.sk, TASR 

A koalíció nem oldotta meg a kettős állampolgárság problémáját azzal, hogy az 

Alkotmánybíróságon támadta meg a Fico-féle ellentörvényt, véli Berényi József, az MKP 

elnöke.„Csupán a felelősséget hárították át az Alkotmánybíróságra, mert nem képesek 

megoldani a problémát úgy, ahogy azt a kormányprogramban ígérték” – jelentette ki 

sajtótájékoztatóján a pártelnök. A kettős állampolgárság kérdésköréről Berényi hétfőn 

Balogh Csabával, Magyarország új pozsonyi nagykövetével tárgyalt. Többek között 

tájékoztatta arról is, négy magyar állampolgárságát bejelentő személyt akarnak 

megfosztani szlovák állampolgárságuktól, s ez nem jó sem Szlovákiának, sem 

Magyarországnak. Leszögezte: a problémát mihamarabb kezelni, kell, s ezt elsősorban a 

szlovák félnek kell megtennie. „Ez elsősorban szlovák probléma” – hangsúlyozta. 

Véleménye szerint a megoldást a Fico-féle törvény eltörlése jelentené.  

 

Selye János Egyetem három karán 2244 hallgató kezdte meg az új tanévet 

2011. szeptember 19. – Felvidék Ma, Szabad Újság 

A komáromi Selye János Egyetemen ünnepélyesen megnyitotta szeptember 19-én a 

nyolcadik akadémia évét. A tanárképző karon 1150, a gazdaságtudományi karon 1014, a 

református teológia karon pedig 80 diák kezdte meg a 2011/12-es tanévet. Az újdonságok 

közé tartozik a szociológiai alapképzés elindítása, emelett nyitottak alkalmazott 

informatika, missziológia, diakónia és szociális munkás szakot. A szeptember 19-i 

tanévnyitón az egybegyűlteket Anton Mareknek polgármester szlovákul és magyarul is 

köszöntötte, majd Tóth János rektor fejtette ki tanévnyitó gondolatait, az egyetem 

feladatának a magyar kisebbség megmaradásának biztosítását jelölte meg. Rudolf Chmel 

(Híd) emberi jogi és kisebbségügyi miniszterelnök-helyettes  is szólt magyarul, ünnepi 

beszédét szlovákul mondta, melyben kitért a tudásalapú társadalom építésére, melyet 

anyagi gátak nehezítenek. A szlovák-magyar kapcsolatok javításában a diákságnak is 

meghatározó szerepet tulajdonított, mely kapcsán meghirdette a miniszterelnök-helyettesi 

hivatal és az egyetem közös esszépályázatát a szlovák-magyar viszony javításának 

lehetősége és a pozitív jövőkép témakörben. Az ünnepélyes tanévnyitón részt vett Bugár 

Béla, a parlament alelnöke, a Most-Híd párt elnöke és Berényi József, a Magyar Koalíció 

Pártjának elnöke is. 

 

Nagykövet: egyelőre nem ismert a választójogi törvény pontos tartalma 

2011. szeptember 20. – bumm.sk, MTI 

Balogh Csaba pozsonyi magyar nagykövet szerint a készülő választási törvényben nem 

lenne szabad megkülönböztetni a magyarországi és a határon túli magyar 

állampolgárokat. A diplomata, aki hétfőn adta át megbízólevelét Ivan Gašparovič szlovák 

köztársasági elnöknek, majd ellátogatott a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) székházába, 

sajtóértekezletén jelezte: egyelőre nem tudja megmondani, hogy miként lesz mindez 
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rendezve a készülő választási törvényben. "Mi lesz a választási törvény tartalma, azt 

pontosan még nem tudni. Nem tudom megmondani, hogy passzív és aktív választójogot is 

kapnak-e azok a magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek tartós magyarországi 

lakhellyel" - jelentette ki Balogh Csaba. A szlovákiai magyarokkal kapcsolatban a 

nagykövet úgy vélekedett: követeléseik nem túlzottak, hanem normálisak, s a szlovák 

kormánynak tudomásul kellene vennie: bár a magyarok kötődnek Magyarországhoz, 

Szlovákia lojális állampolgárai, akik azt szeretnék, hogy a politika hagyja őket békében. 

Megjegyezte: a szlovákiai magyar közösség helyzetét akkor lehet majd rendezettnek 

tekinteni, ha a szlovák parlament már nem érzi szükségét annak, hogy szinte minden 

ülésén a szlovákiai magyarság kérdéseivel foglalkozzon. 

 

A VMSZ nem áll el követeléseitől - Pásztor István VMSZ elnök közleménye 

2011. szeptember 19. – Vajdaság Ma 

Božidar Đelić, a Szerb Kormány integrációs ügyekért felelős alelnöke a Blic hétfői 

számának adott nyilatkozatában kijelentette, hogy megállapodásra jutottak a magyar 

kisebbség képviselőivel, azaz a Vajdasági Magyar Szövetséggel a Köztulajdonról, a 

Rehabilitálásról, valamint a Vagyon-visszaszármaztatásról szóló törvények kapcsán. A 

valóság azonban az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséggel senki sem folytatott koalíciós 

tárgyalásokat, illetve a Kormány sem küldte meg véleményét a Parlamentnek a VMSZ 

módosítási indítványaival kapcsolatban. A VMSZ a ránehezedő nyomás ellenére sem 

hajlandó elállni azoktól a követeléseitől, amelyeket tartalmaz a Vajdasági Kormány által 

egyhangúlag elfogadott állásfoglalás is, a Köztulajdonról szóló törvényre vonatkozóan. A 

Vajdasági Magyar Szövetség továbbra is síkraszáll azért, hogy a közutak, a csatornahálózat 

és a vasúti infrastruktúra egy része kerüljön Vajdaság Autonóm Tartomány tulajdonába. 

Ugyancsak ragaszkodunk ahhoz is, hogy a Szerb Köztársaság Parlamentje által 

meghozandó valamennyi törvényekből töröljék a kollektív bűnösség elvét. 

 

Dokumentálták az öldöklést  

2011. szeptember 18. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A levéltárakban és a bíróságokon megtalálható, hogy kit végeztek ki és az is, kit 

nyilvánítottak háborús bűnösnek 1944-ben, a katonai közigazgatás idején, jelentették ki a 

Magyar Szó napilapnak nyilatkozó levéltárosok. A háborúban, illetve az utána következő 

időszakban kivégzettek és kisemmizettek hozzátartozói mostanáig nagyjából 200 ezer, 

vagyon-visszaszármaztatásra vonatkozó kérelmet adtak át. Egyre inkább világossá válik, 

hogy a világháború utáni hatalom pontos nyilvántartást vezetett a kivégzettekről, minden 

áldozatnak külön személyi kartont nyitottak, nem szervezetlenül, találomra gyűjtötték 

össze a kivégzendőket. A levéltárban található bizonyító dokumentumokon kívül létezik 

egy úgynevezett Háborús bűnösök névjegyzéke is, ebben a könyvben 7739 név szerepe A 

köztársasági parlament a képviselők támogatásának nyilvánvaló hiánya miatt visszavonta 
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a parlamenti eljárásból a rehabilitációs törvény módosítására vonatkozó javaslatot, pár 

nappal korábban pedig a második világháború alatt, illetve közvetlenül utána elkobzott 

vagyon visszaszolgáltatásáról szóló törvény módosításának javaslata is hasonló sorsra 

jutott, írja a lap. 

 

Leváltották a Pannon RTV igazgatóját 

2011. szeptember 19. – Vajdaság Ma 

Leváltották Mihók Rudolfot, a Pannon RTV igazgatóját, a Pannónia Alap közgyűlése 

szombati ülésén döntött menesztéséről. A médiaház élén megbízott igazgatóként a jövőben 

Bodzsoni István áll. Mihók Rudolf, aki korábban a Magyar Szót igazgatta, maga nyújtotta 

be lemondását, majd ezt visszavonta, ennek ellenére személye iránt az Alap kuratóriuma 

elkezdte a felmentési eljárást, illetve felmentési kérelemmel fordult az alapítók felé. 

Bodzsoni István a pályázat lebonyolításáig tölti be a tisztséget. 

 

Miért mondott le Milován? 

2011. szeptember 19. – Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpáti Igaz Szó publicistája cikkében meg nem erősített forrásra hivatkozva arról 

értekezik, hogy a KMKSZ múlt heti választmányi gyűlését követően, amelyen a támogatói 

nyilatkozatok és a garancialevelek kiadása körüli „anomáliákat” vizsgálták, valamire fény 

derülhetett, ami miatt lemondott Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke. „Az alelnököt nem 

értük el, de hozzá közel álló és megbízható forrásból megerősítették a hírt. Lapunk úgy 

tudja, már megvan Milován Sándor utódja is. A megyei tanács idén 70 éves KMKSZ-listán 

mandátumhoz jutott képviselőjét Gulácsy Géza elnökségi tag, a KMKSZ Munkácsi 

Középszintű Szervezetének elnöke váltja az alelnöki poszton” – írja a Kárpáti Igaz Szó 

szerzője. 

 

Közgyűlést tartottak az UMIZban 

2011. szeptember 19. – Volksgruppen.at 

A hétvégén tartotta meg tisztújító gyűlését az Umiz Alsóőri Magyar Média és Információs 

Központ az alsóőri Öreg iskolában. A gyűlésen ismét megszavazták a régi elnökséget, 

változás nem történt, Horváth Günther maradt az elnök és Kelemen László az 

intézetvezető. A vezetőség egy könyvet szándékozik kiadni "Az én Alsóőröm" címmel, 

novemberben új honlappal jelenik meg az intézet, decemberben pedig egy nagyszabású 

szakrális művészeti kiállítással hívja fel magára a figyelmet az UMIZ. 
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