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Berényi Brüsszelben tárgyalt 

2011. szeptember 20. – Új Szó Online, Szabad Újság, bumm.sk 

„A tárgyalás kiemelt témái a kisebbségek jogainak védelme, a Szlovákiában élő 

kisebbségek jogainak helyzete, a kettős állampolgárság kérdése, valamint a néppárti 

együttműködés voltak. Mint ismeretes, az MKP is tagja Európa legnagyobb 

párttömörülésének, valamint az Európai Parlament legerősebb pártjának” – áll abban a 

nyilatkozatban, melyet az MKP sajtóosztálya juttatott el az Új Szó Online-hoz. Berényi 

József tárgyalópartnerének elmondta, nehezményezi, hogy a szlovák kormánykoalíció nem 

teljesíti az európai intézmények, a Velencei Bizottság, az Európa Tanács és az EBESZ 

kisebbségi főbiztosa ajánlásainak döntő többségét. „Ugyancsak sajnálatosnak tartja, hogy a 

szlovák kormánykoalíció nem vállalta fel az átfogó kisebbségi törvény megalkotását sem, 

holott a kormányban néppárti pártok is vannak. A nyilatkozat szerint: „Joseph Daul 

elmondta, Franciaországban már elfogadott a kettős állampolgárság intézménye. Ezt 

mutatja az is, hogy a franciaországi elnökválasztás jelöltjei között is vannak kettős 

állampolgárok. Franciaország alkalmazza az aktív választójogot a határon túl élő francia 

állampolgárokra, azaz választhatnak és megválaszthatók is. Az Európai Néppárt 

frakciójának vezetője nagyra értékelte az MKP európai parlamenti képviselőinek, Bauer 

Editnek és Mészáros Alajosnak a munkáját - a néppárti frakción belül is. Mint mondta, az 

MKP megbízható partner.”  

 

Szlovák görcsök, magyar harcok 

2011. szeptember 21. - Ágoston Balázs - Magyar Demokrata 

Duray Miklóssal az MKP stratégiai alelnökével készített interjú a Demokrata. A politikus 

beszámol a róla készült film készítésének nehézségeiről, hogy majdnem kizárták a Virág-

völgyi templomból, ahova fiatalkorában gyakran látogatott elmélkedni. A jelenlegi szlovák 

politikai elitről elmondta, hogy míg korábban a kommunizmus elnyomta a magyarsággal 

szembeni indulatokat, azok a kilencvenes éveket követően megsokszorozódva törtek fel. 

Bár vannak olyan vezető politikusok, akik nem értenek egyet ezzel, ennek ellenére 

haszonszerzés céljára ugyanúgy alkalmazzák, mint tette azt a Fico-Meciar-Slota koalíció. A 

magyar állampolgárság felvételével és ezáltal a szlovák elvesztésével kapcsolatban 

kijelenti, hogy hosszú jogi harc előtt állnak azok, akik nyíltan vállalták az állampolgárság 

felvételét, de kíváncsian várja a szlovák alkotmánybíróság döntését is, hiszen az alkotmány 

kimondja, hogy senkit nem lehet megfosztani akarata ellenére az állampolgárságától. A 

szavazati jog kiterjesztését egyféleképpen tudná elképzelni, ha a külhoni magyaroknak 

különböző magyar közösségek saját listát állítanának össze, amelyből meghatározott 

létszámban lehetne képviselőket juttatni a magyar Országgyűlésbe. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Demokrata 2011. szeptember 21-i számában 

olvasható) 
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Szavazni, de hogyan? 

2011. szeptember 21. - Ágoston Balázs - Magyar Demokrata 

A szavazati jog határokon átnyúló kiterjesztésével foglalkozik a Demokrata cikke. 

Összefoglalja azokat az érveket és ellenérveket, amiket a különböző politikai 

csoportosulások megfogalmaztak az elmúlt időszakban. Sokan úgy vélik, hogy a külhoni 

magyarok nincsenek megfelelő információval ellátva az ország politikájával kapcsolatban, 

így nem tudnak objektív döntést hozni. Vannak akik szerint a szavazati jog kiterjesztése a 

jobboldal hatalmának bebetonozását jelenti, bár ezt megcáfolni látszik az, hogy  ha a 130 

ezer honosított mindegyike szavazna, az is csak 1,6 százaléka az összes szavazatra 

jogosultnak. Az hogy milyen formában kapják meg a szavazati jogot a határon túliak még 

kérdéses, de októberben sarkalatos törvény formájában fog az Országgyűlés elé kerülni. 

Jelenleg két modellről beszélnek, az egyiket Semjén Zsolt és Orbán Viktor támogatja. 

Eszerint a határon túliak pártlistákra szavazhatnának, a másikat Kövér László képviseli, 

aki szerint jobb lenne, ha a szavazók saját jelöltet delegálhatnának a parlamentbe. 

Ráadásul ebben az esetben független jelöltek kerülnének az Országgyűlésbe, valamint 

megelőzhető lenne a szavazók kampányokkal való manipulálása.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Demokrata 2011. szeptember 21-i számában 

olvasható.) 

 

 

Gyerekotthonban nevelkedett magyar egyetemistáknak szervez klubot az 
RMDSZ Főtitkársága 

2011. szeptember 20. – transindex.ro 

“A Főtitkárság megalakulásakor megígértük, hogy kiemelt hangsúlyt fektetünk a 

társadalomszervezési tevékenységre, ennek értelmében az idei tanévben folytatjuk az egy 

éve működő, szülők nélkül, állami gyerekotthonokban nevelkedett, jelenleg pedig 

Kolozsváron tanuló egyetemisták klubjának támogatását” – jelentette be hétfőn Kovács 

Péter. A Szövetség főtitkára elmondta: a gyermekotthonokban felnövő gyermekek 

felnőttként rengeteg hátránnyal szembesülnek, a családi környezet hiányában sokuk 

félénk, kortársaihoz képest lassabban fejlődő és nehezen szocializálódó fiatallá válik. Az 

elmúlt tanévben indított, a Communitas Alapítvány és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem 

Szociológia és Szociális Munka Tanszékének szakmai koordinációja alatt lebonyolított 

program ezt a hiányt próbálja pótolni azáltal, hogy egy új, biztonságos közösséget alakít ki, 

ahol a fiatalok egymást támogatva tanulnak meg tágabb környezetükhöz alkalmazkodni, 

saját potenciáljaiknak megfelelően teljesíteni a tanulás terén, így javítva a munkaerő-

piacon való elhelyezkedésük esélyeit – tájékoztatott a politikus. 
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Tanévkezdő a marosvásárhelyi Sapientián 

2011. szeptember 20. – Albert Teréz Lilla – szekelyhon.ro 

Idén tizenegyedik alkalommal tartottak ünnepélyes tanévnyitót a Sapientia – Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Karán, Marosvásárhelyen. Az 

évnyitón Markó Béla miniszterelnök-helyettes is részt vett, és néhány biztató gondolattal 

buzdította a tanárokat, hallgatókat. Véleménye szerint két dologra volt szükség ahhoz, 

hogy létrejöjjön a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem: az egyik a bizalom. A 

bizalom abban, hogyha valamit akarunk, van erőnk megvalósítani azt, a másik pedig az, 

hogy különböző értelmiségi személyiségek, csoportok összefogása nélkül nem sikerült 

volna megvalósítani ezt a nemes célt. Köszönetét fejezte ki a magyar állam felé, mert 

fenntartja, támogatja az egyetemet. Nyomatékosította, hogy szükség van az RMDSZ 

parlamenti képviseletére, többek között annak érdekében, hogy az akkreditációs folyamat 

lezáruljon és sikeres legyen. A hallgatóknak jó munkát és szorgalmat kívánt, valamint 

mindenkit arra bíztatott, hogy a továbbiakban is az összefogás jellemezze ezt a közösséget. 

 

Etnikai vitát szító iskolanévadás 

2011. szeptember 21. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Marosvásárhely múlt század eleji polgármesteréről, Bernády Györgyről kell elnevezni a 2-

es általános iskolát – jelentette ki a Krónikának Dorin Florea polgármester. Az elmúlt 

hetekben a Szociáldemokrata Párt (PSD), majd az RMDSZ is aláírásgyűjtésbe kezdett a 

tanintézet elnevezése kapcsán. A PSD Ceausescu tavaly elhunyt udvari költőjéről, Adrian 

Păunescuról szerette volna elneveztetni a belvárosi iskolát, az RMDSZ viszont szeretné, ha 

verge egy helyi általános iskola is magyar személyiség nevét viselné. Míg a 

szociáldemokraták házról házra járnak, a szövetség a körzeti elnökökön keresztül próbál 

minél több támogatót szerezni. Újabban a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) 

aktivistái és a Dózsa György utcai iskolába járó magyar gyerekek szülei is támogatják a 

kezdeményezést. A szülők petíciót fogalmaztak meg, melyben arra szólítják fel az RMDSZ 

helyi és országos vezetőségét, hogy az aláírásgyűjtés helyett határozott politikai lépéseket 

tegyenek a cél érdekében. 

 

Markónak nem tetszik az EMNP 

2011. szeptember 21. – Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Kihívásnak nevezte tegnap Markó Béla miniszterelnök- helyettes, az RMDSZ korábbi 

elnöke az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) létrehozását. „Kihívásról van szó, eddig a 

választások előtt mindig meg kellett küzdenünk az ilyen, az RMDSZ szétszakítására törő 

kezdeményezésekkel, és mindig sikerült” – hangoztatta Markó, hozzátéve, hogy nem 

tetszik neki a kezdeményezés. A Tőkés László szellemiségét követő, az autonómia 

megvalósítását zászlajára tűző új pártot csütörtökön jegyezték be. Ideiglenes elnöke, Toró 
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T. Tibor közölte, hogy párbeszédet szeretne kezdeményezni az RMDSZ-szel az 

együttműködésről.  

Tőkés-trösztben a Krónika is 

2011. szeptember 21. – Új Magyar Szó 

“Újabb médiatermékkel bővült a Tőkés László EP-alelnökhöz, illetve a nemrégiben 

bejegyzett Erdélyi Magyar Néppárthoz közeli lapokból álló sajtótröszt, miután a budapesti 

Határok Nélkül a Magyar Nyelvű Sajtóért Alapítvány információink szerint megszerezte a 

Krónika című kolozsvári napilap többségi tulajdonjogát. Értesüléseinket a napilap 

kiadójának gazdasági igazgatója, Deák Attila nem cáfolta, de nem is erősítette meg.A 

Budapesten 2010. decemberében bejegyzett alapítvány június 1-jén többségi tulajdont 

szerzett az Udvarhelyi Híradó Kft.-ben, amely a Csíki Hírlap, az Udvarhelyi Híradó, a 

Gyergyói Hírlap, a Vásárhelyi Hírlap című nyomtatott lapok, valamint az ezeket összefogó 

Szekelyhon.ro portál kiadásáért felel” – írja a bukaresti Új Magyar Szó szerdai száma. 

 

Bemutatták Koltay Gábor filmjét Duray Miklósról 

2011. szeptember 20. – Szabad Újság, MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Felvidék Ma 

Csaknem teltház előtt mutatták be Koltay Gábor A szabadság ára – Korunk 

szabadságharcosa, Duray Miklós ötven éve a célkeresztben című dokumentumfilmjét hétfő 

este az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A rendező a bemutatón elmondta, az alkotás két 

éve készült el mintegy ötven ember közreműködésével. A bemutatón, amelyen megjelent 

többek közt a köztársasági elnök felesége, Schmitt Pálné Makray Katalin, Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes, Szili Katalin független országgyűlési képviselő, Grosics Gyula, az 

Aranycsapat kapusa is. A rendező arról beszélt, hogy Duray Miklós Kutyaszorítóban című 

könyve fordította figyelmét a szlovákiai magyarság felé. Koltay Gábor Duray Miklóst 

“szabadságharcosnak” nevezte, aki “korunk káoszában” a “lelki, szellemi igazodási pontot” 

jelenti. Mint a több mint kétórás dokumentumfilmről megjegyezte, abban 1968-tól a 

közelmúltig követi a szlovákiai magyar politikus, író, geológus életútját. Duray Miklós az 

MTI-nek arról beszélt a film bemutatója kapcsán, hogy örül annak, hogy A szabadság ára 

csak most került a közönség elé. „Most már ugyanis nem vagyok politikus, így senki nem 

vetheti a szememre, hogy a saját népszerűségemet akarom építeni” – tette hozzá. 

 

Slota provokátornak nevezte a nagykövetet 

2011. szeptember 21. – Új Szó, bumm.sk, Krónika. Felvidék Ma, Magyar Hírlap, Szabad 

Újság 

Balogh Csabát provokátornak küldték Szlovákiába - jelentette ki Ján Slota, a Szlovák 

Nemzeti Párt elnöke. „Nem szokványos, hogy a szlovákiai magyar nagykövet olyan 

formában értékelje a politikai helyzetet, ahogy azt ő tette. Az sem szokványos, hogy az 

elnöknél tett látogatást követően a nagykövet az egyik pártközpontba menjen, ahogyan 
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Balogh úr az MKP székházába. Ezt csak abból a szempontból díjazhatjuk, hogy legalább az 

elején megmutatta a lapjait: érdeke a Berényivel való szoros együttműködés. Berényi és 

Balogh urak jól meg fogják érteni egymást, és vélhetően budapesti kollégáik minden álmát 

teljesítik” – jelentette ki a pártvezető. Berényi Slota szerint a nagykövettel való találkozás 

során úgy viselkedett, mint szégyentelen besúgó, és mint a magyar politika ötödik 

hadoszlopának megtestesítője, „amit a nagykövet is elismert, amikor megdicsérte Berényit 

az együttműködésért”.  A nemzeti vezető szerint ez óriási szégyen, annál is inkább, hogy 

mindezt egy volt képviselő teszi. 

 

Csökkennek Vajdaság esélyei  

2011. szeptember 20. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Szerbiai Képviselőház kedden megkezdte a vitát a közvagyonról szóló jogszabály 

javaslatáról. Valamivel korábban a vajdasági kormány visszavonta a törvényjavaslatra 

benyújtott módosítási indítványainak egy részét, mert – mint mondták – a szerb kormány 

ezeknek a legtöbbjét beépítette a törvényjavaslatba. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar 

Szövetség parlamenti képviselője elmondta, hogy az elfogadott módosítási javaslatok nem 

elhanyagolandóak, a lényegi kérdések azonban továbbra is nyitottak.  

 

A vajdasági magyarok fellélegezhetnek 

2011.09.21 – Diósi Árpád – Magyar Szó 

A vajdasági magyarság számára törlődött a kollektív bűnösség elve a vagyon-

visszaszármaztatásról szóló törvénytervezetből – tudta meg a Magyar Szó Varga Lászlótól, 

a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselőjétől. – Miután napvilágra került a 

vagyon-visszaszármaztatási törvény tervezete, a VMSZ világossá tette, hogy semmilyen 

körülmények között nem tud egy olyan törvényre szavazni, amely bármilyen formában 

tartalmazza a kollektív bűnösség elvét. A kollektív bűnösség eltörlése többek között azért is 

fontos – hangsúlyozta a parlamenti képviselő –, mert ez azt valószínűsíti, hogy a néhány 

napja visszavont, rehabilitálásról szóló törvényből is kiiktatják a kollektív bűnösség elvét. 

Szavai szerint, a parlamenti vita során lesznek olyan vélemények, amelyek szerint a 

magyar nép kollektívan bűnös a második világháborúban történtek miatt, a szerb 

kormánynak azonban nincs mozgástere, mert számos érvvel sikerült bizonyítani, hogy 

diszkriminatív és az európai uniós értékrenddel összeegyezhetetlen a szóban forgó 

rendelkezés. 

 

Mesterképzés az MTTK-on 

2011. szeptember 20. – Pannon RTV 

Keddtől lehet jelentkezni a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

mesterképzésére. Péntekig várják a fiatalok dokumentumait. A mesterképzésre idén 40 
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tanulót vesznek fel, 25-en állami finanszírozással, 15-en pedig saját költségükön 

tanulhatnak. A jelentkezőknek magyar nyelvből és helyesírásból kell vizsgát tenniük. 

 

Magyarok vertek szerbeket Temerinben  

2011. szeptember 20. - Magyar Szó, Kitekintő 

Szerb nemzetiségű fiatalokból álló csoportot vertek meg a hétvégén Temerinben. Egeresi 

Sándor, a Vajdasági Képviselőház elnöke elítéli a történteket és követeli a rendvédelmi 

szervektől, hogy mihamarabb derítsenek fényt az ügy részleteire. A rendőrségi jelentésből 

kiderül, hogy négy magyar nemzetiségű fiatal ellen eljárást indítanak. Kiemelte, hogy „nem 

engedhetjük meg, és nem is fogjuk megengedni, hogy egyes személyek veszélybe sodorják 

a Vajdaságban élő nemzeti közösségek jószomszédi viszonyát.” Véleménye szerint biztos, 

hogy az eset „biztosan nem vonatkoztatható a temerini és a vajdasági magyar közösség 

egészére, hanem egy-egy személy erőszakos viselkedésének megnyilvánulása.” 

 

Vállaljuk vallási hovatartozásunkat 

2011. szeptember 21. – Magyar Szó 

A katolikus egyház kéri a polgárokat, hogy a népszámlálás idején szabadon nyilatkozzanak 

nemcsak nemzeti hovatartozásokról, hanem vallásukról is. Német László, a 

nagybecskereki egyházmegye püspöke a tegnapi sajtótájékoztatón kiemelte, a 

népszámlálás idején a kérdőívek tartalmaznak olyan kérdéseket, amelyek a vallási 

hovatartozás kinyilvánítására vonatkoznak. Ugyan nem kötelező ezekre a kérdésekre 

válaszolni, mégis arra kérte a híveket, hogy bátran vállalják a vallásukat. Rámutatott, a 

katolikus hit Szerbiában általában a kisebbség sajátja, így a vallási és a nemzetiségi 

hovatartozás meghatározása már csak azért is fontos, mert kisebbség nyelvén iskolákat 

csak ott lehet működtetni, ahol van gyerek. Tehát a népszámlálás során beszerzett adatok 

a társadalmi feltérképezés mellett gazdasági, egészségügyi, oktatási, szociális és kulturális 

fejlesztések tervezésekor is alapul szolgál. 

 

Nem említi Kárpát-Ukrajnát az új ukrán történelem tankönyv  

2011. szeptember 20. – Kárpátalja Ma, MTI 

Nem tesz említést Kárpát-Ukrajnáról az ukrajnai iskolák érettségiző osztálya számára 

készült új történelem tankönyv, amelyben ugyanakkor helyet kapott Viktor Janukovics 

elnök életrajza - adta hírül kedden a Gazeta Po-Ukrajinszki című napilap online kiadása. A 

cikk szerint az előző 11. osztályos történelem tankönyvet - az oroszbarátnak tartott - 

Dmitro Tabacsnik oktatási miniszter követelésére írták át. Magyar szempontból érdekes 

fejlemény, hogy az új ukrán történelem tankönyv semmilyen említést nem tesz az 1939-

ben Huszton kikiáltott, tiszavirág életű Kárpát-Ukrajnáról, amelyet a bevonuló magyar 

csapatok foglaltak el. A napilap által ennek kapcsán megszólaltatott Volodimir Szerhijcsuk 
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történész nehezményezi, hogy a könyvből kimaradt Kárpát-Ukrajna, mivel szerinte ennek 

kikiáltásával kezdődött az ukránok számára a második világháború. „Nem szeptemberben, 

mint a lengyelek esetében, hanem már 1939 márciusában, amikor a magyarok agressziót 

követtek el a Kárpátalján frissen kikiáltott ukrán állam ellen. A kárpátaljaiak számára a 

Magyarország elleni harc honvédő háború volt, mert a hazájukat védték” - mondta, 

hozzátéve, hogy a Szovjetunió kötelékében lévő akkori Ukrajna nem volt független állam. 

 

Könyvek Kárpátaljára  

2011. szeptember 20. – Kárpátalja Ma 

Jó helyre került a Dunaújvárosban bezárt Szórád Márton Általános Iskola könyvtárának 

maradéka: mostantól a beregszászi a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

rendelkezhet a könyvállománnyal. A szállítmány a lehet legjobb helyre került: Ukrajnában 

mindössze három könyvesboltban lehet beszerezni magyar nyelvű könyveket - mondta 

Orosz Ildikó. - Ám, ha lenne is elegendő magyar nyelvű olvasnivaló, azt sem igen tudnák 

megvenni a Kárpátalján élők, hiszen akkora a különbség a magyarországi és itteni árak, 

különösen a bérek között. Ezek a könyvek nagy segítséget jelenthetnek több elemi és 

általános iskolának, amelyek frissíthetik könyvtáraikat – mondta el dr. Orosz Ildikó, II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnök asszonya. 

 

Székhelyhez jutott a HMDK sepsei szervezete 

2011. szeptember 20. – Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A HMDK országos szervezetének támogatásával a sepsei HMDK-alapszervezet a múlt 

héten végre székhelyhez jutott, egy lakóházat béreltek ki a faluban. „Nagyon örülünk a 

lehetőségnek. Az elkövetkező időszakban mindent megteszünk azért, hogy minél előbb 

birtokba vehessük. Különböző hagyományápoló céllal szervezett rendezvények helyszínéül 

szolgál majd, de közösségi épületként is használjuk. És ami a legfontosabb, szervezetünk 

és tagságunk végre nem lesz kitéve egyes sepsei személyek önkényének, akik a 

kultúrotthonból való kizárással próbáltak ellehetetleníteni bennünket. Azon leszünk, hogy 

ha alkalom adódik rá, a házat meg is vásároljuk” - nyilatkozta Rabbi Ferenc, a HMDK 

sepsei szervezetének elnöke. 
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