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Tőkés a MOGYE diszkriminatív chartájáról és az erdélyi magyar politikai erők 
összefogásáról 

2011. szeptember 24. - MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Magyar Nemzet, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, Reggeli Újság, Krónika 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) súlyosan diszkriminatív 

chartájáról, az erdélyi magyar politikai erők demokratikus összefogásának 

szükségszerűségéről, valamint a magyarellenes megnyilvánulások elleni határozott fellépés 

fontosságáról volt szó azon a pénteki sajtóértekezleten, amelyet Tőkés László tartott 

Marosvásárhelyen Lomnici Zoltánnal, az Emberi Méltóság Tanács elnökével és Kincses 

Előd ügyvéddel közösen. Tőkés László az újságírók kérdésére válaszolva elmondta: nem 

kíván funkciót vállalni az újonnan bejegyzett pártban. Az EMNT elnöke állást foglalt a 

mozgalom olyan, alulról építkező hálózatának a kialakítása mellett, amely a magyarokat 

kérdezi meg, hogy mit szeretnének, nem felülről mondva meg, hogy mi a jó nekik. A 

romániai magyarság az együttműködést akarja, ezért demokratikus összefogásra van 

szükség a „kizárólagos posztkommunista pártegységgel” szemben, tette hozzá Tőkés László 

utalva ezzel az RMDSZ más erdélyi magyar politikai erőkhöz való viszonyulására. 

Szégyenteljesnek minősítette Markó Bélának a múlt hétvégén elhangzott marosvásárhelyi 

beszédét, amelyben a volt pártelnök elmondta, hogy szerinte az újonnan bejegyzett Erdélyi 

Magyar Néppárt a romániai magyarságot mérgező „politikai cián”. 

 

Mégis marad a törvényben a kollektív bűnösség elve 

2011. szeptember 23. - Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Hírlap 

A szerb kormány visszavonta a parlamenti eljárásból azt a módosítási indítványt, amellyel 

elfogadta volna a VMSZ módosítási javaslatának a lényegét, hogy a vagyon-

visszaszármaztatási törvényből törlődjék a kollektív bűnösség elve. Ezáltal nem veszik el az 

a rendelkezés, amely automatikusan kizárja a vagyon-visszaszámaztatási folyamatból 

azokat, akik a második világháború folyamán – a törvény szóhasználatával élve – a 

megszálló erők kötelékében harcoltak. „Jelenleg az a törvényjavaslat vált aktuálissá, 

amelyben újra benne van a kollektív bűnösség elve. Ez egy olyan jogelv, amelyet az európai 

jogrendek évtizedekkel ezelőtt a múlt részévé tettek. Ebből kifolyólag a számunkra 

semmilyen módon nem elfogadható” – mondta Varga László VMSZ-es képviselő a 

Vajdaság Ma portálnak. 

 

Visszavonja állampolgársági törvényjavaslatát a belügy 

2011. szeptember 23. - bumm.sk, Új Szó Online, Szabad Újság 

A belügyminisztérium váratlanul visszavonta azt a törvénymódosítási javaslatot, amely 

szerint tér nyílna a szlovák-cseh kettős állampolgárság felvételére. Állítják, kijavítják a 

passzusokat, ugyanis hibáztak, mikor nem kötötték állandó lakhelyhez a második 

állampolgárság megszerzését. A javaslatot egy napja küldték tárcaközi egyeztetésre. A 
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szorgalmazott változtatások lehetővé tették volna, hogy a cseh állampolgárság megszerzői 

ne veszítsék el a szlovák állampolgárságukat. A belügyminisztérium szerint a hivatalnokaik 

követtek el hibát, ők semmi ilyet nem szorgalmaztak. „Elfogadhatatlan egy másik ország 

állampolgárságának elismerése anélkül, hogy az illetőnek bármiféle lakhelye lenne az 

érintett másik államban. A törvénymódosítási javaslat jelenlegi formájában sérti ezt az 

elvet, ezt én elutasítom” - foglalt állást az ügyben Daniel Lipšic belügyminiszter. Állítja, 

saját maga mindig ezt az elvet szem előtt tartva lépett fel a külföldön élő szlovákok 

kérelmeivel kapcsolatban is: Lipšic szerint a belügyminisztérium elutasította 

állampolgársági kérelmeiket, ha nem rendelkeztek szlovákiai lakhellyel. 

 

Budapest hálás a nyugat-európai magyar szervezeteknek támogatásukért 

2011. szeptember 24. - MTI 

A magyar kormány köszöni azt a segítséget, amelyet a nyugati magyar szervezetek 

nyújtanak neki az országimázs építésében - mondta az MTI-nek nyilatkozva a 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki részt vett a Nyugat-európai Országos 

Magyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ) szombati vilniusi közgyűlésén. Répás 

Zsuzsanna elmondta, örömmel tölti el, hogy pezsgő magyar élet van Európa különböző 

részeiben. Mindegyik tagszervezet be tudott számolni olyan saját szervezésű közösségi 

programokról, amelyek a magyarság megmaradását, jó hírnevének terjesztését szolgálják. 

A magyar kormány számára megnyugtató és erőt ad neki, ha olyan szervezetekkel tud 

kapcsolatot tartani, amelyek alulról szerveződnek, ki tudják fejezni érdekeiket és 

igényeiket, konkrét elképzelésekkel fordulnak Budapesthez. A közgyűlés ismét 

megválasztotta a szervezet elnökének Deák Ernőt, és újraválasztották a két alelnököt is 

Bihari Szabolcs és Klement Kornél személyében. 

 

A huszonnegyedik órában 

2011. szeptember 26. - Lukács Csaba - Magyar Nemzet 

„A közélet számtalan szegmensébe beavatkozott a maga szája íze szerint a 2002–2010 

között regnáló baloldali–liberális hatalom, de a legnagyobb pusztítás talán a nemzetépítés 

és a magyar–magyar kapcsolatok területén történt. A közvéleményben minden bizonnyal 

az a bizonyos december 5-i népszámlálást megelőző mocskos kampány maradt meg, de az 

újságolvasók emlékezhetnek a Határon Túli Magyarok Hivatalának bezárására és 

számtalan más intézkedésre is. Voltak azonban láthatatlan, de annál hatékonyabb 

döntések, esetenként pedig a döntések hiánya hagyott maradandó nyomokat. Az egyik 

ilyen intézkedés volt egy szociológiai szakmai műhely, a Balázs Ferenc Intézet 

ellehetetlenítése” – írja Lukács Csaba a Magyar Nemzetben. 2011 elején lehetőség nyílt a 

közel egy évtizeddel ezelőtt megszakadt kutatássorozat folytatására. Ennek első fázisaként 

az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság közéleti és nemzeti értékrendjét, 

valamint azokat a körükben zajló folyamatokat vizsgálták, amelyek közvetlen vagy 
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közvetett kihatással lesznek e közösségek helyzetének alakulására. A válaszok elemzése 

kötetnyire rúgó tanulmányt tesz ki, a cikkíró ezért csak „néhány mellbevágó eredményre” 

tér ki. Kiemeli, hogy mind a négy régióban jelentősen csökkent a válaszadók közéleti-

politikai érdeklődése, a saját közösségének jelene és jövője iránt közömbös emberek száma 

csaknem a kétszerese a legutóbb, 1999-ben mért szintnek. Másik fontos következtetése a 

felmérésnek, hogy felgyorsult az asszimiláció: míg 1997-ben a felvidékiek 11 százaléka 

válaszolta azt, hogy hazájának leginkább Szlovákiát tekinti és nem a szűkebb szülőföldjét 

(54 százalék), netán a Felvidéket (17 százalék) vagy Magyarországot (2 százalék), ma már 

minden harmadik ember Szlovákiát gondolja hazájának. A hasonlóan gondolkodók száma 

megduplázódott Romániában is, Ukrajnában is nőtt (de még mindig nem éri el az öt 

százalékot), miközben Szerbiában a felére csökkent, és mindkét országban kétharmad 

fölötti arányban a régió (Kárpátalja, illetve a Vajdaság) tölti be a haza szerepét. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. szeptember 26i számában olvasható.) 

 

Temesváron nyújthatták be magyar állampolgársági kérelmüket 

2011. szeptember 23. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Szombaton először fordult elő, hogy Temesváron nyújthatták be magyar állampolgársági 

kérelmüket olyan idős emberek, akiknek nehéz lett volna az utazás valamely 

Magyarországi településre, vagy a Kolozsvári Főkonzulátusra. A Demokrácia Központ által 

előkészített iratokat Fodor Tamás konzul és munkatársai vették át. „Konzuli napokat 

szoktunk tartani, általában a hétvégi napokon, és akkor amennyire lehet, a saját hat 

megyéből álló területünkön, egyeztetve a Demokrácia Központokkal, illetve az RMDSZ 

képviseletekkel, ha kapunk olyan jelzéseket, hogy olyan idős ügyfelek, vagy olyanok, akik 

egészségi állapotukból nem tudnak könnyen utazni valamely képviseletre, vagy akár 

Kolozsvárra, akkor megpróbálunk néhány órát, vagy egy napot megszervezni, és akkor a 

helyszínen vesszük be az ügyfelek kérelmeket” – mondta a Kossuth Rádiónak Fodor 

Tamás. 

 

A kisebbségi törvény elfogadásához ígért támogatást az RMDSZ-nek Joseph 
Daul 

2011. szeptember 23. - Erdély Ma 

A romániai néppárti kormánykoalíció és különösen az RMDSZ előtt álló kihívásokról 

egyeztetett Bukarestben az RMDSZ küldöttsége – Korodi Attila képviselő, a külügyi 

bizottság elnöke, Sógor Csaba európai parlamenti képviselő és Vincze Lóránt nemzetközi 

titkár – Joseph Daullal, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának 

elnökével. A találkozón Korodi Attila elmondta, hogy véleménye szerint az Európai 

Néppárt és az RMDSZ célja közös: folytatni a néppárti kormányzást a választások után. 

Sógor Csaba európai parlamenti képviselő megosztotta a néppárti frakcióelnökkel azt az 
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aggodalmat, amelyet a romániai magyarokban a regionális átszervezési terv keltett, hiszen 

az által gyakorlatilag nem maradt volna magyar többségű régió Romániában. A találkozón 

szóba került a választási törvény módosítása, Korodi Attila az RMDSZ álláspontját 

ismertetve a vegyes választási rendszer mellett érvelt, amelyet Joseph Daul is a leginkább 

alkalmasnak tart arra, hogy az állampolgárok szavazatát mandátumra váltja. Az EP 

néppárti képviselőcsoportjának elnöke a romániai demokrácia, a többség és kisebbség 

békés egymás mellett élése szempontjából és az európai sokszínűség megtartása 

érdekében fontosnak nevezte, hogy az RMDSZ parlamenti tényező maradjon. Joseph Daul 

végezetül támogatásáról biztosította az RMDSZ-t az erős és egységes politikai képviselet 

megtartására vonatkozó erőfeszítéseiben. 

 

Pénz nyelvtudásért - Nyelvtanulásra ösztönzik a románokat Sepsiszent-
györgyön 

2011. szeptember 23. - Lévai Barna - Erdély Ma, Székely Hírmondó 

A magyar nyelv elsajátítására ösztönözné egyes közintézmények román vezetőit Antal 

Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, így azok több pénzt vihetnének haza – hangzott el 

a polgármester sajtótájékoztatóján. A városvezető megosztotta ötletét annak kapcsán, hogy 

az olaszországi Dél-Tirol tartományban az autonómia megvalósulásában fontos szerepet 

játszott az olaszok részéről az a felismerés, hogy érdemes megtanulni németül, így 

ahelyett, hogy mindkét nyelven külön-külön irodát működtetnének, egy helyen is tudnak a 

dél-tiroliak ügyet intézni. A városvezető éppen ezért a megyei RMDSZ-es parlamenti 

képviselőknek javasolni fogja, dolgozzanak ki egy olyan törvényjavaslatot, hogy azok a 

közhivatalnokok, akik ismerik a kisebbségi nyelvet, és használják is azt, kapjanak plusz 

jutalékot, ahogy ez Dél-Tirolban működik. Természetesen ez a magyar hivatalnokra is 

érvényes lenne, amennyiben beszélik a román nyelvet. 

 

Népszámlálási versenykampányok 

2011. szeptember 23. - Parászka Boróka - manna.ro 

Parászka Boróka a magyarság vállalására buzdító népszámlálási kampányok kapcsán az 

RMDSZ és az ENMP illetékeseit kérdezte. Székely István, az RMDSZ népszámlálási 

munkacsoportjának vezetője elmondta: elsősorban nem is „meggyőzni” akarják az 

embereket az identitásvállalás fontosságáról, hanem tájékoztatni őket a felmérés technikai 

részleteiről, annál is inkább, mert a soron következő népszámlálás sokkal összetettebb, 

mint a kilenc évvel ezelőtti. „Most nem azt kell bizonyítani, hogy kinek fontosabb a magyar 

identitás vállalása. Annak nincs semmi tétje, hogy Csíkszereda főterén a magyarság 

vállalására buzdítsunk. Nagyon fontos az azonban, hogy az EMNP, az EMNT, sőt még a 

SZNT is ugyanazt mondja ebben a kérdésben. Például, hogy a székelyek magyarok” – 

nyilatkozta az RMDSZ tisztségviselője. Demeter Szilárd az EMNP népszámlálási 

felelőseként úgy fogalmazott, „magától adódott” a feladat, hogy a frissen bejegyzett párt is 
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saját kampányt indítson. „Vissza kell csábítani a billegő identitásúakat. A pártpolitika 

bármikor pótolható, népszámlálás tíz évente egyszer van” – nyilatkozta Demeter. 

 

Én, ..., esküszöm, hogy... 

2011. szeptember 23. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Az Ifjú Közgazdászok Közhasznú Egyesülete által a marosvásárhelyi 

demokráciaközpontban szervezett Fogjunk össze az EU-ban című rendezvényen 

elhangzott: az év eleji nagy rohamozás után sem csökkent a magyar állampolgárságot 

kérelmezők száma. Magyarország csíkszeredai főkonzulja, Zsigmond Barna Pál elmondta: 

„jelenleg nagyjából 6 hónap a várakozás, de így is sokkal rövidebb az idő és gyorsabb az 

eljárás, mint az eddigi honosítások esetében”. Hozzátette, a kettős állampolgársággal 

rendelkezők – szükség esetén – külföldön választhatják mindkét konzuli képviseletet, de 

nem hivatkozhatnak magyar állampolgárságukra lakhely szerinti országukban, 

Magyarországon pedig magyar állampolgárként kezelik az illetőt. A Sapientia-EMTE 

rektora, dr. Dávid László nem tart attól, hogy a magyar állampolgárság megszerzésével 

tömegesen elvándorolnak a fiatalok, sőt, arra számít, hogy világcégek telepednek le 

Erdélyben, így munkahelyet biztosítanak a frissen végzetteknek. Ráadásul bármely 

akkreditált nyugat-európai egyetem telephelyet nyithat Erdélyben, ami a magyarországi 

egyetemek erőteljes terjeszkedését jelentheti. 

 

Forgalmas a háromszéki demokráciaközpont 

2011. szeptember 23. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

Nemes Előd, a sepsiszentgyörgyi demokráciaközpont vezetője számolt be a szekelyhon.ro-

nak az összesített adatokról, így 2011. szeptember 15-ig Háromszéken összesen 6903 

személy adta be kérelmét a magyar állampolgárság igénylésére. A kiértékelés szerint 

Sepsiszentgyörgyön 4150, Kézdivásárhelyen 1453, Kovásznán 400 és Baróton 900 

személynek sikerült véglegesíteni a magyar állampolgársági kérelmét. A nyári időszakban 

a sepsiszentgyörgyi volt a negyedik legforgalmasabb demokráciaközpont Erdélyben. 

„Megszűntek az év első felére jellemző torlódások, mindenki időpontot tud kapni a 

demokráciaközpontokban az iratcsomók összeállításához. A megyében a legidősebb 

kérelmező egy 101 éves erdőfülei hölgy volt” – tájékoztatott Nemes Előd. 

 

Tőkés üdvözli Florea "döntését", miszerint Bernádyról nevezik el a 
marosvásárhelyi 2-es iskolát 

2011. szeptember 24. - transindex.ro, Reggeli Újság 

Tőkés László, az EMNT elnöke pénteken úgy nyilatkozott, hogy az, hogy a 2012-es 

választásokon magyar polgármestere legyen Marosvásárhelynek, az utolsó esély arra, hogy 

a magyarok megvédjék közösségüket és az iskoláikat. Az EP alelnöke egy általa aláírt 

dokumentumot ismertetett, amelyben üdvözli Dorin Florea polgármester „döntését”, 
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miszerint a 2-es számú marosvásárhelyi általános iskola Bernády György nevét viselje. 

Ismert tény, hogy a korábban csak számozott, utóbb nevet kapó iskolák közül jelenleg csak 

egy viseli magyar személyiség nevét. A polgármester bejelentése eleget tesz a magyar 

közösség kívánságának, és reméljük, hogy nem merülnek fel különböző kitalált okok, 

amelyek megakadályozzák ezt a névadást – áll a dokumentumban. Ugyancsak eszerint a 

magyar közösség ereje az együttműködésben és az erdélyi magyar közösség érdekében való 

cselekvésben, a kicsinyes pártérdekek félre tételében áll, és 2012-ben egy magyar 

polgármester megválasztása Marosvásárhelyen lehet az utolsó lehetőség az itteni 

magyarság számára, hogy a közösségét és az iskoláit megvédje. Tőkés felhívást intézett 

valamennyi magyar szervezethez, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak 

érdekében, hogy Marosvásárhely következő polgármestere magyar legyen. Véleménye 

szerint erre minden esély megvan. 

 

Lomnici: fel kell lépni a magyarellenes megnyilvánulások ellen 

2011. szeptember 24. - Erdély Ma, hirado.hu 

Románia számára is presztízskérdés, hogy határozottan fellépjen a magyarellenes 

megnyilvánulások ellen, amelyek egyik legsúlyosabb példája volt, hogy egy román hetilap 

Tőkés László meggyilkolására buzdított – mondta pénteken Marosvásárhelyen Lomnici 

Zoltán, az Emberi Méltóság Tanács elnöke, aki Tőkés Lászlóval közösen tartott 

sajtóértekezletet a városban. Tőkés László részben ennek az esetnek a kapcsán is szólt az 

emberi és a nemzeti méltóság tiszteletben tartásának fontosságáról. Aggodalommal szólt 

arról, hogy a Kárpát-medencében az utóbbi időben rendkívüli mértékben elszaporodtak a 

magyarellenes megnyilvánulások, amelyek lábbal tiporják az emberek egyéni és nemzeti 

méltóságát. Tőkés a magyarellenes cselekedetek sorában említette a Házsongárdi 

temetőben elkövetett sírgyalázásokat, valamint azt, hogy a kolozsvári református Kétágú 

templom közvetlen szomszédságában a Kolozs megyei tanfelügyelőség székhelyet akar 

építeni a műemlékvédelmi szempontok figyelmen kívül hagyásával. 

 

Tőkés: az RMDSZ-nek le kell mondania a „különútról” 

2011. szeptember 25. - Erdély Ma, Nyugati Jelen, Krónika 

Tőkés László EMNT-elnöknek „szinte meggyőződése”, hogy a magyar politikai alakulatok 

képesek az együttműködésre, és együtt megszerzik a magyarság szavazatait. Hangsúlyozta, 

hogy az RMDSZ-nek a közösség legfontosabb érdekeit kell szem előtt tartania, és le kell 

mondania a „különutas” szerepéről. Pénteki marosvásárhelyi sajtóértekezletén Tőkés 

elmondta, felhívást intéz „a magyarok Teng Hsziao-pingjéhez, Markó Bélához”, engedje 

Kelemen Hunor jelenlegi RMDSZ-elnököt párbeszédet folytatni a többi magyar politikai 

alakulattal, az Erdélyi Magyar Néppárttal, melynek az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) aláírásokat gyűjtött, és a Magyar Polgári Párttal. “Az RMDSZ pártban 

gondolkodik, mi másként, a magyarság összes erőivel való együttműködésben 

gondolkodunk. (…) Úgy véljük, Borbély László, az RMDSZ politikai alelnökének 

nyilatkozata értelmében sor kerül a párbeszédre, és a nemzeti összefogás fóruma 
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keretében tudunk majd tárgyalni. Ez a fórum rég nem ült össze, de most alkalmunk lesz 

egyeztetni az összes politikai párttal” – mondta Tőkés. 

 

Markó: Hatékonyabb európai szabályrendszerre van szükség a kisebbségi 
jogok terén 

2011. szeptember 25. - Krónika, Új Magyar Szó 

Napjaink gazdasági kihívásai mellett, az Európai Uniónak hosszú távú megoldásokat kell 

találnia a nemzeti önazonosságot érintő kérdésekre is – jelentette ki Markó Béla 

miniszterelnök-helyettes Bukarestben, az Európai Néppárt (EPP) által szervezett 

konferencián. Markó Béla úgy értékelte, hogy miközben politikai, morális és gazdasági 

téren közös európai identitás kialakítására van szükség, nem szabad lemondani a sajátos 

nemzeti identitásunkról, a nyelvi, kulturális és vallási önazonosságunkról. Ez immár nem 

csak a nemzeti kisebbségek, hanem az összes európai nemzet alapvető érdeke – mondta. 

Markó Béla szerint az erdélyi magyarság céljai részben teljesültek, de vannak még további 

megoldásra váró kérdések, mint a kisebbségi törvény vagy a különböző autonómiaformák 

megteremtése. Ehhez azonban európai szinten is jóval konkrétabb és hatékonyabb 

szabályokra van szükség az etnikumközi viszonyokat és jogokat illetően – szögezte le a 

miniszterelnök-helyettes. 

 

EMNT: Nem látnák szívesen Kertészt  

2011. szeptember 26. - Krónika, Reggeli Újság 

 Kertész Ákos magyarországi író nagyváradi esetleges látogatása ellen tiltakozik az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Bihar megyei szervezete. Nagy József Barna megyei 

ügyvezető elnök pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: a Várad kulturális folyóirat által 

szervezett Törzsasztal beszélgetéssorozat tervezett meghívottjai között a rendezvény 

hivatalos  honlapján szerepel annak a Kertész Ákosnak a neve, akinek az Amerikai 

Népszavában nemrég megjelent nagy botrányt kavart írásában gyalázkodó hangnemben ír 

a magyarságról, s ennek folyományaképpen múlt héten a budapesti közgyűlés megvonta 

díszpolgári címét. Az EMNT-s politikus amiatt tartja különösen felháborítónak Kertész 

meghívását, mert a Váradot a Communitas Alapítvány mellett elsősorban a Bihar Megyei 

Tanács támogatja évről évre, az irodalmi találkozók tehát közpénzből valósulnak meg.  

 

Király: nem kötelező a magyarított tankönyv 

2011. szeptember 26. - Krónika 

Nem kötelező az idén lefordított magyar nyelvű földrajzkönyvet használni az iskolákban, 

az új tanügyi törvény megengedi ugyanis, hogy alternatív tankönyveket válasszanak a 

pedagógusok – nyilatkozta újságírói kérdésre Király András, az oktatási minisztérium 

államtitkára, aki Szatmárnémetiben tartott hétvégén egy tájékoztatót a tanügyi rendszer 

újdonságait illetően. Király András elmondta továbbá, több tényezőn is múlik, hogy a 
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2012/2013-as tanévtől kezdődően a románból fordított tankönyveket felválthatják-e a 

kisebbségi oktatásban a magyar szakemberek készítette tankönyvek. Emlékeztetett: a 

törvény úgy fogalmaz, hogy a kisebbségi nyelvű oktatásban lehet írni és fordítani 

tankönyveket, kis lélekszámú közösség esetén külföldről is lehet behozni. Az államtitkár 

szerint még az őszön megjelennek majd a tanügyi törvény gyakorlatba ültetéséhez 

szükséges alkalmazási útmutatók.  

 

Albert: ne várjunk nagy döntésekre 

2011. szeptember 26. - Krónika 

Albert Álmos háromszéki RMDSZ-es szenátor szerint a jövő év őszére tervezett 

helyhatósági és parlamenti választásokig a régiók átszervezésére, a kisebbségi törvény 

megszavazására és alkotmánymódosításra sem kerül sor. „Rossz a hangulat a szenátusban, 

mindenki többet várt, gyorsabb elmozdulást a tavalyi fizetéscsökkentések időszaka után, 

nagy ígéretek hangzottak el, ám a gazdaságban sem történt jelentős előrelépés” – szögezte 

le a politikus. Albert Álmos attól tart, hogy a kormány felelősségvállalással próbál majd 

egy törvénycsomagot elfogadtatni, amiben „lesz egy kevés régióátszervezés és egy kevés 

kisebbségi törvény is”.  Szerinte az sem valószínű, hogy a helyhatósági és a parlamenti 

választást egyszerre szervezik meg, hiszen az ellenzék részéről nagy a szembefeszülés, és a 

szenátusban az ellenzéki politikusok fegyelmezettebbek, olykor többen is vannak, így 

érvényesíthetik az akaratukat. 

 

Slota szerint Magyarország fegyverkezik 

2011. szeptember 23. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Ján Slota, az SNS elnöke szerint a gazdasági csőd felé haladó Magyarország folyamatosan 

fegyverkezik. A politikus sajnálatosnak tartja, hogy ez a mai Szlovákiában senkit nem 

érdekel. Leszögezte: a Magyar Köztársaság beruház a korszerű technikába, fegyverekbe, 

repülőgépekbe. Slota azt állította, hogy a magyar hadsereg “kiadósan gyakorolja a Dunán 

való átkelést, s csak azt nem tudjuk, hogy előbb Ausztriába, vagy Szlovákiába akar erővel 

átkelni”. “Megdöbbentő és hibás, hogy ez a gazdaságilag tönkretett államocska újabb 

fegyverinjekciót kap az Egyesült Államoktól. Harminc darab Bell típusú helikopterről van 

szó, amelyet az USA szállít a magyar hadseregnek” - fejtette ki a politikus. 

 

Híd–LMP találkozó Párkányban 

2011. szeptember 23. - Új Szó Online 

A szlovákiai Híd és a magyarországi Lehet Más a Politika (LMP) pártok parlamenti 

képviselői a két ország aktuális belpolitikai helyzetét vitatták meg pénteki találkozójukon – 

tájékoztatta az Új Szó Online-t Czuczor Nóra, a Híd sajtótitkára. „Tájékoztatást kaptunk a 

választójogi törvény jelenlegi helyzetéről, és megtudtuk azt is, hogy az LMP nem támogatja 
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a novemberben elfogadásra kerülő törvényt ” – mondta el a párkányi találkozó után Vörös 

Péter, a Híd parlamenti képviselője. A Híd politikusai beszámoltak magyarországi 

kollégáiknak az eurómentő-csomag elfogadásának kapcsán kialakult helyzetről, valamint 

kitértek a szlovák állampolgársági törvény módosításával kapcsolatos kérdésekre is. 

„Elmondtuk, hogy a Híd sosem fogja támogatni egy olyan törvény elfogadását, mely 

lehetővé teszi a szlovák állampolgárság elvesztését egy másik ország állampolgárságának 

felvétele miatt, valamint beszámoltunk arról is, hogy a jelenlegi törvény ügyében az 

Alkotmánybírósághoz fordultunk” – fűzte hozzá Vörös. 

 

MKP: ha Nagy József nem vonja vissza rágalmait, per lesz 

2011. szeptember 23. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Az MKP visszautasítja Nagy József környezetvédelmi miniszter vádjait, s egyben 

felszólítja, vonja vissza azokat, ellenkező esetben a párt jogi útra tereli az ügyet. Őry Péter, 

az MKP alelnöke szerdán azt állította: hátrányosan megkülönböztették a környezetvédelmi 

alap pályázati pénzeinek szétosztásakor az MKP polgármesterei által vezetett falvakat, 

miközben a Híd polgármesterei által vezetett települések előnyt élveztek. Nagy József 

környezetvédelmi miniszter visszautasította és rágalomnak minősítette az állítást, egyebek 

mellett kijelentve, hogy az MKP szándékosan és szervezetten adatott be polgármestereivel 

gyengébb színvonalú pályázatokat, hogy azután tiltakozhasson, s új választókat 

szerezhessen. Azt is kijelentette: az MKP-s polgármesterek egy része a politikai pozíciók 

megtartása érdekében tudatosan saját településének lakói ellen cselekszik, amikor nem 

engedélyezi a nagybefektetők letelepedését. 

 

Variációk állampolgárok elvesztésére 

2011. szeptember 24. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

Daniel Lipšic belügyminiszter tegnap visszavonta a csütörtökön tárcaközi egyeztetésre 

benyújtott tervezetét, mellyel az állampolgársági törvényt módosítaná. Lipšicével egy 

időben egy másik állampolgársági törvénymódosító tervezet is ismertté vált – igaz, csak 

szűk körben. Pavol Hrušovský KDH-s frakcióvezető csütörtökön küldte el koalíciós 

partnereinek pártja tervezetét, mely enyhítené a jelenlegi jogszabály szankcióit, ám 

teljesen nem törölné el. Kormánypárti és ellenzéki képviselők nyilatkozatai alapján úgy 

tűnik, Lipšic beadványának nem lesz sok esélye a parlamentben, a Hrušovský-féle tervezet 

viszont sikeres lehet. A javaslat szerint nem mindenki veszítené el szlovák 

állampolgárságát, ha egy másik ország állampolgárságát kérelmezi. Ha a kérelmező egy 

bizonyos ideig az adott országban lakott, tanult vagy dolgozott, akkor megtarthatja szlovák 

állampolgárságát. Ebben az elvben egyezett meg szeptember elején az SDKÚ, az SaS és a 

KDH, és hasonló szellemű tervezeteket nyújtott be tavasszal többször is a Smer és Igor 

Matovič független képviselő. „Ilyen törvényt mi nem fogunk megszavazni” – nyilatkozta az 

Új Szónak Bugár Béla, a Híd elnöke. Az ok: a javaslat nem törli el teljesen a szankciókat, és 

„érzelmi alapon” továbbra sem lehetne felvenni más állampolgárságot. 
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Duray feldühítette Slotát 

2011. szeptember 24 - Új Szó Online, bumm.sk, Magyar Hírlap 

Fellebbezett a végrehajtás ellen Duray Miklós, a Magyar Koalíció Pártja volt alelnöke. Az 

expolitikus 2006 óta áll perben a Szlovák Nemzeti Párttal. A választásokat követően a 

magyarországi InfoRádióban ugyanis azt mondta egy műsorban: az SNS fasiszta párt. A 

bíróság emiatt bocsánatkérésre kötelezte. Ő azonban a bocsánatkérést magyar nyelven 

küldte el. Az SNS ezért újra bíróságra adta, a bíróság pedig végrehajtó útján akarja tőle 

behajtani a szlovák nyelvű bocsánatkérést. Az első fokon eljáró járásbíróság már 

elutasította Duray Miklós fellebbezését, most azonban a Pozsonyi Kerületi Bírósághoz 

fordult. Ján Slota pártelnököt felháborítja az évek óta húzódó per. „Felháborító, hogy egy 

ennyire egyértelmű ügyben milyen lassan járnak el a bíróságok. Az SNS azonban nem adja 

fel, mindent megteszünk, hogy Duray úr, aki megengedte magának, hogy egy államalkotó 

pártot, melynek 140 éve változatlan az irányvonala, és a nemzetállami érdekeket képviseli, 

fasisztának nevezzen, viselje ennek a következményeit” – mondta. 

 

Az Obraz éjszakai őrjáratot szervez Temerinben 

2011. szeptember 23. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A szélsőséges Obraz szervezet bejelentette, tagjai a hétvégén járőrözni fognak Temerin 

utcáin, válaszképp a két héttel ezelőtti incidensre, amikor magyar és szerb fiatalok 

összeverekedtek. Az Obraz közleménye szerint az őrjáratok a polgári önszerveződés 

megnyilvánulását jelentik, ami a törvény szerint megengedett. A 021 Rádió tudósítása 

szerint Gusztony András polgármester tiltakozik ez ellen, s abban bízik, hogy a rendőrség 

betiltja a szélsőségeseknek ezt a potenciálisan erőszakot kirobbantható akcióját, annál is 

inkább, mert nyilvánvaló, hogy Temerinben békésen, párbeszéd útján kell eloszlatni a két 

nemzeti közösség között kirobbant feszültséget.  

 

Új kapcsolat az MTA SZBK és az Újvidéki Egyetem között 

2011. szeptember 23. - Vajdaság Ma 

Határon átnyúló kutatásfejlesztési együttműködés jött létre az MTA Szegedi Biológiai 

Kutatóközpont és az Újvidéki Egyetem között. A Szegedi Tudományegyetem József Attila 

Tanulmányi és Információs Központjában tegnap állapodtak meg a kutatók, hogy a 

tervezett munkában részt vevő orvosok új ismereteket szereznek az örökletes 

betegségekről és azok elterjedtségéről, továbbá modern diagnosztikus lehetőségekkel 

ismerkednek meg. A projekthez kötődő tudományos konferenciák, továbbképzések és 

diákcsereprogramok új kapcsolatot teremtenek az MTA SZBK és az Újvidéki Egyetem 

között. 
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Ünnepel a Nagybecskereki Egyházmegye 

2011. szeptember 24. - Kónya-Kovács Otília - Vajdaság Ma 

A Nagybecskereki Egyházmegye 25 éves jubileuma alkalmából a székesegyház 

védőszentjének ünnepén, Szent Gellért napján tartották meg az ünnepségsorozat első 

szentmiséjét. A hálaadó szentmisét Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása, esztergom-

budapesti érsek mutatta be együtt misézve püspök- és paptestvéreivel. Az egyházi 

méltóságok között volt Orlando Antonini, apostoli nuncius, Stanislav Hočevar belgrádi 

érsek, Veres András szombathelyi püspök, Fodor József a nagyváradi általános helynök, 

Miocs József a szabadkai Paulinum igazgatója, Huzsvár László nyugalmazott püspök és 

Német László nagybecskereki megyéspüspök. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével 

Magyarországról Szászfalvi László, az egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős 

államtitkár, továbbá kíséretében volt Nemes Csaba politikai tanácsadó és Kiss András 

titkár. 

 

Többnyelvű helységnévtáblák: Újvidék átfirkálva 

2011. szeptember 25. - Vajdaság Ma 

Ismeretlen tettesek átfestették a minap kihelyezett többnyelvű helységtáblát – 

pontosabban az azon szereplő magyar, Újvidék megnevezést - a tartományi székvárosnak a 

Temerin felőli bejáratánál. A városban összesen tizenegy többnyelvű helységnévtáblát 

helyeztek ki néhány nappal ezelőtt. A magyar feliratot is tartalmazó táblák kihelyezésére 

azt követően került sor, hogy a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösség 

kezdeményezte a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény alkalmazására hivatkozva a 

tartományi ombudsman közbenjárása révén. 

 

Szerbül tanulnak a magyar gólyák 

2011. szeptember 25. - Vajdaság Ma 

Az újvidéki Bölcsészettudományi Karon 70 magyar gólya tanul szerbül. Akik a 

tömbmagyarságban élnek, hiába tanulják tizenkét éven át az állam nyelvét, némelyikük 

meg sem tud szólalni szerbül. Viszont ha nem Magyarországon tanulnak tovább, akkor az 

egyetlen megoldás, hogy elsajátítsák a szerb nyelvet. Idén először szerveznek szerb 

nyelvtanfolyamot az újvidéki bölcsészkaron azoknak az egyetemistáknak, akik októbertől 

szerb nyelven kezdik meg tanulmányaikat. A képzést a Magyar Nemzeti Tanács támogatja. 

 

A magyar nyelvű oktatásról egyeztetett Hoffmann Rózsa Kijevben  

2011. szeptember 23. - Kárpátalja Ma, MTI 

A kétoldalú magyar-ukrán oktatási kapcsolatok kérdései mellett a kárpátaljai magyar 

tannyelvű oktatás helyzetéről is tárgyalt csütörtökön Kijevben Hoffmann Rózsa oktatási 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12367/Unnepel-a-Nagybecskereki-Egyhazmegye.html
http://vajma.info/cikk/vajdasag/12370/Tobbnyelvu-helysegnevtablak-Ujvidek-atfirkalva.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12369/Szerbul-tanulnak-a-magyar-golyak.html
http://www.karpatalja.ma/oktatas/4150-a-magyar-nyelvu-oktatasrol-egyeztetett-hoffmann-rozsa-kijevben
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államtitkár, aki az európai országok oktatási minisztereinek A 21. század oktatása: kijevi 

kezdeményezés címmel rendezett fórumán vett részt. Az oktatási államtitkár kiemelte: az 

évek óta megoldatlan kérdések sorra vételét követően ukrán partnerével megállapodtak 

abban, hogy felgyorsítják a munkatervek, kétoldalú egyezmények kidolgozását, 

megtárgyalását, hogy minél hamarabb megszülethessenek az egyezmények. „Arra a 

felvetésre válaszolva, hogy máig megoldatlan a magyar nyelvű felvételi vizsga kérdése 

azokon a felsőoktatási szakokon, amelyeken alapvető fontosságú a magyar nyelv, 

Tabacsnik miniszter úr arról biztosított, hogy 2012-ben rendezik a problémát" – mondta 

Hoffmann Rózsa. 

 

Egy ukrán napilap a kettős állampolgárságról 

2011. szeptember 25. - Kárpátinfo.net 

Érdekes cikk jelent meg szeptember 8-án a kijevi Szehodnya (Ma) című napilapban a 

kettős állampolgárságról. A szélsőséges ukrán nacionalista sajtótól eltérően Inna 

Zolotuhina, a cikk szerzője megkísérelte objektíven összefoglalni az ezzel a sokakat 

foglalkoztató kérdéssel kapcsolatos tudnivalókat. A Kárpátinfo hírportál rövidített 

formában közölte az ukrán szerző cikkét. „Egyelőre Ukrajna területi épségét és 

sérthetetlenségét semmi sem fenyegeti. De ezt a nyugalmat bármi megzavarhatja. Ezért 

mindenekelőtt tovább kell fejleszteni a gazdaságot a határok menti területeken, kidolgozni 

a turizmus fejlesztésének programját. Ez lehetővé tenné, hogy jó fizetéseket, méltó 

életszínvonalat biztosítsanak a helyi lakosoknak. Szükség van arra is, hogy az illetékes 

szervek aktívabban harcoljanak azért, hogy az ukránok vízum nélkül utazhassanak az EU 

országaiba.” – áll az ukrán szerző következtetésében. 
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14 

 

 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

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

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

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

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

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

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

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

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

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

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

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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