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Már több mint 150 ezer honosítási kérelem érkezett 

2011. szeptember 30. - MTI, Magyar Hírlap, Hír TV, hvg.hu, Inforádió, Orientpress, 

Kitekintő, Metropol, ATV, Echo TV 

Már több mint 150 ezer honosítási kérelem érkezett, és eddig több mint 55 ezren tettek 

esküt - tájékoztatott a nemzetpolitikai államtitkárság. Közlésük szerint a legfiatalabb 

kérelmező három hetes, míg a legidősebb 104 éves volt. Az államtitkárság Wetzel Tamás, 

egyszerűsített honosításért felelős miniszteri biztos adatai alapján arról tájékoztatott, hogy 

hetente közel 4 ezer kérelmet adnak be a határon túli magyarok, amely megfelel az 

előzetes hatástanulmány által prognosztizált adatoknak. A beadványok körülbelül 40-40 

százaléka külképviseletekhez és az anyakönyvvezetőkhöz érkezett, a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal a kérelmek 20 százalékát vette át. Péntekig 150 107 honosítási 

kérelem érkezett meg Budapestre. 

 

Schmitt: Meghatározók, történelmiek és barátiak 

2011. október 2. - MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap 

Kárpátalja megye kormányzójával, Olekszandr Ledidával találkozott vasárnap Schmitt Pál 

köztársasági elnök, aki délután érkezett Ungvárra, a Magyarok XXI. konferenciasorozat 

keretében kezdett kétnapos kárpátaljai látogatásának első állomására. Ledida 

hangsúlyozta, hogy Kárpátalját nem csak gazdasági, jószomszédi, hanem szoros rokoni 

kapcsolatok fűzik Magyarországhoz. A kárpátaljai magyarság helyzetéről szólva 

rámutatott: a közösség teljes értékű életet él, képviselői ott vannak a helyi önkormányzati 

szervek valamennyi szintjén. Schmitt Pál hangsúlyozta: az ukrán-magyar kapcsolatok 

meghatározók, történelmiek és barátiak. Mint kifejtette, három pontban foglalná össze 

mostani látogatásának célját, nevezetesen: az egész térség békéjének és biztonságának 

elősegítése, a dinamikusan fejlődő magyar-ukrán baráti kapcsolatok erősítése és a 150 

ezres kárpátaljai magyarsággal való törődés kinyilvánítása. A találkozót követően a magyar 

államfő elmondta: arra kérte Kárpátalja megye vezetését, hogy járjanak közben Kijevben 

annak érdekében, hogy a magyar iskolák végzősei magyar nyelvből és irodalomból is 

tehessenek emelt szintű érettségit. 

 

Semjén: Magyarország nem fogadja el a kollektív bűnösség elvét 

2011. október 2. - MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Magyarország nem fogadja el a kollektív bűnösség elvét, amely teljesen ellentétes az 

Európai Unió alapelvével, a legalapvetőbb emberi jogokkal és a magyarság érdekeivel - 

jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vasárnap Szabadkán. Messzemenőkig 

elkötelezettek vagyunk Szerbia európai integrációja mellett, de kollektív jogfosztást 

tartalmazó törvényekkel nem reális az uniós csatlakozás - mondta a politikus a Magyar 

Nemzeti Tanácsnak a szabadkai városházán rendezett ösztöndíjünnepségén. Mindent 

megteszünk Szerbia csatlakozásáért, de az Európai Unió alapelvével, a legalapvetőbb 

emberi jogokkal és a magyarság érdekeivel ellentétes szabályozás esetén kénytelenek 
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vagyunk átgondolni Szerbia tagjelölti státuszának kérdését - hangsúlyozta Semjén Zsolt. 

Hozzátette: bízik benne, hogy erre nem lesz szükség, és a belgrádi törvényhozás módosítja 

a vagyon-visszaszármaztatási törvény elfogadhatatlan részleteit, megnyitva ezzel a 

lehetőségét a magyar közösség kárpótlása előtt. 

 

A túlélésért küzdenek a kisebbségi nyelvű napilapok 

2011. szeptember 30. - MTI, bumm.sk 

A Gál Kinga által vezetett Kisebbségi Munkacsoport a Kisebbségi és Regionális Nyelvű 

Napilapok Európai Egyesületének (MIDAS) delegációját is fogadta a szokásos plenáris heti 

ülésén. A találkozót követően Gál Kinga sajtóközleményben hangsúlyozta, a kisebbségi 

nyelven írt napilapok gyakorlatilag a túlélésért küzdenek, munkájuk azonban sokkal 

nagyobb figyelmet érdemelne. A fideszes EP-képviselő szerint biztosítani kell a kisebbségi 

nyelvű sajtó fennmaradását és meg kell találni támogatásának uniós lehetőségeit. A 

MIDAS elnöke, a dél-tiroli Toni Ebner hangsúlyozta: az anyanyelven való tájékozódás 

lehetősége alapvető fontosságú a nemzeti és nyelvi kisebbségek számára, ennek biztosítása 

azonban egyre nehezebb. Nem csak a gazdasági válság és az ebből eredő csökkenő 

reklámbevétel nehezíti a fennmaradásukat, hanem az előfizetők csökkenő száma is. Sok 

esetben elérhetetlen a minőségi anyanyelvű újságíróképzés is. 

 

Bemutatták Székelyudvarhelyen a Mikó Imre Terv vitairatát 

2011. szeptember 30. - transindex.ro, Nyugati Jelen 

A Mikó Imre Terv vitairatát mutatta be csütörtökön Székelyudvarhelyen az Őszi Vásár 

keretén belül az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. A gazdaságfejlesztési stratégia 

bemutatását célzó fórumot László János, az EMNT gazdasági szakbizottságának elnöke 

nyitotta meg. Jakabos Janka, a Mikó Imre Terv koordinátora előadásában hangsúlyozta a 

terv szükségességét és a társadalmi konzultáció fontosságát. Mátis Jenő az EMNT 

gazdasági szakbizottságának alelnöke arról beszélt, hogy a  gazdaságfejlesztési stratégia 

miként illeszkedik az aktuális gazdaságpolitikai konjunktúrába. A rendezvényen Hidvéghi 

Balázs a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, Zsigmond Barna Pál 

csíkeszerdai főkonzul, Papp Előd EMNT alelnök, Bunta Levente, Székelyudvarhely 

polgármestere, Geréb László, a MÜTF ügyvezető igazgatója, valamint több gazdasági 

szakember, vállalkozó, illetve a civil szféra képviselői is felszólaltak. A vitairat ismertető 

körútja további húsz városban folytatódik, az összegyűjtött javaslatokat, tapasztalatokat  a 

Mikó Imre Terv végleges változatába építik be a kezdeményezők. 
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Népszámlálási előkészületek az erdélyi magyarok körében 

2011. szeptember 30. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

„Magyarnak lenni jó” és „Minden magyar számít”: ez a két kampánymondat, amellyel 

egyfelől az Erdélyi Magyar Néppárt, másfelől az RMDSZ buzdítja az embereket, hogy az 

október 20. és 31. közötti romániai népszámlálás során vállalják nemzeti identitásukat. Azt 

ajánlják, hogy a székelyek is vallják magukat magyarnak. Bár az RMDSZ főtitkára, Kovács 

Péter szerint végső összesítésben a székelyeket is a magyarokhoz számítják majd. Aki 

viszont csángónak vallja magát, a csángó közösséghez tartozónak írják be. 

 

Próbálkozások a kétnyelvűségi mozgalomra 

2011. október 1. - Erdély Ma, Duna Tv 

„Igen, tessék! – Da, poftiţi!” – ezzel a kétnyelvű mottóval ellátott kitűzőket viselhetnek 

hamarosan azoknak az intézményeknek és magáncégeknek a képviselői, akik magyarul és 

románul is tudnak. A magyar nyelv használatáért egy hónapja Kolozsváron elindított 

kampányhoz Erdélyben Nagyvárad csatlakozott először, de akadnak magyarországi 

résztvevői is. Nagyváradon a már kétnyelvű alelnöki tábla alatt lesz az „Igen, tessék – Da, 

poftiţi!” felírat, amely arról tájékoztat majd, hogy ebben az irodában beszélnek magyarul 

is. A megyeházán az tervezik, hogy kétnyelvű táblák, felírtok, és az alkalmazottak 

gallérjaira helyezett kitűző is jelzi majd, hogy kihez lehet magyarul fordulni segítségért. 

 

Megkezdődött az alkotmányvita – az RMDSZ megtette javaslatait 

2011. október 1. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A héten elkezdődött az alkotmányvita a parlamentben. Bár nem sok esély van arra, hogy 

befejeződik a jövő évi választásokig, a kormányon lévő RMDSZ megtette a maga 

javaslatait. A román politikát a verespataki bányaterv és a kisebbségek jogállásáról szóló 

törvénytervezete is megosztja. Kelemen Hunor elmondta, hogy a most leadott 

alkotmánymódosító csomagban az RMDSZ ismét törlésre javasolta a nemzetállami 

kifejezés meghatározást, mert egy olyan országban, ahol a lakosságnak 11 százaléka nem 

román nemzetiségű, nem lehet beszélni nemzetállamról. Mindenképpen a közösségek 

kezébe kell adni a döntést. Többek között kiemelte az anyanyelv használatának biztosítását 

a közintézményekben, az iskolákban, az oktatásban, és a mindennapi életben, majd beszélt 

a kisebbségi törvény vitájáról, a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem akkreditációjáról, 

illetve a Verespatakkal kapcsolatosan a régészeti mentesítési bizonylat került tárgyalásra. 

 

Elkezdődött a kampány – két hétig tájékoztat a népszámlálásról az RMDSZ 

2011. október 2. - Krónika, Erdély Ma, Népújság, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

Útjára indult pénteken Kolozsvárról az RMDSZ Főtitkársága által koordinált 

népszámlálási karaván, mely október 23-ig járja Erdély különböző vidékeit. „Szeretnénk 

eljuttatni minden fontos technikai tudnivalót az emberekhez, arra buzdítva mindenkit, 
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hogy bátran és büszkén vállalja magyar identitását, anyanyelvét és vallási hovatartozását” 

– mondta Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. Kiemelte, a karaván elsősorban a 

szórványban élő magyarokra koncentrál, útja során tíz megyében több mint száz olyan 

települést érint, ahol a 2002-es népszámlálási adatok alapján a magyarság számaránya 18 

és 22 százalék között mozog. „Ezekben a kisvárosokban, községekben, falvakban élő 

magyarok többségében román környezetben szocializálódtak, esetenként vegyes 

házasságokban élnek, románul tanulnak és dolgoznak - az RMDSZ számára kiemelten 

fontos eljutni ezekhez az emberekhez, megerősíteni őket identitásukban, és ennek 

felvállalására bátorítani őket” – hangsúlyozta a főtitkár 

 

Marosvásárhely: MOGYE-tüntetés helyett október 6-i megemlékezés 

2011. október 2. - Krónika, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Némileg csalódott a marosvásárhelyi magyar politikusokban Ádám Valérián, a Romániai 

Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület (RMOGYKE) titkára, aki az RMDSZ, a 

Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) közös 

sajtótájékoztatóján értesült a jelenlévők döntéséről, miszerint október 6-án nem 

szerveznek tüntetést a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar 

tagozatáért. Ádám, aki a sajtóértekezlet közben hivatlanul állított be az RMDSZ Dózsa 

György utcai székházában, arra szerette volna rávenni a három magyar politikai 

alakulatot, hogy az október 6-ra bejelentett közös megemlékezést egyben tüntető 

megmozdulásnak is szánják. „Még az autonomista párt is kihátrált az akcióból” – jegyezte 

meg keserű szájízzel a politikusok sajtótájékoztatója után Ádám Valérián, aki elmondása 

szerint a leginkább a Tőkés László által fémjelzett alakulatban csalódott. 

 

Külön évnyitót tart a magyar tagozat az orvosin 

2011. október 2. - Szász Cs. Emese - szekelyhon.ro 

A szokásostól eltérően idén nem együtt, hanem külön tartja a tanévnyitót a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem román és magyar tagozata. Míg a 

román tagozat a Kultúrpalotában ünnepel, a magyar tagozat az egyetem épületébe várja a 

diákokat. A „magyar évnyitón” a tervek szerint jelen lesz a magyar rektorhelyettes, Nagy 

Örs, a magyar dékánhelyettes Szabó Béla, valamint azon magyar ajkú tanárok, akik 

hajlandók felvállalni ezt. A tervek szerint nem csak egy egyszerű tanévnyitót tartanak, 

hanem beszélni fognak az oktatási törvény biztosította magyar főtanszékek helyzetéről is, 

ezért is fontos, hogy minél több diák és tanár jelen legyen, és kifejtse véleményét, a 

hónapok óta vitatott kérdésről. 

 

Markó: a népszámlálás eredményeitől függ számos alapvető kisebbségi jog is 

2011. október 2. . Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

A romániai magyar közösség valós létszámától függ több olyan alapvető jog is, amely az 

anyanyelvhasználathoz kapcsolódik – jelentette ki Markó Béla miniszterelnök-helyettes a 
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hétvégén Marosvásárhelyen tartott kerekasztal-beszélgetésen. A Kós Károly Akadémia 

Alapítvány és az Erdélyi Magyar Televízió szervezésében rendezett beszélgetésen 

elmondta, a népszámlálás eredménye rendkívül fontos az erdélyi magyarság közérzete 

szempontjából, de ennek jelképes üzenetén túl, konkrét jogi tétje is van, hiszen a magyar 

közösség valós létszámától függ több, az anyanyelvhasználathoz kapcsolódó alapvető jog. 

A miniszterelnök-helyettes, aki a Kós Károly Akadémia Alapítvány elnöke is, kifejtette: az 

RMDSZ az előző népszámlálásokhoz képest lényegesen nagyobb és átfogóbb mozgósító 

kampányt indított, amelynek célja, hogy mindenki bátran vállalja nemzeti hovatartozását. 

 

Nevén nevezte a Székelyföldet 

2011. október 3. - Krónika, Erdély Ma, Új Magyar Szó, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, 

Magyae Nemzet 

Következetesen a Székelyföld megnevezést használta Elena Udrea Kovászna megyei 

látogatása során. A régiófejlesztési miniszter Sepsiszentgyörgyön hangsúlyozta, meg kell 

szabadulni az előítéletektől, a kölcsönös bizalom kiépítését tartja fontosnak. A tárcavezető 

összesen 115 millió lej értékben hét európai uniós projekt finanszírozási szerződését írta 

alá Sepsiszentgyörgyön. Blogján írt bejegyzésében úgy fogalmazott, bizonyos politikusok – 

románok és magyarok egyaránt – a fejlődés elősegítése helyett szavazatszerzés céljából „az 

üres nacionalista diskurzust” alkalmazzák Hargita és Kovászna megyében. 

 

Udrea bátorsága 

2011. október 3. - Rostás Szabolcs - Krónika 

„Ha közvélemény-kutatást végeznének Erdély magyarlakta vidékein a Boc-kormány 

tagjainak megítéléséről, Elena Udrea előkelő helyet kapna a népszerűségi listán, még az 

RMDSZ-es miniszterek társaságában is. A Székelyföldön – ahol a régiófejlesztési miniszter 

már visszatérő vendégnek számít – különös ismertségre tett szert a politikus, főleg az 

önkormányzati vezetők körében” – írja Rostás Szabolcs a Krónika vezércikkében. A szerző 

hozzáteszi: „Udrea érdekes módon a PDL koalíciós partnerét, az RMDSZ-t is felelőssé teszi 

a Székelyföld elmaradottságáért, és többek között a magyar politikusok számlájára írja, 

hogy szándékosan gátolták a térség fejlődését, hogy szavazatszerzési célból könnyebben 

manipulálhassák az embereket. Persze ezt a szándékosságot roppant nehéz bizonyítani, azt 

azonban nem szabad elfelejteni, hogy az RMDSZ 1996 óta szinte folyamatosan tagja volt a 

bukaresti hatalomnak, ahonnan kellő rálátása, befolyása volt a magyarlakta régiókba 

érkező támogatásokra.” 

 

ENMP-szórólapok az ÚMSZ-ben  

2011. október 3. - Új Magyar Szó 

„Kolozsvári előfizetőink jelezték, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt népszámlálási 

szórólapjait találták az Új Magyar Szó hétvégi számának lapjai közé helyezve. Olvasóink 

azzal a kérdéssel fordultak szerkesztőségünkhöz, hogy az illető politikai párt szórólapjának 
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terjesztése kiadónk tudtával történik-e. Ezzel kapcsolatban közölni kívánjuk, hogy az 

Erdélyi Magyar Néppárt szórólapja kiadónk tudta és beleegyezése nélkül került be az Új 

Magyar Szó Kolozsváron terjesztett hétvégi lapszámainak egy részébe, saját mellékletként 

terjesztve. A „kakukkfióka- kampánykiadvány” lapunkkal való társítása körülményeinek 

kivizsgálása jelenleg folyamatban van” – áll az ÚMSZ hétfői számának címoldalán. 

 

Vásárhely: Benedek is indulna 

2011. október 3. - Új Magyar Szó 

Újabb polgármesterjelölt Marosvásárhelyen: a jövő évben esedékes helyhatósági 

választások előtt több mint egy évvel már a második független jelölt jelentette be indulását 

az erdélyi város vezetői funkciójáért. Benedek Imre kardiológus azzal indokolta döntését, 

hogy a politikai jelöltek között szükség van független jelöltre is. „A jelenlegi városvezető, 

Dorin Florea harmadik mandátumát tölti már, éppen ideje felváltani őt” – fogalmazott a 

2008-as parlamenti választások alkalmával még az RMDSZ színeiben versenybe szálló – 

azóta tagságától is megfosztott – Benedek. Mint ismeretes, az orvosprofesszor beperelte a 

Központi Választási Bizottságot, mert az intézmény Kötő Józsefnek, az RMDSZ ázsiai és 

afrikai román állampolgárok szavazókörzetében indított képviselőjelöltjének osztotta ki a 

parlamenti mandátumot. 

 

Megszámláltatás 

2011. október 3. - Krebsz János - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó véleményrovatában Krebsz János a népszámlálás kapcsán megjegyzi, 

hogy „Romániában a magyar pártok kampányolnak, Magyarországon az egyházak, hogy 

kedves honfi- vagy hittársunk, légy szíves valld magad magyarnak, illetve katolikusnak, 

reformátusnak, zsidónak… Naivitás lenne azt mondani, hogy nem értem, miért teszik, a 

kisebbségi párt súlyát csak a választásokon elért szavazatok garantálják, az egyházakat 

pedig eltartják a híveik”. A szerző szerint „a kollektív emlékezet sokkal hosszabb távú, mint 

azt némely politikusok hiszik. A székely- és csángóföldi magyar vajon biztos lehet abban, 

hogy véget ért egy veszedelmes időszak, mostantól mindenkinek lehet magyar tudata, 

igazolványa, állampolgársága, és a fölvilágosult románság meg fogja becsülni a kettős 

identitással odagyökerezetteket? A magyar politikai elit pedig tapsolni fog idehaza,  hogy 

odaát milyen szépen magyarnak vallják magukat, pedig mi egy népszavazáson is 

kimondtuk, hogy nekünk nem kellenek?.” 

 

Magyar–magyar pártharc: lesz-e győztese a versenynek? 

2011. október 3. - Borbély Tamás - Szabadság 

A Szabadságban Borbély Tamás az RMDSZ és az EMNP vetélkedése kapcsán leszögezi: a 

„csillagok állása” jelenleg az új pártnak kedvez, hiszen „a Magyarországról jelentős 

politikai hátszélnek örvendő szervezet komoly anyaországi anyagi erőforrásoknak 

örvendhet, ami meghatározza majd az új párt kiépítésének sikerét. Az új politikai 
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alakulatnak előbb meg kell neveznie saját vezetőit, főbb jelöltjeit ahhoz, hogy az RMDSZ 

felmérje, mennyire komoly ellenféllel áll szemben, és a választók is képet alkossanak az új 

pártról. Ezek a részletek mind kihatással lesznek arra a döntésre, hogy a romániai magyar 

politikai elit vállalja-e az egymással szembeni nyílt politikai megmérettetést, vagy jobbnak 

lát egy kompromisszumot azért, hogy ne vesszen el a romániai magyarság politikai 

közképviselete”. 

 

Megoldódik a szlovákiai magyar helységnevek kérdése 

2011. szeptember 30. - bumm.sk, Új Szó Online 

A szlovák kormány helységnévbizottságának munkája nyomán pont kerülhet a szlovákiai 

magyar helységnevek kérdésére: végre hivatalosan is magyar elnevezést kaphat többek 

között Párkány, más települések magyar neve pedig teljesen megváltozhat. Orosz Örs, a 

bizottság egyik tagja elmondása szerint egy tizenhét éve megoldatlan problémára sikerült 

megoldást találni, amely a szlovákiai magyar községek majdnem egyötödét érintette. Ezek 

a települések, adminisztratív okok miatt azért nem használhatták magyar nevüket, mert az 

helytelenül, vagy egyáltalán nem szerepelt a kérdést szabályozó 1994-es táblatörvény 

mellékletében. Más települések azért nem használhatták magyar megnevezését, mert 

szlovák történelmi személyiségekről kapták szlovák nevüket. Az új névjegyzék az összes 

fenti problémát igyekszik orvosolni. 

 

Berényi: az MKP-nak fel kell készülnie az idő előtti választásokra 

2011. október 1. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke szerint a szlovákiai belpolitikai helyzet 

rendkívül összetett és bizonytalan, ezért a pártnak fel kell gyorsítania a felkészülést az 

esetleg előre hozott választásokra. „Nyitottabbá kell tenni pártot. Lehetővé kell tenni, hogy 

olyanok is indulhassanak a választásokon az MKP listáin, akik ugyan nem akarnak belépni 

a pártba, de tenni akarnak valamit a településeikért, régióikért, a magyarságért. Független 

személyiségekre, vállalkozókra gondolok” – mondta a pártelnök az MTI-nek. Az MKP 

országos tanácsa felhívással fordult a szlovákiai magyar országos és regionális civil 

szervezetekhez és társaságokhoz, hogy időben készüljenek fel az idei népszámlálás 

eredményeinek elemzésére és feldolgozására. A tanácskozáson Biró Ágnes személyében új 

pártigazgatót választott az MKP. Korábban Peczár Károly látta el ezt a feladatot, majd 

Csáky Pál távozásakor ő is távozott, és ez a poszt üresen maradt. 

 

Balogh Csaba az MKP Országos Tanácsának ülésén 

2011. október 1. - Felvidék Ma, Szabad Újság 

Pozsonyban ülésezett a Magyar Koalíció Pártjának Országos Tanácsa. Balogh Csaba, 

Magyarország szlovákiai nagykövete vendégként megjelent az ülésen, és rövid beszédben 
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üdvözölte az MKP országos testületének tagjait. Megismételte korábbi kijelentését, 

miszerint Magyarország számára Szlovákiában az MKP a természetes szövetséges, a 

magyar kormányhoz legközelebb álló partner. Közös céljuk a szlovákiai magyarság 

asszimilációs folyamatának megállítása, és a magyar közösség megerősítése. A magyar 

nagykövet elmondta, hivatalos útjain túl fokozatosan fel kívánja keresni a felvidéki 

magyarság meghatározó intézményeit, szervezeteit, és arra törekszik majd, hogy minél 

több magyarok által lakott településre eljusson. 

 

Gál Gábor: Lipšic szégyellheti magát 

2011. október 1. - bumm.sk 

Gál Gábor szerint nem elegendő a kormány bocsánatkérése Malina Hedvig irányába, 

valamint Daniel Lipšic belügyminiszter is szégyellheti magát azért, amiért egyetlen 

miniszterként a tervezet ellen szavazott. „Ez egy pozitív jelzés Malina Hedvig irányába, de 

ez még mindig nem elég. Sajnos az ellene indított támadásért még senki sincs felelősségre 

vonva, valamint az ellene hamis tanúzás vádjával induló eljárás sincs lezárva” - nyilatkozta 

az esetről Gál a Pártia Rádiónak. A politikus szerint csak akkor lenne értelme a peren 

kívüli megegyezésnek, ha az állam teljes egészében elismeri bűnösségét az eljárásban - 

igaz, a megegyezés elmaradása a strasbourgi igazságtételt is meggátolhatná. 

 

Sme: Fico és Kaliňák brutális módon beavatkoztak Malina Hedvig ügyébe 

2011. szeptember 30. - MTI, bumm.sk 

A Malina Hedvig-ügyben létrejött megegyezés nemkívánatos eredménye, hogy Fico, 

Kaliňák és az őket kiszolgálók olcsón megúszhatják, és nem lesznek elítélve hatalommal 

való visszaélés miatt - mutat rá kommentárjában a SME. A napilap szerint ha kétségeink is 

vannak afelől, mi történt 2006 augusztusában Nyitrán, legalább három dolog 

vitathatatlan. Az első, hogy a hatóságok hihetetlen módon elhúzták az ügy kivizsgálását. A 

második, hogy politikai megrendelésre dolgoztak, s hogy előre meg volt adva, mit kell 

bizonyítaniuk. „A harmadik, hogy Robert Fico akkori kormányfő és Robert Kaliňák akkori 

belügyminiszter brutális módon beavatkoztak az ügy kivizsgálásába, amikor még annak 

befejezése előtt elegendő bizonyíték nélkül Malina Hedviget csalónak minősítették, aki az 

egészet csak kigondolta.” 

 

Hedvig igaza 

2011. október 1. - Vrabec Mária - Új Szó 

„Hát ezt is megéltük, mondhatnánk a hír hallatán, hogy a szlovák kormány elismerte, 

sérülhettek Malina Hedvig emberi jogai” – írja kommentárjában a pozsonyi magyar 

napilap. A szerző szerint „örömünk nem lehet maradéktalan”, mert a bocsánatkérő 

nyilatkozat megfogalmazása is „annyira óvatos, hogy csak egyetlen dologra enged 

következtetni: a kormány meg akart szabadulni ettől a kellemetlen ügytől, el akart 

határolódni az elődjétől, de azért Malina Hedvig mellett nem merte elkötelezni magát”. A 
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lap szerint „egyszerűen akadt néhány józan és tisztességes politikus – elsősorban az 

igazságügyi miniszter asszony –, aki látta, hogy Strasbourgban Hedvig nagy eséllyel 

nyerne, és ezt a szégyent már nem akarták megkockáztatni. Ezért az előzékenység, nem 

másért, mert a bocsánatkérés az ügyet nem zárja le, sőt, ahhoz járul hozzá, hogy örök 

időkre nyitott maradjon, és mindenki úgy magyarázza, ahogy neki tetszik. Fico és Kaliňák 

tulajdonképpen köszönetet is mondhatna Radičová kormányának, hogy megmentette őket 

a strasbourgi elmarasztaló ítélettől, és zavartalanul tovább szajkózhatják saját 

verziójukat”. A szerző hozzáteszi: „Ha a strasbourgi bírák valóban az emberi jogokat védik, 

ha ismerik a szlovákiai viszonyokat, akkor arra a következtésre jutnak, hogy az ügyet a 

megegyezés ellenére sem lehet lezártnak tekinteni. Szlovákiának ugyanis semmire sincs 

nagyobb szüksége, mint arra a katarzisra, amit egy ilyen bonyolult és sötét ügy tisztázása 

jelenthetne.” 

 

A Smer tárgyalna a kettős állampolgárságról a koalícióval 

2011. október 2. - bumm.sk, Felvidék Ma 

Az ellenzéki Smer hajlandó tárgyalni a koalícióval az állampolgársági törvény módosító 

javaslatáról, melyet Pavol Hrušovský (KDH), és Jozef Mikuš (SDKÚ) nyújtott be – 

jelentette be Robert Fico, az ellenzéki párt elnöke. Fico kitart amellett, hogy azok a 

személyek, akik a magyar kettős állampolgárságról szóló törvény alapján szerzik meg a 

magyar állampolgárságot, veszítsék el a szlovákot. A kérdésről hajlandó tárgyalni a az 

SDKÚ-val és a KDH-val. „A szlovák pártoknak véleményem szerint meg kell egyezniük” – 

jelentette ki a szlovák közszolgálati televízió vitaműsorában. Vitapartnere, Pavol 

Hrušovský elmondta: „Ezzel a javaslattal nem Orbán Viktor törvényének problémáját 

oldjuk meg, hanem a szlovák állampolgárokét. Univerzális, standard elvet vezetünk be, 

mely általánosan elfogadott Európában és az egész világon.” A műsorban Gál Gábor, a Híd 

képviselője megerősítette, hogy a koalíciós partnerek javaslatát pártja nem fogja 

támogatni, ha a törvény továbbra is lehetővé teszi, hogy a szlovák állampolgárokat 

megfosszák állampolgárságuktól. 

 

A "Hedvig Saga" - avagy fizessen Fico és Kaliňák! 

2011. október 2. - Csáky Pál - Felvidék Ma 

Csáky Pál korábbi MKP-elnök a Malina Hedvig-ügyről írt jegyzetében úgy véli, korántsem 

arról van szó, hogy „a szlovák kormánynak végre megjött az esze és bocsánatot kíván kérni 

Hedvigtől mindazért, ami vele történt”. Csupán arról van szó, hogy az Európai Emberjogi 

Bizottság peren kívüli egyezségre szólította fel a feleket, és a szlovák kormánynak eme 

„procedurális kérdésére kell válaszolnia igennel vagy nemmel”. Csáky szerint „Strasbourg 

előtt ebben a pillanatban nem két egyenrangú fél áll. Hedvig az erősebb, ő áll nyerésre. Ha 

a szlovák kormány nem fogadja el Hedvig ésszerű feltételeit, biztos elveszíti a pert két ok 

miatt. Először is 2006 óta nem volt képes döntést hozni az ügyben. Itt nincs miről 

beszélni, Hedvig joga az igazságos bírósági döntésre sérült, a vonatkozó paragrafus alapján 

száz százalék, hogy emiatt Szlovákiát elmarasztalják és kártérítésre kötelezik. A második 
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elem, ami miatt szintén esélye van a győzelemre az, hogy jelen pillanatban is egyetlen 

hivatalos eljárás folyik az ügyben, mégpedig ellene. Ha a Bíróság elé kerül az ügy, ebből 

tényleg világbotrány lesz. Hedvignek és ügyvédjének tehát most határozottságot és 

bölcsességet lehet ajánlani. Többről van szó, mint magáról az ügyről…” „Iveta Radičová 

kormánya – Bugárék megbékélési maszlagjával egyetemben - ugyanis a mai napig ebben a 

kérdésben is száz százalékig Fico kormányának álláspontját vitte tovább – mint egyébként 

azt teszi a dunaszerdahelyi szurkolók ügyében is” – véli Csáky. 

 

Újabb gerillaakció a magyar nyelvhasználatért Dunaszerdahelyen 

2011. október 2. - bumm.sk, Új Szó Online 

Vasárnap reggelre ismeretlenek festékszóróval néhány dunaszerdahelyi óriásplakátra a 

következő feliratokat írták fel: „Ha kell a pénzünk, kérjétek magyarul is!” A kétnyelvűséget 

követelő matricakampány a nyár folyamán indult, melynek hatására több felvidéki magyar 

város önkormányzata – köztük a dunaszerdahelyi is – felszólította a város területén 

működő vállalkozásokat és intézményeket a kétnyelvűség elvének következetes 

betartására. Mivel a vállalkozások többsége idáig nem tett eleget a felszólításoknak, úgy 

tűnik, hogy a követelés radikálisabb eszközökhöz folyamodik. 

 

Kudarc 

2011. szeptember 30. - Vajdaság Ma 

Pásztor Bálint VMSZ-es parlamenti képviselő közleményét közli a Vajdaság Ma hírportál: 

„Mi azt gondoljuk, hogy a felelősség mindig egyéni, sosem kollektív. És ami ettől is 

fontosabb: az Alkotmány is ezt „gondolja”. Éppen ezért kértük a köztársasági elnököt, hogy 

ne írja alá a hétfőn elfogadott törvényt. A diszkrimináció tilalma, az ártatlanság vélelme és 

a tisztességes tárgyaláshoz fűződő jog civilizációs vívmányok. Megkérdőjelezhetetlen 

értékek. Ahogy az is érték (lenne), hogy magára valamit is adó ember nem szavaz arra, 

hogy a saját apja, nagyapja háborús bűnös, csak azért, mert behívták katonának. De hát az 

egyenes gerinc és a janicsár lét egymással nem megférő fogalmak… Remélem az elmúlt 

napok kijózanítólag hatottak mindenkire. Mi továbbra is az érték alapú politizálást tartjuk 

azt egyetlen elfogadható cselekvési módnak. Hiszek benne, hogy a XXI. század 

Szerbiájában nincs helye a kollektív bűnösségnek. Akár hogy is tűnjön ez most, majd 

meglátják: ennek az ügynek nem mi leszünk a vesztesei. Csak látszólag van vége a hétfői 

szavazásnak!” 

 

Magyarul az összeíráskor 

2011. szeptember 30. - Vajdaság Ma 

A szombaton kezdődő népszámlálás előtt leginkább az foglalkoztatta a magyar közösséget, 

hogy lesz-e lehetősége anyanyelvén válaszolnia az összeíráskor. Nem voltak ezek a 
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felvetések alaptalanok, hiszen sok vajdasági településen a kiválasztott népszámláló 

biztosok nemzeti hovatartozása, illetve magyar nyelv ismerete nem tükrözi a lakosság 

nemzeti összetételét. Így indult ez Adán és Moholon is. A népszámlálási biztosok csaknem 

120 fős listájának véglegesítésekor derült ki, hogy azoknak több mint fele nem beszél 

magyarul, holott a község lakosságának majd 90 százaléka magyar. Az utolsó pillanatban a 

községi vezetés közbenjárására a Köztársasági Statisztikai Hivatal engedélyezte 20 

pótkérdező biztos felvételét. 

 

Elégedetlen az MRM 

2011. szeptember 30. - Pannon RTV 

Az újvidéki és a temerini eseményekkel kapcsolatban a szerb média úgy viselkedik, mint az 

elmúlt háborúk alatt – hangzott el a Magyar Remény Mozgalom sajtótájékoztatóján. A 

párt illetékesei kiemelték: a történések a magyarság megfélemlítését idézik elő, és hatásuk 

lehet a népszámlálásra is. Az MRM szerint a feszült közhangulathoz nagyban hozzájárult a 

vagyon-visszaszármaztatási törvény is, amely jogerőre emelné a kollektív bűnösséget. A 

pártok viselkedése, a médiának a kisebbségek elleni uszítása, mind arról tanúskodik, hogy 

a szerb társadalom nem okult az elmúlt két évtized eseményeiből – vélik az MRM-nél. 

 

Nikowitz: A restitúciós törvényt a legérzékenyebb pontjain sebészkés helyett 
baltával faragták 

2011. október 1. - Vajdaság Ma 

Magyarország belgrádi nagykövete, Nikowitz Oszkár azt nyilatkozta, hogy a vagyon 

visszaszármaztatása a fasiszták utódainak, a razzia résztvevőinek nem lehet feltétel Szerbia 

euro-integrációjához, írta a Večernje novosti. Nikowitz bírálta a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga (VSL) elnökének azon kijelentését, miszerint Budapest 

megakadályozhatja Szerbia euro-integrációját, amennyiben nem adják vissza a megszállók 

oldalán harcoló magyarok elkobzott vagyonát. Ahogy a nagykövet megjegyezte, a 

„spekuláció” kifejezés, amit Čanak használt, nagyon is megfelelő, hiszen emögött nem 

állhat semmiféle rosszindulatú feltételezés úgy, hogy az ne legyen bizonyítékokkal 

alátámasztva. „Mi nem azért bíráljuk ezt a törvényt, mert nem adja vissza azoknak az 

embereknek a vagyonát, akik a megszállók oldalán álltak, hanem az alapelvek miatt, azért, 

mert ez a törvény a kollektív bűnösség elvét tükrözi” - magyarázta a nagykövet. 

 

Partizánok, csetnikek, magyarok 

2011. október 1. - Kókai Péter - Magyar Szó 

Felhevült érzelmeket korbácsolt fel, túlfűtött indulatokat gerjesztett a vagyon-

visszaszármaztatásról és a kárpótlásról szóló törvény(ek) napokon át húzódó vitája a szerb 

parlamentben. És nem csak ott. A vita folyamatáról beszámoló internetes hírportálokon 

látható olvasói kommentárok némelyike bizony bőven kimerítette a szélsőségesség, a 
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nemzeti türelmetlenség, a háborús uszítás és a (vér)bosszú fogalmait. Tulajdonképpen 

érthető. A téma boncolása megkerülhetetlenül feltépi a második világháború okozta 

sebeket, azok a sebek pedig még ennyi év után sem gyógyulnak olyan könnyen. Mindenki 

úgy érzi, igazságtalanság történt akkor vele vagy a hozzátartozóival, s ráadásul 

mindenkinek igaza is van, hiszen a háború maga a megtestesült igazságtalanság, millió 

méltánytalan szenvedés, amit valaki vagy valakik okoztak, ezért azok (és utódaik) számára 

nincs bocsánat. Egy ekkora mértékű vérzivatar traumáit képtelenség igazságosan 

orvosolni. 

 

Egységes platformon négy magyar párt 

2011. október 1. - Magyar Szó 

Óbecsén, a VMDK székházában csütörtökön este négypárti találkozóra került sor. A 

Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, a 

Magyar Polgári Szövetség és a Magyar Remény Mozgalom képviselői megvitatták a húsz 

éve tartó magyar autonómia-küzdelem jelenlegi helyzetét és az aktuális eseményeket, 

amelyekről közös álláspontot alakítottak ki. Szükségesnek tartják a jelenlegi nemzeti 

tanácsokról szóló törvény módosítását, ennek keretében az államilag létrehozott és 

karbantartott teljes magyar választási névjegyzék kialakítását, a nemzeti tanács 

döntéshozatali joggal való fölruházását, a döntésvégrehajtáshoz szükséges költségvetési 

eszközök biztosítását, valamint a tanács megválasztási módszerének a megváltoztatását a 

szórvány- és a tömbmagyarság kiegyensúlyozott képviseletének a szavatolásával. A négy 

párt vezetői szeretnék megnyitni a vitát a Magyar Koalíció által 2008-ban elfogadott 

autonómia-koncepcióról, ezért arra szólították fel a VMSZ-t, hogy fogadja el az általuk 

képviselt autonómia-tervezetet és csatlakozzon a nemzeti tanácsokról szóló törvény 

módosítását szorgalmazó kezdeményezésükhöz. 

 

Drámai változások nélkül  

2011. október 1. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

A Magyar Szó Korhecz Tamást, az MNT elnökét a napokban elfogadott országos 

médiafejlesztési stratégiáról kérdezte. „A teljesség igénye nélkül annyit mondhatok, hogy a 

szakértői csoport által korábban közvitára bocsátott változathoz képest a most elfogadott 

dokumentum sokkal kedvezőbb a magyar nyelvű tömegtájékoztatás vonatkozásában”, 

ugyanis „tiszteletben tartja az alkotmány rendelkezéseit az MNT hatásköreire 

vonatkozólag. Persze vannak olyan részek, amelyek nem teljesen világosak és furcsának 

tűnnek. Ilyen példának okáért az a rendelkezés, amely korlátozná az MNT által alapított 

médiumok költségvetési forrásokhoz való hozzáférését nyílt pályázatokon keresztül. Ebben 

a formában ez kétségkívül diszkriminatív és indokolatlan rendelkezés. Hacsak nem az 

történik, hogy az MNT az általa alapított tájékoztatási eszközök támogatására külön 

céleszközöket fog kapni az állami költségvetésből. Ha ez így lenne, akkor a korlátozás 

érthető, illetve elfogadható. Ha mégsem ez történik, akkor olyan diszkriminációról lesz 
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szó, amely valószínűleg egyetlen bírósági eljárás során sem állná ki a törvényesség 

próbáját” – nyilatkozta Korhecz. 

 

Kiterjesztik a szavazati jogot 

2011. október 2. - Vajdaság Ma 

Magyarország szabadkai főkonzulátusán mintegy félszáz vajdasági magyar tette le a 

magyar állampolgársági esküt. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár. „Minden nemzetnek, így a magyar nemzetnek is, az az alapvető küldetése, 

hogy megőrizze azt az alapvető gazdagságot, amit ősei hagyományoztak rá: a nyelvét, a 

kultúráját, a történelmét. Ez egy olyan érték, amit egyes egyedül csak mi, magyarok 

adhatunk az egyetemes emberiségnek… Mindennek eszköze a magyar állam, a magyar 

állampolgárság” – emelte ki Semjén. A miniszterelnök-helyettes végezetül bejelentette, 

hogy az idén ősszel a szavazati jogot is kiterjesztik a határon túli magyarságra. 

 

„A magyar összefogás politikai szükségszerűség” 

2011. október 2. - Kabók Erika - Magyar Szó 

A Magyar Szó interjút közöl Ágoston András VMDP-elnökkel magyar állami kitüntetése 

alkalmából. A pártelnök a kettős állampolgárság kapcsán így nyilatkozott: „A kettős 

állampolgárság a VMDP politikai doktrínájának egyik fontos pillére. A másik a tényleges 

magyar politikai autonómia. A harmadik a vajdasági magyar politikai elit és a magyar 

kormány közös nemzetközi fellépését indítványozza. A VMDP célja, hogy minél több 

magyar minél tovább megmaradjon magyarnak. A siker a Vajdaságban (de másutt is), csak 

mindhárom pillér megvalósulása esetén képzelhető el. Ezt, immár kettős állampolgárként, 

ma is így gondolom.” 

 

Magyar nyelvi központot alapítottak az ukrán fővárosban 

2011. szeptember 30. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Magyar nyelvi központot avattak fel pénteken Kijevben az Állami Egyetemen. Az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem és a kijevi Állami Egyetem több éve tartó együttműködésének 

eredményeképp létrejött Magyar Nyelvi és Kulturális Központ Kárpátalján kívül az 

egyetlen intézmény Ukrajnában, ahol magyar filológiai képzésben részesülhetnek a diákok. 

Huszonegy nyugat- és közép-ukrajnai diákot vettek fel az első tanévre, akik két 

tancsoportban, az egyetem német tanszékén belül kialakított, korszerűen felszerelt 

tanteremben és nyelvi laboratóriumban sajátíthatják el a magyar nyelvet, ismerkednek 

meg a magyar kulturális hagyományokkal, értékekkel. 
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A közeljövőben nem lesz egyetemegyesítés Kárpátalján?  

2011. szeptember 30. - Kárpátalja Ma 

Az Ukrajnai Miniszteri Kabinet 2011 augusztusában rendeletet hozott a négy kárpátaljai 

egyetem – az  Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE), a Kárpátaljai Állami Egyetem (KÁE), a 

Munkácsi Állami Egyetem (MÁE) és a Kárpátaljai Képzőművészeti Főiskola (KKF) – 

összevonásáról és egy új egységes intézmény, a Kárpátaljai Egyetem létrehozásáról. A 

döntés ellen rögtöni fellebbezéssel élt az Ungvári Nemzeti Egyetem és Viktor Baloga, 

Ukrajna Rendkívüli Helyzetek minisztere, Kárpátalja egykori kormányzója. Viktor Baloga 

a napokban jelentetett meg ezzel kapcsolatosan egy nyilatkozatot, melyből kiderül, az 

egyesítés a közlejövőben nem fog megtörténni. 

 

Ünnepélyes tanévnyitó a Rákóczi-főiskola Felnőttképzési Központjában  

2011. október 2. - Kárpátalja Ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja 2011. október 

1-én tartotta tanévnyitó ünnepségét. A 2011-2012-es tanévet 460 hallgató kezdhette meg a 

különböző tanfolyamokon. Az ünnepélyes megnyitón Orosz Ildikó, a főiskola elnöke 

köszöntötte a hallgatókat, beszédében hangsúlyozta az élethosszig tartó tanulás 

fontosságát. A képzések, melyek szombatonként zajlanak, a Bethlen Gábor Alap 

támogatásával valósulnak meg. 
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