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Nyárig megszülethet a választási törvény módosítása 

2011. április 26. - MTI 

Kövér László házelnök az MTI-nek adott interjújában azt mondta, nem tartja kizártnak, 

hogy a parlamenti nyári szünet előtt megszületik a választási törvény módosítása. 

Hangsúlyozta, hogy a választójogi törvényről szóló egyeztetések részben már zajlanak. 

Kiemelte: arra kérte a Kárpát-medencei magyar közösségek vezetőit, hogy gondolják végig, 

milyen koncepció lenne optimális a Magyarországon állandó lakóhellyel nem rendelkező 

magyar állampolgárok számára a választásokon való részvétel kapcsán. Azt mondta, hogy 

a 20 éves adósság törlesztéseként a magyarországi nemzetiségekkel is egyeztetni kell a 

parlamenti részvétel lehetőségéről. 

 

Schmitt Pál: mindenkinek el kell olvasni az alaptörvényt  

2011. április 26. - MR1-Kossuth Rádió, hirado.hu 

Schmitt Pál köztársasági elnök az MR1-Kossuth Rádióban az új alkotmány kapcsán 

kifejtette, annak legfontosabb újdonsága, hogy Magyarország felelősséget vállal a határon 

túl élő magyarokért. Az államfő szerint ez a szándék már akkor megmutatkozott, amikor a 

parlament az első törvények között fogadta el a kettős állampolgárságról szóló törvényt, 

deklarálta a nemzeti együvé tartozás napját, és egy manifesztációt fogadott el a nemzet 

egységéről. Schmitt szerint a következő lépés a választójog megadása lehet. „Én magam 

szívesen látnám, ha választójogot kapnának a határon túli, saját elhatározásukból 

állampolgárságot kérő magyar testvéreink, hiszen nehezen tudok elképzelni kétféle 

állampolgárságot. Csak egyféle van, egy magyar állampolgárság” - fogalmazott az elnök. 

 

Winkler: az EMNP célja a magyar parlamenti képviselet megszüntetése 

2011. április 26. - Erdély Ma 

Az új párt alapítói veszélyeztetik az erdélyi magyar közösség egységét és parlamenti 

képviseletét – jelentette ki Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke 

kedden, Déván megtartott sajtótájékoztatóján. Az RMDSZ Hunyad megyei elnöke arra is 

felhívta a figyelmet, hogy nem igaz, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt kiegészíti majd az 

RMDSZ-t, ahogy azt az új párt kezdeményezői állítják. Szerinte az EMNP tulajdonképpen 

egy eszköz, amelynek célja az RMDSZ gyengítése, megosztása, amelyet Bukarest és 

Budapest egyaránt szeretne elérni. Azzal kapcsolatosan, hogy az RMDSZ etnikai volta 

anakronisztikus és, hogy az erdélyi magyaroknak ideológiák mentén kellene román 

pártokban politizálniuk, Winkler Gyula úgy vélte: ez csak akkor történhet meg, ha a román 

pártoknak a programjukban tartalmas, a nemzeti kisebbségeket megszólító fejezetek is 

lesznek, és ezekben a multikulturalizmus és a transzilván eszmeiség is szerepel. 
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http://mti.hu/cikk/2011/04/26/nyarig_megszulethet_a_valasztasi_torveny_modositasa-540894
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/04/26/10/Schmitt_Pal_mindenkinek_el_kell_olvasni_az_alaptorvenyt.aspx
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=90236&cim=winkler_az_emnp_celja_a_magyar_parlamenti_kepviselet_megszuntetese
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Lăzăroiu: eltűnhet az RMDSZ 

2011. április 27. - Balogh Levente - Krónika, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ-t jellemezve Sebastian Lăzăroiu államfői tanácsos úgy fogalmazott, az 

érdekvédelmi szövetség jelenlegi formájában megtűrt alakulat. „Normális módon 

működése ellen panaszt lehetne tenni a bíróságon, hiszen nem politikai párt. De 

természetesen senki sem tette meg, hiszen az RMDSZ kényelmes kormányzati partner, 

ezért senkinek sem érdeke, hogy tönkretegye” – fogalmazott a tanácsos. „A legnagyobb 

gond az, hogy a magyarok választási részvételi hajlandósága is csökken. Az etnikai témák 

már a magyarok számára sem bírnak nagy jelentőséggel. Feltehetőleg 10–15 éven belül a 

román pártok beolvasztják az RMDSZ ideológiai platformjait” – vélekedett a tanácsos. 

 

Ősszel jönnek a sarkalatos törvények  

2011. április 26. - MTI, fn.hu, Krónika, transindex.ro 

Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője a Magyar Televízió Ma reggel című műsorában 

elmondta, két dolgot már tudni lehet az új választási szisztémáról: az egyik, hogy 200 fős 

lesz a parlament, a másik, hogy a határon túli magyaroknak megadják a szavazati jogot. 

Lázár szerint a Fidesz-KDNP-frakcióban a többség a vegyes választási rendszer mellett 

teszi le a voksát, az pedig, hogy a határon túli magyarok milyen formában kapnak szavazati 

jogot, még nyitott kérdés. „Azt nem gondolom, hogy mondjuk az én választókörzetem vagy 

városom életébe közvetlenül a határon túli magyaroknak egy választás alkalmával bele 

kellene szólniuk” – tette hozzá a frakcióvezető. 

 

Winkler: nem időszerű az alkotmánymódosítás tematizálása 

2011. április 26. - transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Az Alkotmány felülvizsgálatának folyamata bukásra van ítélve, hiszen a törvényhozásban 

nem létezik párbeszéd a hatalom és az ellenzék között – vélte keddi, dévai 

sajtótájékoztatóján Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke. Már 

most megfigyelhető, hogy téves úton indultak el a lehetséges módosításokról szóló 

diskurzusok, amelyek az egész folyamatot veszélyeztetik – figyelmeztetett Winkler Gyula, 

utalva arra, hogy felmerült a régiók átszervezése kapcsán, hogy ez tulajdonképpen a 

megyék felszámolását jelentené. Az ehhez hasonló ötletek a jelenlegi helyi kiskirályok 

ellenkezését váltják ki, akik majd mindent megtesznek, hogy erre ne kerülhessen sor. Egy 

ilyen jellegű vita teljes mértékben steril és semmi jóra nem vezet – hangsúlyozta az EP-

képviselő, kiemelve, hogy a régiók és a megyék a közigazgatás más-más szintjét jelentik, 

egy decentralizált államban mindkettőre szükség van. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=50437
http://www.fn.hu/belfold/20110426/osszel_vitatjak_sarkalatos_torvenyek_nagy/
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Magyartalanság és történelemhamisítás 

2011. április 26. - Pap István - Erdély Ma, Erdély Online, Krónika 

„Az RMDSZ nyelvápoló kommandója ismét nagyot alkotott” – fogalmazott Csomortányi 

István az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) nagyváradi elnöke tegnap azon a sajtótájékoztatón, 

melyen ő és Barta Béla az EMI váradi alelnöke a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat és a 

nagyváradi polgármesteri hivatal által közösen indított régiónépszerűsítő projekt 

keretében kiadott ismertető katalógusok súlyos hibáira hívták fel a figyelmet. „Ezek a 

kiadványok külsőre tetszetősek, magyar nyelvű tartalmuk azonban hemzseg a hibás 

szófordulatoktól, hibás fordításoktól, tárgyi tévedésektől”, fogalmazott Csomortányi, míg 

Barta Béla kijelentette, hogy történelemhamisítás is felfedezhető bennük. 

 

Pályázat gyógyszer-prospektus fordítóknak 

2011. április 26. - Fancsali Attila - szekelyhon.ro 

Gyógyszer-prospektus fordító versenyt írt ki a Studium Alapítvány a Nyelvijogok.ro 

támogatásával. A megmérettetés célja, hogy minél több önkéntest vonjanak be a fordítói 

csapatba, és ezáltal minden magyar beteg számára anyanyelvén legyenek elérhetőek a 

prospektusok. „Feladat: Romániában 2011-ben forgalomban lévő bármely gyógyszer 

betegtájékoztatóját fordítsa le megfelelő szakmai és nyelvi színvonalon magyar nyelvre, 

majd az eredeti szöveget és a fordítást e-mailen küldje el az office@studium.ro címre. 

 

Tiszti: Nem róhatnak hiányosságokat a szememre 

2011. április 26. - Kozán István - szekelyhon.ro 

Gergely István – közismert nevén Tiszti – nemrég felfüggesztett katolikus pappal készített 

interjút a szekelyhon.ro. Tiszti arra a kérdésre, hogy mivel foglalkozik mostanában a 

következőképpen felelt: „Azokkal az aktuális témákkal, illetve programokkal, amiket az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácson keresztül rám bízott a magyar kormány. Például a 

csángókért én lennék a felelős, nekem kell továbbá irányítani a szociális programokat, 

aktív szerepet vállalok a Székely Szeretetszolgálat majdani munkájában. Ennek az alapjai 

már le vannak rakva. Mindeközben a tél folyamán, a mai napig huszonegy rászoruló 

embernek biztosítottunk napi egyszeri meleg ebédet”. 

 

Elveszítheti állását Csibi Barna 

2011. április 26. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Elveszítheti közalkalmazotti állását a Iancu-akasztással elhíresült csíkszeredai Csibi Barna, 

akit április 20-tól áthelyeztek az Országos Adóhatóság (ANAF) egyik bukaresti fiókjába, 

azonban azóta sem jelent meg munkahelyén. Csibi menesztésének lehetőségét Sorin 

Blejnar, az adóhatóság elnöke helyezte kedden kilátásba. Blejnar egyébként azzal 

indokolta a bukaresti elhelyezését, hogy ezáltal Csibi közelebb lehet a bukaresti 

ügyészséghez, amely eljárást folytat ellene. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=90229&cim=magyartalansag_es_tortenelemhamisitas
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/palyazat-gyogyszer-prospektus-forditoknak
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/tiszti-nem-rohatnak-hianyossagokat-a-szememre
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=50429
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A székelység jó hírét vitték 

2011. április 27. - Dénes Emese - Krónika 

Először érkezett Székelyudvarhelyre húsvét alkalmával a Magyar Államvasutak (MÁV) 

nosztalgiavonata a helyi Küküllő Szálloda és a magyarországi vasúti társaság 

szervezésében. A szerelvény utasainak ünnepélyes fogadtatásban volt részük, és négynapos 

udvarhelyszéki tartózkodásuk alatt a székelyföldi régió turisztikai látványosságait, 

gasztronómiáját és egyéb jellegzetességeit is megtekinthették. 

 

Emlékműrongálások Nagyváradon is 

2011. április 27. - Nagy Orsolya - Krónika, Reggeli Újság 

Kamerákkal őriztetné Nagyvárad köztéri műemlékeit, szobrait és emléktábláit Biró Rozália 

alpolgármester. Aradhoz hasonlóan a bihari megyeszékhelyen is jócskán megnövekedett 

az utóbbi hónapokban azoknak az eseteknek a száma, amikor magyar vonatkozású 

emlékműveket rongáltak meg, loptak el vagy festettek le ismeretlenek – legutóbb Szacsvay 

Imre szobrán fújta le valaki fekete dukkófestékkel a vésett feliratot. Sárközi Zoltán 

RMDSZ-es helyi tanácsos, aki egyben a Bihar Megyei Műemlékvédelmi Alapítvány soros 

elnöke, szombaton a Nagyváradi Magyar Diákszövetség segítségével tisztította meg az 

Ezredévi emléktéren álló szobrot. 

 

Megünnepelték a „húsvéti alkotmányt” 

2011. április 27. - Krónika, Szabadság 

Kilenc magyarországi városban és Kolozsváron egyszerre csendültek fel Kodály Zoltán 

Psalmus Hungaricus című művének akkordjai a jövőre életbe lépő új magyar alkotmány 

tiszteletére. Schmitt Pál köztársasági elnök a budapesti Művészetek Palotájában „húsvéti 

alkotmánynak” nevezte az új alaptörvényt, beszédét a többi városban is közvetítették. Az 

eseményt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kulturális Államtitkársága felkérésére és 

támogatásával rendezték, a kolozsvári gálát megtekintette Semjén Zsolt nemzetpolitikáért 

felelős kormányfő-helyettes is. A húsvét alkalmából a kolozsvári közönségnek nem kellett 

jegyet váltania a gálaestre: egy piros tojás volt a belépő. 

 

Magyar feliratot kérnek a BBTE-n  

2011. április 27. - Bíró Blanka - Krónika 

Magyar nyelvű feliratokat helyeztek el a harmadéves egyetemisták a Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi tagozatának épületében, ezzel híva fel a figyelmet 

arra, hogy az intézményben hiányos a kétnyelvűség. Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) 

háromszéki szervezete tájékoztatta a sajtót és számolt be arról, hogy Vállalatgazdaságtan 

Karon nagyon kevés információ olvasható magyarul. Nemes Előd az EMI háromszéki 

elnöke szerint ez egy „magát multikulturálisként meghatározó felsőoktatási intézmény 
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egyik székelyföldi tagozatán, ahol az ezer diák 80 százaléka és a tanárok többsége is 

magyar” megengedhetetlen. 

 

Professzionálissá váló MKP? 

2011. április 26. - Horbulák Zsolt - Új Szó 

A pozsonyi magyar napilap kommentárja az MKP helyzetével foglalkozik. Idézi a nemrég 

lezajlott tisztújító közgyűlés után megkérdezett politikai szakértőket, akik szerint a pártnak 

a magyartémán kívül a regionális politikában vagy gazdasági téren kéne előrukkolnia saját 

ötletekkel. A szerző szerint megvalósíthatatlan az az elképzelés - melyet az elemzők 

javasolnak és Berényi József pártelnök is ígér - , hogy az MKP elsősorban ne a Híddal 

versenyezzen. Ugyanis „egy pártnak mindig a szavazókért kell küzdenie, azokat az MKP 

pedig leginkább a Hídtól tudja elcsábítani, és nem a KDH-tól vagy az SNS-től”. A cikkíró 

szerint nehézzé teszi az MKP helyzetét, hogy jobboldali tömörülésként „kell beállnia a 

nemzeti-baloldali-populista sorba, és bírálnia a jobboldali kormányt”. 

 

Népszámláskor kérjünk magyar nyelvű kérdőívet! 

2011. április 26. - Felvidék Ma 

A kérdezőbiztostól a polgároknak kell kérniük a magyar nyelvű népszámlálási kérdőivet és 

a kitöltési útmutatót – hívja fel a figyelmet a Felvidék Ma hírportál. A Szlovák Statisztikai 

Hivatal minden háztartásba kézbesített egy szlovák nyelvű szórólapot a népszámlálással 

kapcsolatos tudnivalókról. Tóth Károly, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának ügyvivője 

érthetetlennek nevezte, hogy a magyarok által is lakott településekre miért nem kézbesítik 

magyar nyelven is a szórólapot, hiszen azokat már korábban elkészítették. Hozzátette, a 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 340 ezer tájékoztató füzetet juttat el minden dél-

szlovákiai háztartásba május elején magyar nyelven. Tóth Károly felhívta a figyelmet arra 

is, hogy a magyar nyelvű adatlapokat május 13-a után a kérdezőbiztosoktól kérni kell. 

 

Ülésezett a koalíciós tanács 

2011. április 26. - Felvidék Ma, bumm.sk 

A koalíciós tanács ülésén nem született megállapodás arról a kereszténydemokrata (KDH) 

elképzelésről, hogy a parlament foglalkozzon az új magyar alaptörvénnyel. Abból, hogy 

Ján Fígeľ, a KDH elnöke a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, ezzel a kérdéssel majd a 

parlament külügyi bizottságában próbálnak foglalkozni, illetve talán képviselők egy 

csoportja kezdeményez majd róla vitát, nyilvánvaló, hogy a koalíció többi pártja nem 

támogatta Fígeľéket. 
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http://ujszo.com/napilap/velemeny-es-hatter/2011/04/26/professzionalissa-valo-mkp
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/28255-nepszamlaskor-kerjunk-magyar-nyelvu-kerdoivet
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/28256-majus-17-en-lesz-az-ujabb-titkos-fougyeszvalasztas
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Hunčík: Orbán–Bugár–Berényi 

2011. április 26. - bumm.sk 

Bugár Béla nemrégiben tett szokatlanul kemény kijelentése, miszerint Orbán Viktor 

beavatkozik a szlovák belpolitikába, jelzi, hogy a Fidesz és a Híd viszonya valóban 

holtpontra jutott - állapítja meg a .týždeň című hetilapban közölt jegyzetében Hunčík 

Péter, dunaszerdahelyi író, pszichiáter. A szerző szerint „érzéketlenségről tanúskodik, hogy 

a magyar fél a 2010-es szlovákiai parlamenti választások előtt dobta be a kettős 

állampolgárság témáját”. Úgy véli, a magyar miniszterelnök tudta, hogy az MKP-Híd 

párharcban az MKP-nak kedvezhet ez a téma, ahogy azt is, hogy a Fico-Slota radikális 

kettős hatékonyabban kihasználhatja a nemzetiségi feszültséget. Véleménye szerint 

Budapest számára fontos volt, hogy a Smeren és az MKP-n kívül az SNS is bekerüljön a 

parlamentbe. 

 

Megszólaltak a vajdasági magyar pártok elnökei 

2011. április 26. - pannonrtv.com 

A vajdasági magyar pártok vezetői üdvözlik Magyarország új Alaptörvényének aláírását. 

Ötpárti egyetértés van, hogy időszerű volt az új alkotmány meghozatala és abban a határon 

túli magyarságnak hangsúlyosabb szerep jut. Schmitt Pál magyar köztársasági elnök 

tegnap írta alá az Alaptörvényt, amely 2012. január 1-től lép hatályba. 

 

Bellyei járás: Tokai István leváltását kérik 

2011. április 26. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A Bellyei Járási Tanács tíz tagja múlt héten írásban kérte Tokai István tanácselnök 

lemondást, amit az április 21-én tartott sajtótájékoztatón is bejelentett a testületet alkotó 

pártok, szervezetek többsége. A sajtótájékoztatót követően sort került annak az ülésnek a 

folytatására, amit március 28-án napoltak el, miután több tanácsnok is elhagyta az ülést, 

és így döntésképtelenné vált a testület. 

 

600 ezer kúna a megyétől a kisebbségi tanácsoknak 

2011. április 26. - Molnár Mónika - Új Magyar Képes Újság 

A horvát kormány Kisebbségi Hivatala és a zágrábi Kisebbségi Tanács szervezésében 

április 20-án az Eszék Hotelben került sor arra a tanácskozásra, amelynek témája a 

kisebbségi tanácsok (önkormányzatok) szerepe, munkájának előmozdítása volt. Željko 

Kraljičak, Eszék-Baranya megye elöljáró-helyettese a tanácskozáson hangsúlyozta, hogy a 

2011-es évre a megyében működő hat kisebbségi tanács és az öt kisebbségi képviselőnek a 
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http://www.bumm.sk/54683/huncik-orban-bugar-berenyi.html
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/600-bellyei-jaras-tokai-istvan-levaltasat-kerik
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/598-600-ezer-kuna-a-megyetl-a-kisebbsegi-tanacsoknak
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munkájára összesen 600 ezer kúnát irányoztak elő – olvashattuk a Glas Slavonije 

napilapban. 

 

Egy arrogáns párt alkotmánya 

2011. április 26. - MTI, bumm.sk, hvg.hu, fn.hu 

Az Euró című cseh gazdasági hetilap „Egy arrogáns párt alkotmánya” címmel közöl írást az 

új magyar alaptörvényről. A cikk szerzője Sidó Zoltán, a pozsonyi Új Szó napilap gazdasági 

szerkesztője, aki szerint a határon túli magyarok érdekei védelmének vállalása „még 

érthető”, de az már problémát fog okozni, ha azok választójogot is kapnak. Véleménye 

szerint a kettős állampolgárság kérdése nagyon irritálja a szlovák politikai elitet, a 

tervezett választójog pedig „egyenesen vörös posztó” a szemükben. 

 
 

  

C
se

h
o

rs
zá

g
 

http://www.bumm.sk/54679/cseh-hetilap-egy-arrogans-part-alkotmanya.html
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www.blikk.hu www.parameter.sk www.karpatinfo.net 

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

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

www.hirado.hu  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 
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www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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