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'Nagy probléma' a határon túli állampolgárok voksa 

2011. május 11. - Csuhaj Ildikó - Népszabadság, MTI, index.hu, hirado.hu 

Az új választási rendszerről szóló elképzeléseiket ismertették a parlamenti pártok a 

választójogi reformot előkészítő parlamenti albizottság ülésén. Lamperth Mónika 

megerősítette, az MSZP a határon túli magyar állampolgárok választójogát magyarországi 

állandó lakóhelyhez kötné. A Jobbik 26 mandátumot biztosítana a számukra, és az aktív, 

illetve a passzív szavazati jogot illetően is nyitottak – közölte Gyüre Csaba. Az LMP nem 

adna nekik mandátumot, Karácsony Gergely szerint egy olyan, választott képviselőkből 

álló, konzultatív testület alakulhatna, mely „a MÁÉRT-nál több lenne”, mert a határon túl 

élő magyarokat érintő belpolitikai kérdésekben vétó- vagy véleményezési joggal 

rendelkezne. Salamon László arról beszélt, „kitapintható politikai akarat”, hogy a határon 

túli magyar állampolgároknak legyen szavazati joguk. A cikk szerint vezető fideszes 

politikusok a választójogi reform „nagy, nehéz problémájának” ítélik a kérdés megoldását. 

A fejtörést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azok kijelentése okozza, amely szerint 

nincsenek első- és másodosztályú magyar állampolgárok. Másrészt szerintük tartani lehet 

attól, hogy a Kárpát-medencében a Jobbik sok szavazatot vinne el. 

 

Szász: Székelyföldön külön, szórványban közös listán 

2011. május 11. - Új Magyar Szó, Erdély Ma, Háromszék 

Szász Jenő szerint a jövő évi választásokon létre kell jöjjön a nemzeti alternatíva az 

RMDSZ baloldali politikájával szemben. „Az MPP-n és a Székely Nemzeti Tanácson nem 

múlik, még csak egy szereplő kell ehhez, a Tőkés László által kezdeményezett párt, vagy 

az általa vezetett mozgalom” – mondta a polgári párt elnöke. A polgári párt elnöke 

ugyanakkor kitartást kívánt az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzéséhez, amelyet meglátása 

szerint az RMDSZ megpróbál elgáncsolni. Erre utal Szász Jenő szerint az is, hogy ezekben 

a napokban a pénzügyőrség öt megyében ellenőrzi a demokrácia- központokat. Hozzátette: 

a Tőkés László által szorgalmazott előválasztás ötletét csak részben támogatják, vagyis a 

polgári párt vezetőségének meglátása szerint Székelyföldön, ahol a magyarság számaránya 

megengedi, élesben kell szervezni az önkormányzati választásokat, hogy minden politikai 

szervezet valós képet kaphasson a támogatottságáról 

 

Ellenőrzés a Demokrácia Központoknál 

2011. május 11. - Fekete Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Több Demokrácia Központban tartott vizsgálatot múlt héten a pénzügyőrség, kolozsvári 

központi székházukban és néhány vidéki irodában ellenőrizték a dokumentumokat – 

erősítette meg a hírt Gergely Balázs, a Demokrácia Központok igazgatója. Szász Jenő, az 

MPP elnöke tegnap Sepsiszentgyörgyön úgy értékelte, a kormányon levő RMDSZ küldte a 

Demokrácia Központok nyakára az ellenőröket, meg akarják akadályozni az új párt 

hivatalossá válását, hasonlóan járnak el, mint 2004-ben, amikor a Magyar Polgári 

Szövetség választási indulását gáncsolták el. Elmondta, a múlt hónapban az MPP-nél is 

jártak a választási hatóság ellenőrei, átvizsgálták az összes dokumentumot. 
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Negyven éve elkobzott iratokat kapott vissza az Erdélyi Református 
Egyházkerület 

2011. május 10. - Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Krónika, Szabadság 

Negyven év után sikerült visszaszereznie több 15-16. századi levéltári dokumentumot az 

Erdélyi Református Egyházkerületnek – jelentette be Sipos Gábor, az egyházkerület 

levéltárának vezetője és Ősz Sándor Előd levéltáros. Mint felidézték, 1970-71-ben, amikor 

létrehozták Bukarestben a Román Nemzeti Múzeumot, nem csak a megyei múzeumok 

értékesebb tárgyait szállították a román fővárosba, hanem egyházi intézményeket is arra 

kényszerítettek, hogy „helyezzék letétbe” kulturális örökségnek számító értékeiket. Így 

került az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárában őrzött több igen 

értékes irat is 1971 márciusában Bukarestbe, s emellett több nagy értékű műtárgytól is meg 

kellett válniuk. 

 

Avram Iancu nevét mázolták egy medgyesi magyar iskola falára 

2011. május 10. - Krónika 

Nyomozást indított a Szeben megyei rendőrség kedden, miután egy eddig azonosítatlan 

férfi Avram Iancu román nemzeti hős nevét mázolta a szászmedgyesi Báthory István 

Általános Iskola egyik külső falára. Luciana Balteş rendőrségi szóvivő szerint az iskola 

térfigyelő kamerái rögzítették az incidenst, de a felvételeken alapján nem állapítható meg 

az elkövető személyazonossága, csak annyi látszik, hogy egy férfiról van szó. 

 

Beszélgetés Izsák Balázzsal, a Székely Nemzeti Tanács elnökével 

2011. május 10. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Marosvásárhelyi Rádió vendége a minap Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke 

volt. Az elnök a hallgatóknak a szervezet terveiről beszélt, illetve részletesen beszámolt 

arról, hogy a következő hetekben és hónapokban milyen események várhatók a Székely 

Nemzeti Tanács tevékenységében. Izsák Balázs több találkozón is részt vett az utóbbi 

időben a Székely Nemzeti Tanács elnökeként. Ezek a találkozók a tanács tevékenységi 

körét szélesítik, nemcsak újabb rendezvényeket készítenek elő itthon, Marosvásárhelyen, 

Marosszéken, Székelyföldön, hanem külföldi kapcsolatokat is építenek. 

 

Szórvány és nemzetépítés 

2011. május 10. - Pataki Zoltán - Nyugati Jelen 

Szórvány és nemzetépítés címmel rendez nemzetközi konferenciát május 13–14-én a 

temesvári Szórvány Alapítvány és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Temes megyei 

szervezete. A tanácskozás célja a Kárpát-medencei magyarság szórványstratégiájának 
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előkészítése. A kétnapos konferencia keretében anyaországi, erdélyi, felvidéki, vajdasági 

kutatók, a politika és a közélet szereplői, a szórványhelyzet ismerői fejtik ki 

mondandójukat, ismertetik tapasztalataikat. A Szórvány és nemzetépítés konferencia 

meghívottja többek között Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, Winkler Gyula 

(RMDSZ), Toró Tibor (EMNT), dr. Korhecz Tamás (VMSZ, Szerbia), Ágoston András 

(VMDP, Szerbia). A tanácskozást, amelyen a részvétel ingyenes, a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatja. További részletek 

olvashatók a Szórvány Alapítvány honlapján 

 

Az eltűnt szavazatokat keresik 

2011. május 11. - Máté Zsófia - Reggeli Újság, Krónika, Erdély Ma 

A Reggeli Újság cikkében Zatykó Gyulának, az EMNT partiumi regionális alelnökének 

sajtótájékoztatóján elhangzottakat idézik. Az alelnök az EMNP bírósági bejegyzése 

kapcsán kiemelte, hogy a bíróság május 26-ára tűzte ki a kérelem megtárgyalását. Ha 

addig nem érkezik óvás ellene, akár döntés is születhet. Zatykó reméli, Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök tartja a szavát, s nem akadályozza a pártalakulást, illetve más sem emel 

kifogást. Ha mégis, akkor sem telhet el 50 munkanapnál több a bejegyzési kérelem 

benyújtása és annak elbírálása között, így legkésőbb július elejére reményeik szerint 

hivatalosan is „megszületik” az új erdélyi magyar párt – magyarázta a régióelnök. A 

stratégiát és a programot pedig terveik szerint az idei bálványosi nyári szabadegyetemen, a 

„Tusványoson” beszélhetik meg – tette hozzá. 

 

Népszámlálás: a székely is magyar 

2011. május 11. - Szucher Ervin - Krónika 

Nemzetiségük fenntartás nélküli felvállalására fogják buzdítani a népszámlálást megelőző 

időszakban a romániai magyarokat a hazai politikai- érdek-képviseleti szervezetek. Az 

RMDSZ, a Magyar Polgári Párt (MPP) és a bejegyzés előtt álló Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) politikusainak célkitűzése, hogy minél kevesebb erdélyi és moldvai magyar 

sétáljon bele a bizonyos hatósági személyek által ismét felállított csapdába, mely külön 

etnikumként határozza meg, és saját anyanyelvvel ruházza fel a székelységet és a 

csángókat. Utóbbiak esetében eltérnek az álláspontok arról, hogy minek is kellene 

vallaniuk magukat. 

 

Magyarok vagy székelyek? 

2011. május 11. - Új Magyar Szó 

Az őszre tervezett népszámlálási kérdőívek kijavítására szólítja fel az RMDSZ-t Szász Jenő, 

a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke. Mint ismeretes, ezekben a napokban országszerte 

próbanépszámlálás zajlik, amelynek kérdőívein az erdélyi magyarságot három 

kategóriában határozzák meg, így a megkérdezettek választhatnak, hogy magyarnak, 

székelynek vagy csángónak vallják magukat. Szász Jenő szerint eközben a románságot 
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nem osztják földrajzi népességekre, így mócokra, oltyánokra, moldvaiakra, havasiakra stb. 

Az MPP elnöke arra kéri „az RMDSZ józan politikusait”, kormányon belül hassanak oda, 

hogy az őszi népszámláláson a magyarság egy kategóriaként jelenjen meg a kérdőívekben. 

 

A működőképesség próbája 

2011. május 11. - Székedi Ferenc - Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc szerint az RMDSZ erdélyi konzultációja egy felnagyított közvélemény-

kutatásnak tekinthető, három ok miatt dönthettek mégis a nagy, 250 ezres „minta” 

mellett: „Az egyik: a nagyváradi kongresszuson a szervezet újjáépítéséről és az erdélyi 

magyarokhoz vezető kommunikációs megújulásról beszéltek. A második: egy ilyen 

nagyarányú vizsgálat, amelyet csak helyi szervezetek segítségével lehet véghezvinni, újra 

mozgásba hozza azokat a különböző szintű tisztségviselőket is, akik hajlamosak elfeledni, 

hogy választási küzdelemben, egy szervezet jelképével nyertek mandátumot. Harmadszor: 

közelednek az új választások, és aki a megváltozott romániai magyar politikai mezőnyben 

folytatni akarja közéleti pályafutását, annak ugyancsak jól fog, ha erősíti kapcsolatait a 

lakossággal”. A szerző szerint a konzultációval „ki lehet próbálni az RMDSZ politikai 

vetélytársakkal szembeni nagy előnyét: a területi intézményrendszerek 

működőképességét. 

 

Az igazi tét 

2011. május 11. - Benkő Levente - Krónika 

A Krónika vezércikke a népszámlálás kérdésével foglalkozik: „A történetkutatás 

tisztázatlannak vélt kérdéseit igyekszik meglovagolni az a törekvés, amely révén 

székelyföldi magyar, illetve erdélyi román politikusok arra buzdítják a székelyföldi 

magyarokat: az ősszel esedékes népszámláláson – amelynek főpróbája ezekben a 

napokban zajlik – vallják magukat székelynek és ne magyarnak. Előbbiek okfejtéséből 

meglehetősen nyilvánvaló lokálpatriotizmus sejlik fel, utóbbiak szándékából napnál 

világosabb megosztási kísérlet”. 

 

Slota: a hivatalos magyar propaganda intenzív népszámlálási kampányt 
indított 

2011. május 10. - SITA, TASR, MR1-Kossuth Rádió, bumm.sk, Felvidék Ma, 

parameter.sk, Új Szó Online, Magyar Hírlap, Népszava 

A hivatalos magyar propaganda nagyon intenzív kampányt indított annak érdekében, hogy 

a lehető legtöbben vallják magukat magyarnak a májusi szlovákiai népszámlálás során – 

jelentette ki Ján Slota. Az ellenzéki Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke véleményét azzal a 

levéllel támasztotta alá, amelyet a Rákóczi Szövetség küldött a dél-szlovákiai települések 

polgármestereinek. Rafael Rafaj, az SNS frakcióvezetője szerint nem a Rákóczi Szövetség 
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az egyetlen, amely kampányt indított a lakosság befolyásolására. Említést tett a „Mindenki 

számít” elnevezésű kampányáról is, amelyet a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

koordinál. 

 

Felvidéki kampány a magyarság vállalásáért 

2011. május 10. - MR1-Kossuth Rádió 

A szlovákiai népszámlálás előtt a Rákóczi Szövetség sok ezer levélben biztat és ösztönöz a 

magyarság vállalására. Azokat a településeket, amelyek a legjobb eredményeket érik el a 

2001-es felméréshez képest, a civil szervezet pénzjutalomban részesíti, az 

önkormányzatokat pedig arra kéri, hogy az összeget a magyar oktatásügy és kultúra 

szolgálatába állítsák. 

 

A Kerekasztal tájékoztató füzetet adott ki a népszámlálásról 

2011. május 10. - bumm.sk, parameter.sk, Új Szó Online 

Mivel sok magyarlakta településen csak szlovák nyelvű hivatalos népszámlálási 

tájékoztatót kaptak a lakosok, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala saját, magyar nyelvű 

füzetekkel pótolta a hiányosságot. A 340 ezer példányban elkészült füzetet 530 

magyarlakta településre, illetve Kassa belvárosába és Pozsony négy városrészébe juttatják 

el. A tájékoztató füzetben a legfontosabb információkon túl neves, sikeres életpályát befutó 

emberek is nyilatkoznak arról, miért tartják fontosnak azt, hogy vállalják nemzetiségüket, 

magyarnak vallják magukat, és a magyar anyanyelvet jelöljék meg a népszámláláson. A 

kiadvány kitér arra is, hogy a népszámlálás milyen, a szlovákiai magyarokat közvetlenül 

érintő következményeket von maga után: „a magyar nyelv hivatalos használata, az anyagi 

támogatások, a régiók fejlődése függ attól, hogy hány magyar él majd településeinkben és 

régióinkban”. 

 

Szlovák EP-képviselők a magyar alkotmányt bírálták 

2011. május 10. - MTI, bumm.sk, Magyar Hírlap 

Hétfőn az Európai Parlament plenáris ülésén szlovák képviselők egyperces 

hozzászólásaikban bírálták a magyar alkotmányt. Sergej Kozlík (HZDS) azt tette szóvá, 

hogy az új magyar alkotmány minden külföldön élő magyarért felelősséget vállal. Ez 

szerinte ellentmond a nemzetközi jognak. Kifogásolta továbbá, hogy az új magyar 

alaptörvény „támogatja az új kollektív önkormányzatok szerveződését is olyan magyarok 

esetében, akik külföldön élnek”. Ez szerinte oda vezethet, hogy Magyarország 

beavatkozhat szomszédai belpolitikájába, és további konfliktusokat gerjeszthet 

Magyarország és szomszédai között. Monika Flašíková Beňová (Smer-SD) úgy 

fogalmazott, hogy a magyar alkotmány „ellentmond a demokrácia alapelveinek”, szövege 

„alapvetően sérti az emberi jogokat, és hátrányosan befolyásolja a jószomszédi 

kapcsolatokat az EU más tagállamaival”. 
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Szokjuk a számot 

2011. május 10. - Horbulák Zsolt - Új Szó 

„Az idei népszámlálás előtti önértékelési vitákban arra készítenek fel, hogy jóval kevesebb 

magyarra lehet majd számítani. Elindult a licit. Az óvatosabbak 20, a bátrabbak 40–50 

ezerrel kevesebb magát hivatalosan magyarnak vallót várnak, de hogy a létszám csökken, 

abban mindenki egyetért. Alapjában véve helyes szembenézni a valósággal, másrészt 

felmerülhet a kétely, mennyire lehet hatékony a mostani nemzeti felbuzdulás, ha a felszín 

alatt nagyon sokan rosszat sejtenek.” 

 

 

Közvélemény-kutatás: A vajdaságiak belgrádi pártokra szavaznának 

2011. május 10. - Vajdaság Ma 

A különböző közvélemény-kutatási ügynökségek felméréseiben érdekesek a Vajdaságra 

vonatkozó adatok. A Scan ügynökség szerint például a több mint 1,7 millió vajdasági 

választópolgár többsége nem vajdasági, hanem inkább belgrádi székhelyű pártokra 

voksolna. A politikai pártok képviselőinek eltérő a véleménye a vajdasági polgárok 

választási hangulatára vonatkozóan. Aleksandra Jerkov, a Vajdasági Szociáldemokrata 

Liga szóvivője azt nyilatkozta, hogy a vajdaságiak azért szavaznak inkább belgrádi, mint 

vajdasági székhelyű pártokra, mert gyakorlatilag arra szavaznak, aki szerintük a legjobb 

garancia arra, hogy Szerbia az Európai Unió tagja legyen. 

 

A szabadkai főkonzulátuson is igényelhető lesz a magyar útlevél 

2011. május 10. - Vajdaság Ma 

Wetzel Tamás miniszteri biztos a Magyar Szónak adott interjújában ismertette, hogy a 

szabadkai főkonzulátuson is lehet majd útlevelet igényelni a magyar állampolgároknak. Ez 

néhány hét múlva lehetővé válik. „A hatályos jogszabályok szerint minden magyar 

állampolgár kérhet útlevelet, s ez természetesen azokra is vonatkozik, akik újonnan szerzik 

meg az állampolgárságot. Rövidesen új típusú, biometrikus útleveleket adunk ki a 

külképviseleteken is, amelyek igénylése 7500 forintba kerül. Amennyiben valaki valamely 

külképviseleten adja át kérelmét, úgy egy minimális konzuli díjat is felszámolnak neki” – 

mondta a lapnak a miniszteri biztos. 

 

Szerbiának nemzeti kisebbségi ügyekben is állandón bizonyítania kell 

2011. május 10. - Bozóki Antal - Vajdaság Ma 

„Brüsszelben olyan kép él Szerbiáról, hogy itt a kisebbség helyzete nagyon jó” – hangzott el 

az Újvidéki Televízió TV április 27-i magyar nyelvű esti híradójában, a vajdasági magyar 

civil szervezetek és politikai pártok előző napi tanácskozásáról készült tudósításban. 
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http://ujszo.com/napilap/velemeny-es-hatter/2011/05/10/szokjuk-a-szamot
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4119/-Kozvelemeny-kutatas-A-vajdasagiak-belgradi-partokra-szavaznanak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11690/A-szabadkai-fokonzulatuson-is-igenyelheto-lesz-a-magyar-utlevel.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4120/Szerbianak-nemzeti-kisebbsegi-ugyekben-is-allandon-bizonyitania-kell.html
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Bozóki Antal szerint a szerbiai nemzeti kisebbségek helyzetéről alkotott, szinte ideálisnak 

mondható kép kialakulásában nem kis érdemei vannak a vajdasági magyar vezető 

politikusoknak is, akik Brüsszelben elmondták: A nemzeti tanácsokról szóló törvény „a 

legeurópaibb, amit a szerb parlament meghozott, és Közép-Európa, Nyugat-Balkán, de az 

egész unió előtt példaként állhat”. 

 

Egyszerűbb igénylés 

2011. május 10. - Magyar Szó 

Hétfőtől valamelyest egyszerűsödik az anyakönyvi kivonatok igénylése. A Beta 

hírügynökség jelentése szerint akármelyik községben igényelhetőek az anyakönyvi 

kivonatok, attól függetlenül, hol jegyezték be az igénylőt. Feltéve, ha az adatok eljutottak 

az illetékes minisztérium központi adatbázisba, ahol elektronikusan tárolják a szerbiai 

polgárok személyes adatait. 

 

Mirólunk a minisztériumban elfeledkeztek? 

2011. május 10. - Mihályi Katalin - Magyar Szó 

Szombaton nagyszabású próbatesztelésen vesznek részt a nyolcadikosok. Ez a „főpróba” 

előzi meg a valódi záróvizsgát, amelyen egyik nap anyanyelvből, másnap matematikából 

bizonyítják tudásukat a végzős általános iskolások. Ám a CD-n, amelyen anyanyelvből 

szerepelnek a szombati próbateszteléshez feladatok, csak szerb nyelvű példák vannak. 

 

Kárpát-medencei magyar iskolatalálkozó Laskón 

2011. május 10. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Immár másodszor volt házigazdája a laskói általános iskola a Kárpát-medencei Magyar 

Iskolatalálkozónak, amelyre május 5. és 8. között került sor. A találkozó abból a célból jött 

létre, hogy a különböző országokban élő magyar gyerekek barátkozzanak, megismerjék 

egymást, tanuljanak egymástól, és betekintést nyerjenek a különböző országok szokásaiba. 

A nagyszabású rendezvényre öt régióból, iskolából közel 60 vendég érkezett. 
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http://magyarszo.com/fex.page:2011-05-10_Egyszerubb_igenyles.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-05-11_Mirolunk_a_miniszteriumban_elfeledkeztek.xhtml
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/649-karpat-medencei-magyar-iskolatalalkozo-laskon
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