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Átláthatóan működik a Bethlen Gábor Alap 

Átláthatóan és rendben működik a Bethlen Gábor Alap, amely tavaly több mint 12 milliárd 

forinttal gazdálkodott - mondta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága ülésén. A Bethlen Gábor Alap 

2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámolót a testület ülésén 9 igen és 3 

nem szavazattal hagyták jóvá. Répás Zsuzsanna kérdésre válaszolva beszélt arról, 

gondolkodnak az oktatási-nevelési támogatási rendszer átalakításán. Nagy kérdés, hogy 

valóban a jelenlegi formájában tudja-e leghatékonyabban betölteni szerepét ez a 

támogatási forma. Jelezte: nyitott minden ezzel kapcsolatos javaslatra. Ellenzéki felvetésre 

megjegyezte: az összeg 12 éve nem változott, ami „elképesztő”, ugyanakkor mintegy 

negyedmillió gyermek számára minden évben kérik ezt a támogatási formát. Hozzátette: a 

21.századi követelményeknek megfelelő rendszert alakítottak ki, a támogatást 

bankkártyára utalják. Lélfai Koppány az alapkezelő vezérigazgatója ezzel kapcsolatban 

reményét fejezte ki, hogy idén a támogatások kifizetése gördülékenyebb lesz majd. Jelezte: 

tavaly 5,6 milliárd forintot fordítottak e célra. A csángóoktatásra térve a helyettes 

államtitkár kiemelte: megnyugtatóan sikerült rendezni a korábbi problémákat, az oktatás 

folyamatos, a részt vevő pedagógusoknak olyan fizetést tudnak juttatni, amely 10 

százalékkal magasabb, mint az erdélyi fizetések. Potápi Árpád, a bizottság elnöke jelezte: 

támogatják a beszámolót, a kormány és a frakciószövetség is azt szerette volna, ha a 

határon túli magyarság támogatási keretei egy alapba kerülnek. Arra volt kíváncsi, 

miközben a Határtalanul! tanulmányi kirándulási programot sikerprogramnak nevezte, 

hogy a források növekednek-e és több diák tud-e részt venni benne. Lélfai Koppány azt 

mondta: készen állnak a Határtalanul! program bővítésére, igyekeztek azt úgy megújítani, 

hogy minél szélesebb kör számára legyen elérhető. A jövőbeni elképzelésre térve beszélt a 

határon túli cserkészmozgalom megújításáról, amelyre egymilliárd forintot kívánnak 

fordítani. 

Benyújtották a választási eljárásra vonatkozó törvényjavaslatot  

Szeptember 18-án a Fidesz-KDNP benyújtotta a parlamentnek a választási eljárásra 

vonatkozó törvényjavaslatát. A választási eljárási törvényjavaslat tartalmazza az előzetes 

választási regisztráció, a megújuló ajánlási rendszer és a külföldi szavazás szabályait. A 

feliratkozás menetrendje szerint a választási iroda levélben tájékoztatja a 

választópolgárokat a regisztrációról. A négyévenkénti feliratkozás szeptember 1-jétől – ha 

a következő év első felében választás van – a szavazás előtti 15. napig tart. A 

választópolgárok ekkor kérhetik felvételüket a névjegyzékbe a következő ciklusban 

esedékes összes általános és időközi választásra; aki azonban a két regisztrációs időszak 

között válik nagykorúvá, 17 éves kora betöltése után bármikor kérheti felvételét a 

névjegyzékbe. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező állampolgárok levélben 

iratkozhatnak fel, a regisztrációs időszak alatt bármikor. A magyarországi lakcímmel 

rendelkezőknek lehetőségük lesz rá, hogy ha a szavazás napján külföldön vannak, voksukat 

a külképviseleteken adják le, de levélben is voksolhatnak. A határon túl élő magyar 
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állampolgárok viszont csak levélben adhatják le szavazatukat úgy, hogy az a szavazást 

megelőző napon éjfélig megérkezzen a választási irodába. De leadhatják a szavazatukat 

tartalmazó válaszborítékot a magyarországi szavazást megelőző 15 napon belül – illetve a 

külképviseleti szavazás ideje alatt – a  külképviseleti választási irodában is. Az 

ajánlószelvény-gyűjtés megszűnik, a jelöltállításhoz ezentúl kétszáz támogató aláírást kell 

összegyűjteni az egyéni választókerületekben, de egy választópolgár több jelöltet is 

támogathatna. A Fidesz  jelezte, hogy az új választási eljárási törvényről előzetes 

normakontrollt kérnek majd az Alkotmánybíróságtól. A jogszabályról decemberben dönt 

az országgyűlés.  

 

Markó: a kisebbségi hatóságot nem a kisebbségi törvénnyel kell 
létrehozni 

A kisebbségi törvényt külön kell választani a kisebbségi hatóság kérdésétől: ez utóbbit létre 

lehetne hozni egy külön jogszabállyal, de nem a kisebbségi törvénnyel - vélekedett Markó 

Béla szenátor, az RMDSZ volt elnöke. Markó annak kapcsán beszélt a kisebbségi 

törvényről az Erdély Televízió meghívottjaként, hogy a nem magyar kisebbségek 

parlamenti frakciója - sajtóértesülések szerint - különalkut kötött a kormányzó Szociál-

liberális Szövetséggel (USL) a jogszabály egy szeletének elfogadásáról. Az RMDSZ is úgy 

tudja: olyan törvényszöveg elfogadására készülnek, amelyben már nem szerepel a 

kulturális autonómia. Markó kifejtette: a többi kisebbségi közösség képviselőinek a 

kisebbségi hatóság létrehozása jelent prioritást, míg a magyar érdekképviselet a kulturális 

önrendelkezést tartja legfontosabbnak. A szenátor szerint e hatóság létrehozására a 

legjobb megoldás a jelenlegi Etnikumközi Viszonyok Hivatalának megerősítése lenne, de 

külön intézményt is létre lehetne hozni egy erre vonatkozó jogszabállyal. Mindezt azonban 

Markó szerint nem a kisebbségi törvény révén kell rendezni. Az RMDSZ álláspontja szerint 

a kisebbségi törvénynek kötelezően tartalmaznia kell a kulturális autonómiát, amely 

döntési jogokat adna a kisebbségeknek iskolai és művelődési intézményekkel 

kapcsolatban. „Ha a törvényt enélkül fogadjuk el, akkor az nem kisebbségi törvény” - 

mondta Markó. 

 

MOGYE-ügy – A magyar tagozatvezető nem tartja jónak a 
megegyezést 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar tagozatvezetője 

szerint a pillanatnak megfelelő megegyezés született a felek között pénteken az éjszakába 

nyúló tárgyalásokon. Szabó Béla professzor nem tartja a magyar oktatás szempontjából 

jónak a megegyezést. Hozzátette, az mégiscsak megteremti annak a lehetőségét, hogy a 

MOGYE magyar tagozatának az ügye kimozduljon a jelenlegi patthelyzetből. Az egyetem 
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román vezetőivel aláírt hétpontos megállapodást Ecaterina Andronescu oktatásügyi 

miniszter is ellátta kézjegyével. A megegyezés egyik pontja rögzíti, hogy megismétlik a 

magyar tagozat választásait. Megválasztják azt a 13 magyar oktatót, akik a tagozatot 

képviselik az egyetem szenátusában. Megőrzi azonban a szenátusi tagságát öt olyan 

magyar oktató is, akik a magyar tagozat választási bojkottja ellenére a román oktatók 

szavazataival kerültek be a testületbe. A szenátus román és magyar oktatóinak a 

kétharmad/egyharmados arányát a román szenátusi helyek felduzzasztásával érik el. A 

szenátus kiegészülése utánra vállalta az egyetem vezetése a MOGYE magyar rektor-

helyettesének a kinevezését. A megállapodás harmadik pontja rögzíti: az egyetem 

működését szabályozó chartába is belefoglalják, hogy a magyar nyelvű oktatás a magyar 

tagozatba szerveződik. Szabó Béla tájékoztatása szerint a megállapodás 4. és 5. pontja a 

magyar oktatók felvételéről szól. Rögzíti, hogy a magyar rektor-helyettes dönt a magyar 

tagozaton meghirdetendő állásokról, valamint azt, hogy a magyarokat megillető 

tanársegédi állásokra csakis magyarul tudó oktatókat lehet alkalmazni. A 6. pontban a 

felek vállalták, hogy együtt munkálkodnak az akkreditáció megszerzésén. A 7. pont azt 

rögzíti, hogy az akkreditáció befejeztével megalakulnak a magyar főtanszékek az 

egyetemen. Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke - aki maga is részt vett a péntek 

esti megbeszélések első szakaszában - úgy értékelte, egyelőre csak a holtpontról való 

kimozdulásról lehet beszélni. „Akkor lesz igazi áttörés, amikor a mostani megállapodás 

elemei az egyetemi chartába is bekerülnek, és megalakulnak a magyar főtanszékek” - 

fogalmazott. Az alelnök szerint a mostani megállapodás híján megtörténhetett volna, hogy 

az egyetem román vezetői az akkreditációs követelményekre hivatkozva nekilátnak a 

magyar nyelvű oktatás elsorvasztásának. „Meg is lebegtették, hogy ha nem lesz elég tanár, 

ha problémák lesznek a magyar tagozattal, akkor a következő években kevesebb magyar 

helyet hirdetnek meg” - ecsetelte Borbély. Az RMDSZ politikusa úgy látta, ezúttal mind az 

oktatási miniszter, mind a miniszterelnök ki akarta mozdítani a MOGYE-n belül 

megrekedt konfliktust a holtpontról. Mint felidézte, a beszélgetések elején a rektor még azt 

hangoztatta, hogy mindenről a szenátusnak kell döntenie. Victor Ponta miniszterelnök 

viszont nagyon határozottan kijelentette: szó sem lehet arról, hogy a románok döntsenek a 

magyar tagozat dolgairól. „Ez megadta az alaphangot” - vélekedett az RMDSZ alelnöke. A 

Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) titkára, Ádám 

Valérián szerint a jóhiszemű magyar oktatók ismét csapdába sétáltak: „ezúttal nemcsak a 

MOGYE román vezetői, hanem az RMDSZ politikusai is csapdába vitték az oktatóinkat”. A 

tárgyalások előtt a jelenlevő Victor Ponta román miniszterelnök kifejtette: „Nem kellenek 

különálló karok, ez nem jó elképzelés, hiszen a román és magyar hallgatók már annyi ideje 

együtt tanulnak. Mivel azonban a törvény előírja, hogy multikulturális egyetem lévén a 

magyar oktatók képviselői is helyet kell kapjanak az egyetemi chartának megfelelően a 

szenátusban: egy harmada a vezető testületeknek magyar kell legyen és a magyaroknak 

maguknak kell megválasztaniuk képviselőiket”. 
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Toró: az EMNP választási részvétele nem veszélyezteti a magyarság 
parlamenti képviseletét 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) háromszintű választási stratégiával vág neki a közelgő 

parlamenti választásoknak, illetve az azt megelőző kampánynak. Jelszavai: föderális 

Romániát, európai Erdélyt, autonóm Székelyföldet és Érmelléket! – jelentette ki Toró T. 

Tibor elnök a párt szerdai, nagyváradi sajtótájékoztatóján. „Az Erdélyi Magyar Néppárt 

erkölcsi kötelességének tekinti az autonómia ügyét képviselni Románia parlamentjében, 

így nem volt kérdéses a decemberi választásokon való indulása” – jelentette ki Toró T. 

Tibor. Az elnök úgy fogalmazott: bár mindent megtettek annak érdekében, hogy az erdélyi 

magyar pártok közösen indulhassanak a parlamenti választásokon, ennek meghiúsulása 

nem okozott meglepetést a párt vezetősége számára. Toró hangsúlyozta: a módosított 

választási törvénynek köszönhetőn a magyar parlamenti jelenlét nem forog kockán az 

EMNP indulásával, annak ellenére, hogy egyesek ezt próbálják elhitetni a magyar 

közösséggel. A sajtótájékoztatón elhangzott: szeptember végéig sor kerül a helyi és megyei 

küldöttgyűlésekre, ahol döntenek a jelöltek személyéről, majd várhatóan október elejére 

nevesítik őket. Toró kifejtette: az autonómia az erdélyi magyarság stratégiai célja, ezt a 

gondolatot szeretnék közelebb vinni az emberekhez konkrét cselekvési tervekre és elvekre 

lebontva. Ami az ország szervezését illeti, a néppárt meggyőződése szerint ahhoz, hogy 

Románia lakosságának életminősége változzon, az államberendezkedést át kell alakítani 

föderális berendezkedéssé. A kampány során ez lesz a román és magyar választópolgárok 

felé szóló második legfontosabb üzenet. Harmadsorban az előző kampány során 

megfogalmazott Hiszünk Erdélyben! jelszó folytatásaként a Néppárt az 

eurotranszilvanizmus eszméjét szeretné közelebb vinni az emberekhez, ami a régi 

transzilvanista hagyományon alapuló, európai viszonylatban is modern Erdélyt jelent. 

Toró bejelentette: a néppárt folytatja a társadalmi párbeszédet és jövő héttől egy széles 

társadalmi konzultációt indít „Ne engedjünk 89-ből! – Mondja meg a magáét!” címmel. 

Ennek célja, hogy mindenki szóhoz jusson, akinek véleménye van az ország helyzetéről. A 

program ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy az erdélyi magyar közösség 

megfogalmazhassa azt a bizonyos nemzeti minimumot, amelyet egy képviselőnek – jusson 

az be bármely párt színeiben – a bukaresti parlamentben képviselnie kell. 

 

Szász Jenő szerint még mindig nem késő összefogni 

Az RMDSZ csúcsvezetői által tanúsított határozott ellenállás sem bizonytalanítja el Szász 

Jenőt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnökét, aki továbbra is hisz az erdélyi magyar 

politikum összefogásában. „Koalíciót már nem lehet bejegyezni, de egy új szervezetet igen. 

A Magyarok Szövetsége, mint ahogy munkanevén mi nevezzük, a decemberi parlamenti 

választásokon kiszolgálhatja mindhárom pártot. Egyértelművé vált, hogy most nem 

versengésre, hanem a magyar politikai szervezetek szövetségére van szükség, egy erdélyi 

magyar válogatottra” – nyilatkozta a Krónikának Szász Jenő. Az MPP elöljárója 

megerősítette ajánlatát, miszerint ebben a bizonyos válogatottban a nyolc RMDSZ-es jelölt 
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mellett két jobboldali kapjon helyet, az egyiket az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), a 

másikat a polgári alakulat jelölné. Szász Jenő tudomása szerint mind az RMDSZ-en, mind 

a Néppárton belül számos támogatója van a „nemzeti válogatott” összeállítását célzó 

ötletének, akik azonban egyelőre nem merik névvel vállalni véleményüket. Megítélésében 

már csak azért is szükség lenne a Magyar Szövetség megalkotására, mivel alternatívát kell 

kínálni annak a közel százezer erdélyi magyarnak, akik a helyhatósági választásokon nem 

az RMDSZ-re, hanem a jobboldali pártokra voksoltak. Szász Jenő kifejtette: az októberi 

kongresszus után is a Magyar Polgári Párt elnöke szeretne maradni. A politikus elmondta, 

hogy megítélésében a párt számára is az lenne a legjobb, ha a jelenlegi elnökség 

megerősödve kerülne ki az október 13-án, Székelyudvarhelyen sorra kerülő tisztújító 

közgyűlésről. A kérdésre, hogy értesülései szerint lesznek-e kihívói, Szász nemmel 

válaszolt. „Ha lesz is, én konszenzusra törekszem, és csapatban gondolkodom” – 

válaszolta. 

 

Kovács Péter: magas román részvétel várható a választáson 

„Az RMDSZ legfontosabb célja az összefogás: összefogni azokkal a magyarokkal, akik nem 

a szövetségre voksoltak, vagy távol maradtak az urnáktól a tavaszi önkormányzati 

választásokon. Mi nyitni akarunk irányukba, partnerséget, gondjaikra valós megoldásokat 

kínálunk” – jelentette ki Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára szombaton Nagykárolyban, a 

Partiumi Önkormányzati Tanács újraalakuló ülésén. Az eseményről kiadott 

sajtóközlemény szerint az ülés keretén belül megvitatták és elfogadták a Partiumi 

Önkormányzati Tanács új működési szabályzatát, megválasztották a testület elnökét és az 

elnökség tagjait, ugyanakkor felállították az idei parlamenti választásokkal kapcsolatos 

teendők naptárát. Kovács Péter a decemberi választások megfelelő előkészítésére hívta fel 

a figyelmet. Mint mondta, ezeken magas román részvétel várható, ami veszélybe 

sodorhatja az 5%-os küszöb elérését a magyar érdekképviseleti szervezet által. „A 

mozgósítás meghatározó lesz, ebben jelentős szerepet játszanak majd önkormányzataink” 

– hívta fel a figyelmet a főtitkár. Elmondta: tudatosítani kell az emberekben, hogy az erős 

magyar parlamenti képviselet hiányában elveszíthetjük az elmúlt 22 évben visszaszerzett 

jogainkat. 

 

Magyar Közösség Pártja lett az MKP 

Nevet és alapszabályt módosított szombaton a Füleken tartott XII. országos kongresszusán 

a Magyar Koalíció Pártja (MKP), amelyet mostantól Magyar Közösség Pártjának neveznek. 

Berényi József a párt új alapszabályát úgy jellemezte, hogy az a nyitás, az újítás és az 

egyszerűsítés alapszabálya, amely a párton belüli kompromisszumkeresés jegyében 

született meg. Berényi szerint a megújult alapszabállyal új fejezetet kezdődik az MKP 

történetében; a pártelnök szerint „ha új név alatt is, megbízható, stabil, a folytonosság 
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megőrzése mellett, új gondolatok és személyek befogadására képes csoportosulásként kell 

működnie” annak érdekében, hogy „Szlovákia ténylegesen demokratikus ország legyen, 

melynek nem a magyarság felszámolása a titkolt célja, hanem annak megőrzése és 

gyarapodása”. Berényi a névváltoztatás kapcsán rámutatott: a megnevezést a párt aktuális 

helyzetét figyelembe véve kellett módosítani. Megjegyezte: a Magyar Közösség Pártja 

megnevezés az eddiginél sokkal jobban tükrözi a politikai csoportosulás jellegét. Az 

országos kongresszuson, az MKP új nevén és a pártba való belépést megkönnyítő 

alapszabály-módosításon kívül döntés született a tisztújítás december 8-i időpontjáról. 

Bárdos Gyula, az MKP Országos Tanácsának elnöke a kongresszust követő 

sajtótájékoztatón elmondta: a kongresszus küldöttei egy közös nyilatkozatot is elfogadtak, 

s ebben az MKP örömmel veszi tudomásul Lomnici Zoltánnak azt a kezdeményezését, 

hogy az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke petícióval fordul az Európai Parlamenthez, 

mert „Szlovákiában durva jogsérelmek érik a magyar állampolgárságot felvevőket”. Ennek 

kapcsán leszögezik: „az MKP továbbra is kitart a kettős állampolgárság intézménye 

mellett, és minden támogatást megad azoknak, akiket a szlovák államhatalom ez ügyben 

továbbra is zaklat”. A nyilatkozatban a párt üdvözli az Európai Parlament Petíciós 

Bizottságának e heti döntését is, amelyben hivatalos magyarázatot kér Szlovákiától a 

Benes-dekrétumok érvényességéről és sérthetetlenségéről szóló határozatról. 

 

Ülésezett a Most-Híd közgyűlése 

Az alapszabály módosítása, személyi kérdések, az Európai Néppárthoz (EPP) való 

csatlakozás és a jobboldali pártokkal való együttműködés voltak a legfontosabb témái a 

szlovákiai Most-Híd párt hetedik közgyűlésének, amely szombaton zajlott 

Rimaszombatban. Az új alapszabály értelmében rövidül az idő, amíg taggá válhat valaki a 

pártban. „Eddig kormánypártként működtünk, így fontos volt az egyéves időszak, míg 

taggá válhatott valaki. Most, hogy ellenzékbe kerültünk, ez már felesleges, hiszen aki taggá 

akar válni, annak elsősorban a párt céljai, elképzelései a fontosak” - magyarázta Bugár 

Béla pártelnök. Az elkövetkező időszakban elkezdődik a pártstruktúrák komolyabb 

kiépítése, létrejönnek az egyes járási konferenciák, és pontosan leszögezik a hatásköröket 

az egyes szinteken. A párt döntött az EPP-be való felvétel kérvényezéséről is. A 

közelmúltban lemondott Vörös Péter és Pfundtner Edit, valamint a kisebbségügyi 

kormánybiztossá kinevezett A. Nagy László helyére új elnökségi tagokat is választottak. A 

Most-Híd új alelnöki posztjára Solymos László frakcióvezető került, az elnökség tagja lett 

Nochta Edit eddigi pártigazgató, Burdiga Péter, Rozsnyó megbízott polgármestere és Vitkó 

Andrea párkányi önkormányzati képviselő. A közgyűlésen Bugár Béla komolyabb 

együttműködésre szólította fel a jobboldali pártokat, nevezetesen a Kereszténydemokrata 

Mozgalmat (KDH) és Szlovák Demokratikus és Keresztény Uniót (SDKÚ-DS). 
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Az MKP, a Híd és a Kerekasztal aláírták a kisebbségi minimumot  

Berényi József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke, Bugár Béla, a Híd elnöke, 

továbbá Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője szeptember 24-én 

aláírták azt a közösen készített dokumentumot, mely a szlovákiai magyarság 

megmaradásához szükséges minimumot rögzíti.    A dokumentum első sorában leszögezik: 

a szlovákiai magyarság a magyar nemzet része, ugyanakkor tagjai egyben Szlovákia 

állampolgárai, az ország társadalmi, politikai és gazdasági rendszerének alkotói is. A 

dokumentum a célok között a nemzeti megértés és tolerancia légkörének kialakítását 

említi. Hangsúlyozza a nyelvi egyenlőség és a regionális önkormányzatiság 

megteremtésének szükségességét, valamint megemlíti az alkotmányos egyenlőség 

lefektetésének fontosságát is, utalva arra, hogy a "Mi, a szlovák nemzet..." 

megfogalmazással kezdődő szlovák alkotmány a polgárokat államalkotókra és másokra 

osztja. Az aláírási ceremóniát követően a dokumentum szignálói arra mutattak rá, hogy a 

népszámlálás kedvezőtlen eredményeinek nyilvánosságra hozatala után a szlovákiai 

magyar közösség elvárta, hogy a helyzet kapcsán egy közös platform jöjjön létre, valamint 

azt is, hogy megszülessen egy - a szlovák közösség irányába is felmutatható - 

megoldástervezet. 

 

Vajdaságnak az alkotmánybíróság védelmét kell kérnie 

Vajdaságnak eljárást kell indítania a Szerbiai Alkotmánybíróság előtt, mert a költségvetési 

rendszerről szóló törvényben eszközölt módosítási javaslatok alkotmányellenesek – 

jelentette ki Pásztor Bálint a Tanjug híre szerint. A VMSZ képviselőcsoportjának vezetője 

szerint ez „komoly csapdát” rejt Vajdaság számára. A tervezett törvénymódosítás 

lehetetlenné teszi annak az alkotmányos normának a megvalósítását, amely értelmében a 

tartományt a köztársasági költségvetés legalább 7 százaléka illeti meg – fejtette ki Pásztor 

az újvidéki Dnevniknek. Úgy véli, a szerbiai kormány indoklása a VMSZ, a Demokrata Párt 

és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga módosítási indítványainak elvetése kapcsán „furcsa” 

és „értelmezhetetlen”. Pásztor elmondta, Bojan Pajtic tartományi kormányfő a VMSZ 

teljes támogatását élvezi, amennyiben kitart azon álláspontja mellett, hogy az 

alkotmányosság védelmét fogja kérni, amennyiben megrövidítik a tartományi 

költségvetést. Pajtic csütörtökön azt nyilatkozta, hogy a tartományi kormány eljárást 

kezdeményez az alkotmánybíróságnál, amennyiben elfogadják azokat a 

törvénymódosításokat, amelyekkel - mint mondta - alkotmányellenes módon definiálják a 

tartományi költségvetés kiszámolásának alapját. 
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Jelko Kacin: Még nyitott a vajdasági kérdés 

A vajdasági kérdés nyitott marad mindaddig, míg Vajdaságnak nem biztosítják a megfelelő 

politikai, közigazgatási és gazdasági autonómiát – jelentette ki Jelko Kacin, az Európai 

Parlament szerbiai jelentéstevője. Kacin az újvidéki Dnevniknek nyilatkozva elmondta, a 

vajdasági kérdés 1989 óta – amikor is megszüntették a tartomány autonómiáját – 

folyamatosan napirenden van, s úgy értékelte, Vajdaság az elmúlt 25 év téves politikai 

irányultságának és stratégiájának áldozata. Szavai szerint nyilvánvaló, hogy „a sebtében 

meghozott 1989-es alkotmánymódosítási döntés nagy kárt okozott nem csak Vajdaságnak, 

de az egész Szerbiának”. „A vajdasági alaptörvény elfogadásával a dolgok kezdtek 

elmozdulni a holtpontról, de még nagyon sok a tennivaló. Az alkotmánybíróság döntése 

után, amellyel Vajdaság 23 illetékességét megszüntették, mind nyilvánvalóbbá válik a 

szerb nyilvánosság számára is, hogy az alkotmányt meg kell változtatni” – véli Jelko Kacin. 

Hozzátette, Szerbiának modern alkotmányra van szüksége, ami lehetővé teszi a 

decentralizálást, és hogy Szerbia a polgárok államaként határozza meg magát, ahol a helyi 

önkormányzatok átvállalhatják a felelősséget a gyorsabb fejlődésért. 

 

Ukrán nyelvtörvény: a magyar kormány bizakodó 

A magyar kormány üdvözli az ukrán parlament által elfogadott új nyelvtörvényt, és 

figyelemmel kíséri azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik a jogszabály magyar nyelv 

regionális státuszára vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtását Kárpátalján – írta 

közleményében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Mint kifejtették: a helyi önkormányzatok 

eddigi döntései első lépésnek tekinthetők a törvény gyakorlati megvalósítása során, 

azonban sajnálatosan csak a nyelvtörvény részleges megvalósítását jelentik, mivel nem 

léptetik életbe valamennyi rendelkezését. Bíznak benne, hogy Ukrajna kormánya és 

végrehajtó hatalmi szervei, így Kárpátalja minden szintű önkormányzata nemcsak 

részleges döntéseket hoz, hanem további lépéseket tesz annak érdekében, hogy a 

jogszabály előírásainak megfelelően a magyar nyelv teljes mértékben regionális nyelvi 

státusszal rendelkezzék azokban a közigazgatási egységekben, ahol a magyarok aránya 

eléri a 10 százalékot – rögzítették. A kormányfő kereszténydemokrata helyettese és a 

helyettes államtitkár ugyanakkor aggasztónak tartja egyes ukrajnai politikusok azon 

kijelentéseit, amelyek szerint a törvény csak az orosz kisebbségre vonatkozik és más 

nemzetiségek esetében bevezetése nem indokolt. 

K
á
rp
á
ta
lj
a

 


