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Semjén: Az állampolgárság és a szavazati jog egymástól elválaszthatatlan 

2011. június 6. - MTI, TV2, Origo.hu 

Ősszel születhet meg az új választójogi törvény - mondta Semjén Zsolt a Tv2 Mokka című 

műsorában. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint minden magyar 

állampolgárnak joga van szavazni a magyar választásokon, így szeretné, hogy azok, akik a 

ciklus végéig megkapják a magyar állampolgárságot, 2014-ben majd szavazhassanak. 

Semjén szerint 250 ezer plusz szavazatot jelenthet a ciklus végéig az új magyar 

állampolgárok megjelenése, ami valószínűleg nem befolyásolná jelentősen a választás 

végkimenetelét. Az új rendszer esetén később lennének eredmények, mert meg kéne várni 

a tengerentúli adatokat is - mondta a KDNP elnöke, aki arról is beszélt, hogy nem 

támogatja az esetleges internetes szavazás ötletét. A miniszterelnök-helyettes azt akarja, 

hogy 2014-ben csak egyetlen listára lehessen szavazni, így erre adhatnák le voksukat a 

határon túli magyarok is. 

 

Kövér: minden szlovák politikusban van egy kis Slota 

2011. június 6. - MTI, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

Kövér László szerint a magyar nemzet nem mondhat le egyetlen részéről sem, és úgy véli, 

hogy a szlovákiai magyarok szellemi és kulturális értelemben a magyar nemzethez, 

Magyarországhoz tartoznak. Az Országgyűlés elnöke erről egy lapinterjúban beszélt, amely 

a prágai, illetve a pozsonyi Hospodárské noviny című gazdasági napilapokban jelent meg. 

Arra válaszolva, meg tudja-e érteni, hogy az új magyar kormány határon túli magyarokat 

érintő politikája problémát okozhat a szlovák politikusoknak, még ha nem is nacionalisták, 

mint Ján Slota, Kövér kifejtette: „sajnos, minden szlovák politikusban van egy kis Slota, 

mégpedig azért, mert félnek Slotától, így figyelembe veszik nézeteit”. A házelnök elmondta, 

Magyarország a magyar-szlovák alapszerződés óta már sokszor elismerte a mai 

államhatárok érvényességét. Szerinte a nemzeti kérdés terén a Ján Slota vezette SNS, 

illetve a Robert Fico vezette Smer sokkal radikálisabbak, mint a Jobbik. 

 

EVZ: 2,25 millió lejt kapott a magyar kormánytól az EMNT 

2011. június 6. - transindex.ro 

Tőkés nem mond igazat-  

2011. június 7. - Új Magyar Szó 

2,25 millió lejes támogatást kapott a budapesti kormánytól az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács a magyar állampolgárságot igénylő romániai magyarok tájékoztatása kapcsán 

felmerülő költségek fedezésére - állítja az Evenimentul Zilei napilap online kiadása. A cikk 

szerint a magyar kormány Közigazgatási és Igazságügyi minisztériumának egyik 

alapítványán keresztül juttatta el a pénzt az EMNT-nek. Az EMNT Demokrácia Központjai 

több mint száz alkalmazottal rendelkeznek. Az EVZ szerint az alkalmazottak listáján mind 

Tőkés László EMNT-elnök, mind Toró T. Tibor ügyvezető elnök rokonai, illetve az Erdélyi 
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http://www.origo.hu/itthon/20110606-semjen-az-allampolgarsag-es-a-szavazati-jog-egymastol-elvalaszthatatlan.html
http://ujszo.com/online/kulfold/2011/06/06/kover-minden-szlovak-politikusban-van-egy-kis-slota
http://itthon.transindex.ro/?hir=26346
http://maszol.ro/aktualis/tokes_nem_mond_igazat_2011_06_07.html
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Magyar Néppárt vezetőségi tagjainak neve is szerepel. Toró T. Tibor az EVZ-nek 

beismerte, hogy az összegek egy része - pályázatok révén - Magyarországról érkezik, 

azonban nem tudja, hogy melyik minisztériumtól. Toró T. Tibor a hírportál megkeresésére 

kijelentette, több helyen pontatlan az EVZ által közzétett információ, mely szerint az 

EMNT 2,25 millió lejt kapott a magyar kormánytól.  

Az Evenimentul Zilei azonban tegnap kiderítette, az EMNT elnöke valótlanságokat hozott 

a közvélemény tudomására – írja az Új Magyar Szó keddi címlapján. A lap megkeresésére 

Gergely Balázs a tárgyban írt Facebook-bejegyzését ajánlotta az újságírók figyelmébe. 

Ebben az EMNT régióelnöke emlékeztetett arra, hogy már korábban lemondott a 

demokráciaközpont-hálózat koordinátori tisztségéről. Gergely ugyanakkor elismerte, hogy 

a cikkben felsorolt személyek munkájukért javadalmazást kaptak, ám szerinte korántsem 

akkorát, mint amekkora összegről a román lap beszámol. 

 

Többé ne lehessen egy erdélyi magyart lerománozni 

2011. június 4. - MTI, Magyar Nemzet Online 

A szombati budai várban tartott rendezvényen elhangzottakat foglalja össze a Magyar 

Nemzet Online. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kiemelte, „a Határtalanul! program 

lényege, hogy ne érettségizzen le egyetlen fiatal sem úgy Magyarországon, hogy nem volt 

intézményes formában legalább egyszer határon túli magyarok között.” Hozzátette, hogy a 

nemzet közjogi egyesítése folyamatosan és gördülékenyen halad, az állampolgársági 

kérelmek száma elérte a 90000-et. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár bejelentette, 

hogy a „Magyarság Házának a Magyar Kultúra Alapítvány a budai Várban lévő székháza ad 

otthont a jövőben”, ahol összetett kutatási tevékenységet folytatnak. Fő profilja a 

kisebbségkutatás és a nemzetpolitikai, magyarságpolitikai kutatások összehangolása, 

kezdeményezése lesz. 

 

Vona-Navracsics szópárbaj Trianon miatt 

2011. június 6. - MTI, hvg.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Az Országgyűlésben a hétfői napirend előtti vita során a nemzeti összetartozás napja is 

szóba került. Vona Gábor (Jobbik) szerint június 4-én a kormányzati kommunikációval 

ellentétben nincs mit ünnepelni, gyászolni azonban lenne mit. Hozzátette, az uniós magyar 

elnökség számos fontos kérdésben nem ért el eredményt, például továbbra is érvényben 

vannak a Benes-dekrétumok. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes azt mondta: az 

előző ciklusokban a Fidesz volt az, amely a Trianon által okozott sebek begyógyításáért 

küzdött. „Önöknek azonban a Magyarországon belüli összetartozás sem tetszik, igyekeznek 

mindenhova határvonalat húzni, ahova csak lehet” - fogalmazott az igazságügyi miniszter. 
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http://www.mno.hu/portal/788688
http://hvg.hu/itthon/20110606_vona_navracsics_osszetartozas_napja#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2011_6_6
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Ünnepélyes eskütétel Hódmezővásárhelyen 

2011. június 6. - Erdély Ma 

A nemzeti összetartozás napján, a trianoni békediktátum 91. évfordulóján hetvenöt 

visszahonosított magyar - köztük Tőkés László püspök, EP-alelnök három gyermeke – tett 

állampolgársági esküt a Csongrád megyei Hódmezővásárhelyen. Az ünnepségen Tőkés 

László kifejtette, hogy a nemzetegyesítés útján még sok csata áll előttünk. „Vállalni kell a 

csatákat és állni kell a sarat, mert döntő ütközetek nélkül háborúkat sem lehet megnyerni” 

– hangsúlyozta. 

 

Ulicsák: kiemelt az érdeklődés a határon túli magyaroknak szóló pályázatok 
iránt 

2011. június 7. - MTI 

Az MTI-nek értékelte Ulicsák Szilárd a Bethlen Gábor Alap vezetője az indulást követő egy 

hónapot. Kiemelte, hogy a határon túli magyarokra partnerként tekintenek és elsősorban 

fejlesztéspolitikában gondolkodnak. Összefoglalta az elmúlt időszakot, a Határtalanul! 

program indulását, az oktatási-nevelési támogatás meghirdetését, valamint a magyar 

kultúráért és oktatásért nyílt pályázat május 20-i kiírását, ahol maximálisan 600 ezer 

forintra lehet pályázni. Ettől eltérő a központi pályázatokra beadott pályázatok összege, 

ahol 600 ezer és 5 millió közötti összegre lehet pályázni. A pályázatok kiírásánál 

figyelembe vették a a MÁÉRT-szakbizottságok ajánlásait is. 

 

A magyar állam a szórványban is jelen van – Interjú Szilágyi Mátyás 
főkonzullal 

2011. június 7. - Erdély Ma, Balázsfalvi Rádió 

„Arra buzdítom önöket, hogy az utóbbi húsz évben elért sikereket érezzék át, becsüljék 

meg. Például, ahol most itt vagyunk, ez a Téglás Gábor iskolaközpont is egy rendkívüli 

stratégiai siker. Megítélésem szerint ez egy olyan szórványközpont, ami közösségmegtartó, 

közösségösszefogó. Ilyen szórványközpontokat szeretne a magyar kormány a továbbiakban 

is támogatni, hogy minél több mikrorégióban, ahol ilyen szétszórtságban él a magyarság, 

biztosítsa az óvodától lényegében az egyetemig terjedő magyar nyelvű tanulás lehetőségét, 

összehozza az embereket, buzdítsa és egy élhető jövőképpel is ellássa, legalábbis, ami az 

oktatás és a kultúra területére vonatkozik.” – nyilatkozta Szilágyi Mátyás kolozsvári 

magyar főkonzul a Balázsfalvi Rádióban. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=92946&cim=unnepelyes_eskutetel_hodmezovasarhelyen
http://erdely.ma/autonomia.php?id=92987&cim=a_magyar_allam_a_szorvanyban_is_jelen_van_%E2%80%93_interju_szilagyi_matyas_fokonzullal
http://erdely.ma/autonomia.php?id=92987&cim=a_magyar_allam_a_szorvanyban_is_jelen_van_%E2%80%93_interju_szilagyi_matyas_fokonzullal
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Visszhangok a képviseleti iroda nyitása után 

2011. június 6. - Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A romániai reakcióvihartól zavartalanul zajlott Brüsszelben a székely megyék képviseleti 

irodájának felavatása. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, valamint 

Demeter János és Henning László alelnökök június 6-án, hétfőn tartottak sajtótájékoztatót 

az irodaavatás részleteiről. A sajtótájékoztatón Tamás Sándor penibilisnek nevezte Mircea 

Geoană azon kérését, hogy az Unió tiltsa meg a Székelyföldi Képviseleti Iroda megnyitását. 

A tanácselnök hangsúlyozta: bármilyen eredményt hoz a képviselet, az etnikumtól 

függetlenül a régió minden lakosának javát szolgálja. „Ezer és ezer, akár jogi személyiség 

nélküli képviseleti iroda van, régiók lobbi irodáitól egészen a halászok egyesületének 

képviseletéig.” Tamás Sándor szerint ezzel tisztában vannak a megyei önkormányzat 

román tanácsosai, akik nem szavaztak az iroda létesítése ellen. 

 

PNL-képviselő: a román fél vásárolja ki Magyarország részét a Mátyás-szobor 
restaurálásából 

2011. június 6. - Krónika, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Új Magyar Szó, Szabadság 

A kolozsvári városi önkormányzat fizesse vissza azt a 400 ezer eurót, amivel Magyarország 

hozzájárult a Mátyás-szobor restaurálásához, így a magyar hivatalosságoknak nem lenne 

okuk a kolozsvári helyi vezetés zaklatására – javasolja Horea Uioreanu liberális (PNL) 

parlamenti képviselő. A parlamenti képviselő szerint ezáltal megszüntethető lenne a 

szobor elé helyezett Iorga-tábla által kiváltott helyi konfliktus, Budapestnek pedig többé 

nem lenne oka „fülön fogni a város vezetését”. Máté András, az RMDSZ Kolozs megyei 

elnöke szerint Uioreanu javaslata jogilag kivitelezhetetlen: „ez egy politikai akció, amit 

számba se veszek”. 

 

Székelyföldi képviselet: hasznos, fontos és jogszerű 

2011. június 6. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A brüsszeli székelyföldi képviseleti iroda létrehozása hasznos, fontos és jogszerű, ráadásul 

nemcsak Székelyföld, hanem egész Románia érdeke – fogalmazott a Székely Nemzeti 

Tanács elnöke a június 3-i küldöttgyűlésen a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Az SZNT 

elnöke reményét fejezte ki, hogy az iroda eljuttatja az európai döntéshozókhoz az 

autonómia-igényt, amelyet Székelyföld lakossága népszavazással már kinyilvánított. A 

küldöttgyűlésen elvi nyilatkozatot fogadtak el, amelyben kezdeményezik, hogy az európai 

nemzeti régiók működjenek együtt. Székelyföld autonómiájának kivívásáért európai 

polgári kezdeményezést indítanak, amelyre immár törvényes lehetőség van. „Az unió 

nemzeti sajátosságokat és hagyományokat őrző és a sajátos regionális vagy nemzeti 

identitású közösségek önrendelkezési jogát uniós szintű jogi aktus elismerje, és sajátos 

jogállást biztosítson az általuk lakott régióknak”. 

 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=92978&cim=visszhangok_a_kepviseleti_iroda_nyitasa_utan
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=51930
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=51930
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/szekelyfoldi-kepviselet-hasznos-fontos-es-jogszeru
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Az önkormányzati választásokra és a népszámlálásra készül a Brassói RMDSZ 

2011. június 6. - transindex.ro 

„Két éve azzal kellett számolnunk, hogy a magyar képviselet nagyon fontos pillére 

hiányzik: a kormányzati jelenlét. Jóval szűkösebb volt a mozgásterünk, kevesebb az 

erőforrásunk, foghíjas a politikai és érdekképviseleti arzenálunk. Fontosnak tartom, hogy 

ezek a tények eszünkbe jussanak, amikor azt kérdezik tőlünk, miért vállaltunk 

kormányzati szerepet. Azért, hogy a képviselt egyetlen láncszeme se hiányozzon, hogy el 

tudjuk végezni azokat a feladatokat, amelyekkel közösségünk megbízott” – mondta a 

küldötteknek Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke a hétvégén 

megtartott Megyei Küldöttgyűlésen. 

 

Aszfaltpolitika 

2011. június 6. - Ilyés Szabolcs - transindex.ro 

Ilyés Szabolcs a transindex.ro-n megjelent publicisztikájában a kolozsvári Iorga-tábla 

kapcsán fogalmazza meg gondolatait, továbbá számon kéri az RMDSZ ellenzékének 

lagymatag reagálását: “ez a csapat dúlt-fúlt, de lényegében elhallgatta a „Kolozsvár Napok 

logójának” penibilis ellopását, nem vette fel a kesztyűt, és most sem látok erőtől duzzadó 

harcos akciókat a tábla ellen. Mintha itt is a megállapodottság, a politikai status quo 

megőrzése, a magyar napok megvédése kivenné a töltényeket az EMNT kezéből… Ha már 

most van egy ilyen óvatoskodás, akkor mi a garancia, hogy érdekvédőbb-

érdekérvényesítőbb ez az oldal, mint a másik?”. Ilyés szerint “valahol az autonómia 

szlogenjén túl kellene látni a tartalmat, a programot, a „többet”. Jó lenne, ha ezt 

felfedezhetnénk az új RMDSZ vezetésnél, és jó lenne, ha felfedezhetnénk az alakuló új 

magyar politikai erőnél is. Ha ezt észrevehetnénk, akkor következhetne majd a férfias 

harc, akkor lenne értelme szavazni. Reméljük, felfedezzük mindezt, mert ha így halad 

minden tovább, akkor még halványabb lesz az erdélyi magyar politikai palette”. 

 

 

Szekus-összeférhetetlenség elhalasztva 

2011. június 6. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács küldöttgyűlése elhalasztotta annak a határozatnak az 

elfogadását, amely leszögezi: aki együttműködött a Szekuritátéval vagy a Román 

Kommunista Párt aktivistája volt, nem tölthet be tisztséget az SZNT-ben. Az 

összeférhetetlenséget szentesítő határozatot azért nem fogadták el, mert a tervezet 

szövegének értelmében azokra is vonatkozott volna, akik az állami intézmények, gyárak 

vezetőségében betöltött tisztségük miatt részesültek jutalomban. Mivel ezeknek a 

funkcióknak a betöltéséhez feltétel volt a Román Kommunista Párt aktivistájának lenni, 

néhány SZNT-tag úgy érezte, konkrétan ellene szól a tiltás, ezért az újrafogalmazást 

kérték. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=26348
http://forrest.transindex.ro/?cikk=672
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/szekus-osszeferhetetlenseg-elhalasztva
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Tőkés László privát „nyomora” 

2011. június 7. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Az ÚMSZ vezércikkében Salamon Márton László Tőkés László pár hónappal ezelőtti, 

elszámoltatásra vonatkozó felhívása kapcsán leszögezi: „az RMDSZ által európai 

parlamenti képviselői székbe, majd a Fidesz által egyenesen az EP alelnöki tisztségébe 

röpített volt püspök ezzel a néhány hónappal ezelőtti kirohanásával elejét akarja venni a 

neki és klikkjének a magyar államkasszából juttatott, a mai körülmények között 

csillagászatinak nevezhető összegek firtatásának”. A szerző az Evenimentul Zilei hétfői 

cikkére utalva megjegyzi: „a magyar adófizetők pénzét határon túli klienseinek 

nagyvonalúan osztogató budapesti kormány juttatásaiból a demokrácia-központok 

egyszerű munkatársainak nagy része minimálbért alig meghaladó összegű béreket kap, 

miközben a „nagymenők” – Tőkés, Toró és családtagjaik – miniszteri fizetésnél alább 

nemigen adják”. Salamon szerint az EMNT vezetőinek „gondjuk volt arra, hogy ők maguk 

ne osztozzanak „az elmúlt években nyomorba taszított erdélyi magyarok” sorsában”. 

 

Szélsőségesnek minősített több csíki szervezetet a Krónika – tiltakoznak 

2011. június 7. - Kovács Csaba P. - Erdély Ma 

Több csíki szervezet nevében írt – és juttatott el a sajtóhoz – tiltakozó levelet az Erdélyi 

Magyar Ifjak (EMI) csíkszéki szervezetének elnöksége, amelyben azt kifogásolják, hogy a 

vasárnapi megemlékezésekről készült anyagában szélsőségeseknek titulálta őket a 

Krónika. „Mély megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy június 6-án az Ünnep és gyász 

Erdélyben és a Partiumban című cikkében az Önök lapja a „szélsőséges” jelzővel illette a 

június 4-i megemlékezésen és az ennek részét képező felvonuláson résztvevő 

szervezeteket” - áll a levélben. 

 

Már a PDL is „régiósítana” 

2011. június 7. - Moldován Árpád Zsolt - Új Magyar Szó  

A 2013-tól lehívható uniós pénzekhez való hozzáféréssel indokolta az ország közigazgatási-

területi átszervezésének szükségességét Emil Boc miniszterelnök azt követően, hogy a 

képviselőház épületében zárt ajtók mögött tárgyalt a Demokrata Liberális Párt (PDL) 

parlamenti frakcióival. Hozzátette: a nagyobbik kormánypárt országos vezetősége már 

korábban a régióátszervezés napirendre tűzése mellett döntött, ugyanis „Európában a 

támogatásokat régiós szinten osztják le, a jelenlegi megyés rendszer ott nem működik”. A 

parlamenti frakciók most pedig felhatalmazták a párt vezetőségét, hogy tárgyalásokat 

folytasson a témában. 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2101&cikk=136742
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Tamás Sándor: tizenhat régió kellene 

2011. június 7. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke hétfőn elmondta: szerinte nem 

megvalósítható az a közigazgatási átszervezésről szóló javaslat, hogy csak 8 megye legyen, 

úgy véli, az ideális 16 közigazgatási egység lenne. Tamás Sándor emlékeztetett, az RMDSZ 

kidolgozott már egy törvénytervezetet a fejlesztési régiók átszervezéséről, oly módon, hogy 

16 fejlesztési régió legyen, az egyik tömörítené Kovászna, Hargita és Maros megyéket. A 

Kovászna megyei tanács elnöke hangsúlyozta: függetlenül attól, hogy fejlesztési régiókról 

vagy megyékről van szó, az RMDSZ Kovászna, Hargita és Maros megyék csoportosítását 

támogatja. Tamás Sándor hozzáfűzte: nem lenne gond számára, ha a közigazgatási 

újraosztás nyomán felszámolnák a jelenlegi prefektúrákat és megyei tanácsokat. 

 

Kisebbségi törvény: minden rendben? 

2011. június 7. - Krónika 

Nincsenek problémák a kisebbségi törvényről szóló bizottsági jelentés összeállításával – 

jelentette ki Roberta Anastase, a képviselőház elnöke. Mint elmondta, a jogszabály 

elfogadásának folyamata a menetrend szerint halad, és még az ülésszak vége előtt 

beterjeszthetik a parlamentben. A jogszabály júniusi elfogadása az RMDSZ kormányon 

maradásának feltétele. Victor Ponta PSD-elnök közölte: ha a kormány felelősségvállalással 

terjeszti a parlament elé a jogszabályt, az ellenzék biztosan bizalmatlansági indítványt 

nyújt be.   

 

Trianoni betonozás Komáromban 

2011. június 6. - V. Krasznica Melitta - Új Szó 

Szombaton több százan vettek részt a Te Ügyed Kör (TÜKör) Polgári Társulás által 

szervezett Trianon-megemlékezésen a Református Kollégium udvarán Révkomáromban. 

Feszty Zsolt, a társulás képviselője kifejtette: tavaly az engedélyeztetési huzavona miatt 

csupán „bemutatták” az emlékművet, az avatásra ezúttal került sor. Az ünnepség szónoka 

Popély Gyula történész volt, aki szerint a magyar gyász, de egyben a magyar feltámadásba 

vetett hit emlékműve is a komáromi Trianon-oszlop. „Szükségünk van erre az emlékműre, 

ahogyan szükségünk van az emlékezésre is – mondta. – A több mint 90 évvel ezelőtti 

történéseket ma sem vagyunk képesek a kívülállók szenvtelenségével tudomásul venni. 

Arra is rá kell viszont döbbennünk, hogy nekünk még nemzeti tragédiáinkat sem ajánlatos 

meggyászolnunk, főleg ha Trianonról van szó. Ha ezt tesszük, az már irredentizmusnak 

számít azok szemében, akiknek a mi széttöretésünk jelentette nemzeti vágyálmaik valóra 

válását.” 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=93011&cim=tamas_sandor_tizenhat_regio_kellene
http://ujszo.com/napilap/regio/2011/06/06/trianoni-betonozas-komaromban
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Bírálják a szlovák nyelvtörvényt a pozsonyi magyar tévések 

2011. június 6. - Duna TV, hirado.hu 

A nemrégiben elfogadott kisebbségi nyelvhasználati törvényt bírálják a szlovákiai magyar 

televíziósok. A Duna TV Nemzeti Krónika című műsorában Cibula Csaba, a Szlovákiai 

Magyar Televíziósok Szövetségének elnöke elmondta, a törvény kisebbségi műsorokra 

vonatkozó része továbbra is kötelezően előírja a szlovák nyelvű feliratozást. Ez azt jelenti, 

hogy a magyar nyelvű műsorok mellett még egy adást el kell készíteniük szlovák nyelven, 

ami mintegy 40 százalékos pluszkiadással jár. Szerinte ez versenyhátrányba hozza a nem 

magyar nyelvű televíziókat és diszkriminálja az anyanyelvi tájékozódáshoz való jogot is. A 

hátrányos megkülönböztetés miatt nemzetközi szervezetekhez, a többi között az Európai 

Bizottsághoz és külföldi újságíró szervezetekhez fordul a szervezet. 

 

VMSZ-siker a szabadkai helyi közösségi választásokon 

2011. június 6. - Magyar Szó, Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

Alacsony volt a részvételi arány a vasárnapi helyi közösségi választásokon, alig haladta 

meg a huszonöt százalékot. Ennek ellenére a városi szinten hatalmon lévő Demokrata Párt 

és a Szerbiai Demokrata Párt is elégedett, a Vajdasági Magyar Szövetség pedig kitűnőként 

értékelte az eredményeket. A VMSZ húsz helyi közösségben aratott győzelmet, a DP a 

városi szinten is hatalmon lévő koalíció sikereit ünnepli, az SZDP pedig a saját 

eredményeire büszke. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint az elért 

eredmény kiváló. Hangsúlyozta: pártja most megmutatta, hogy erős és egészséges, és nem 

lehet szétverni, bármennyire is szeretnék ezt egyesek. 

 

A magyar állampolgárságot igénylőknek semmilyen hátrányuk nem 
származhat 

2011. június 6. - Vajdaság Ma 

Korsós Tamás szabadkai magyar főkonzul a Vajdaság Mának adott interjúban a könnyített 

honosítási eljárás kapcsán kifejtette: “november végéig az időpontok le vannak foglalva, de 

újabb időpontokat nyitottunk meg, például ha valaki a mai nap telefonál, akkor az sem 

kizárt, hogy július elejére, vagyis egy hónapon belül tudunk neki időpontot biztosítani”. A 

diplomata szerint mára már rutinná vált az eskütételek folyamata, az értesítéseket 

körülbelül egy hónapon belül kapják meg az ügyfelek. Korsós Tamás leszögezte: 

“Szerbiában semmiféle félelemre, aggodalomra nincs oka a vajdasági, a szerbiai magyar 

közösségnek. Attól, ha valaki igényli a magyar állampolgárságot semmilyen hátránya nem 

származik. Kiváló az együttműködésünk a szerb hatóságokkal, és az államközi tárgyalások 

során ez a téma számtalan esetben szóba került”. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-06-07_A_VMSZ_sikere.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4169/A-magyar-allampolgarsagot-igenyloknek-semmilyen-hatranyuk-nem-szarmazhat.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4169/A-magyar-allampolgarsagot-igenyloknek-semmilyen-hatranyuk-nem-szarmazhat.html
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VMDP: Nyíljon meg a kutatás lehetősége a ’44/45-ös magyarirtásról 

2011. június 6. - Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) intézőbizottsága három dologban tart 

szükségesnek gyors lépéseket. A párt közleménye szerint mielőbb meg kell kezdeni az 

újvidéki és néhány más irattár kutathatóvá vált, magyarságot érintő iratanyagának 

digitalizálását. Másodszor, egy időre félre kell tenni, a költséges és beható kutatások híján 

politikailag időszerűtlen megbékélési manifesztációkat és projekteket. Továbbá, nem 

szabadna megengedni, hogy kárba vesszen a sok értékes anyag, amely egy-egy kutatónál az 

elmúlt évek évtizedek alatt már létrejött. Ezt az anyagot is digitalizálni kell. 

 

 

Népszavazás levélben - kétnyelvű helységnévtáblákról szavazhatnak 
Karintiában 

2011. június 6. - MTI, hirado.hu, volksgruppen.at 

Népszavazás kezdődött Karintiában hétfőn az újonnan felállítandó német-szlovén 

kétnyelvű helységnévtáblákról, a referendum nem kötelező érvényű, és jogi jellegét is 

vitatják. A postai úton lebonyolítandó népszavazást a karintiai tartományi parlament az 

abszolút többséggel rendelkező Karintiai Szabadságpárt (FPK) szavazataival rendelte el. A 

szavazólapokat június 17-ig lehet visszaküldeni, az eredményt 20-án ismertetik. A 

kormány várhatóan másnap elfogadja a már megfogalmazott törvényjavaslatot, és az 

júliusban a parlament elé kerül. A vitában előzőleg évtizedeken át keményvonalas 

álláspontra helyezkedő FPK korábban egyhangúlag jóváhagyta a tervezetet azzal a 

kikötéssel, hogy megkérdezik a lakosság véleményét. A történelmi jelentőségűként értékelt 

kompromisszumos egyezség kézzelfogható közelségbe hozta az 56 éves helységnévtábla-

vita megoldását. A javaslat központi eleme, hogy alkotmányos erejű törvényben rögzítenék 

164 dél-karintiai vegyes lakosságú településen a kétnyelvű helységnévtáblák használatát. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2011/06/06/11/Nepszavazas_levelben__ketnyelvu_helysegnevtablakrol_szavazhatnak_Karintiaban_.aspx
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/06/06/11/Nepszavazas_levelben__ketnyelvu_helysegnevtablakrol_szavazhatnak_Karintiaban_.aspx
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