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Kapott magyar kormánypénzeket az EMNT a DK-hálózat működtetésére 

2011. június 8. - Kertész Melinda - transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, Szabadság, 

Népszabadság 

Bizonyos kérdésekben pontatlanul fogalmazott az EVZ abban a hétfői tényfeltáró 

cikkében, amelynek szerzője az EMNT által működtetett Demokrácia Központok 

pénzügyeiről és alkalmazottainak fizetéséről írt – mondta Toró T. Tibor, az EMNT 

ügyvezető elnöke és Gergely Balázs, a Demokrácia Központok központi koordinációs 

irodájának vezetője. A két politikus azt azonban elismerte, hogy magyarországi 

kormánypénzeket kapnak a Demokrácia Központok működtetésére, tehát az EVZ-ben 

megjelent, erre vonatkozó információ helyes. Toró úgy véli, hogy teljesen normális az, 

hogy a magyar állam támogatja a többek között a kedvezményes honosítások 

lebonyolításában szerepet vállaló Demokrácia Központokat. Hangsúlyozta, ezek a pénzek 

nem a magyar kisebbségnek szánt pénzeket kezelő Bethlen Gábor Alapból származnak, 

meghívásos pályázat alapján nyerték el az összeget. 

 

Toró: közös nevező kell a kisebbségi törvény kapcsán – Kelemen: nem kell 
újraelemezni a tervezetet 

2011. június 8. - Krónika 

Toró T. Tibor szerint az RMDSZ által benyújtott kisebbségi törvénytervezetet újra kell 

elemezniük a magyar szervezeteknek, mivel a képviselőházban levő tervezet diszkriminatív 

elemeket tartalmaz. Az EMNT ügyvezető elnöke sajtótájékoztatóján a törvénytervezet 

visszavonását javasolta, hogy közvita révén kialakuljon a magyar szervezetek közös 

álláspontja. „Az öt-hat év alatt, mióta a tervezet a képviselőház folyosóin bolyong, nem volt 

őszinte közvita a szövegről. Kamarilla-egyezségek révén a kisebbségi törvényhez hasonló 

kérdéseket nem lehet rendezni, és ha mégis, akkor nem megfelelő megoldás születik, egy 

sor konfliktus alakul ki” – hangsúlyozta Toró. Erre reagálva Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök leszögezte: a szövetség álláspontja szerint semmi szükség a kisebbségi törvény 

tervezetének újraelemzésére. Hozzátette: az RMDSZ jónak tartja a kisebbségi törvényt, 

amelyet most kell elfogadni és gyakorlatba ültetni. 

 

Dzurinda: nem segítünk Magyarországnak a figyelem elterelésében 

2011. június 8. - MTI, TASR, Új Szó Online 

Szlovákia nem kíván asszisztálni ahhoz, hogy Magyarország el tudja terelni a figyelmet 

arról, több, európainak nem mondható törvényt is elfogadtak – jelentette ki Mikuláš 

Dzurinda külügyminiszter. „Okosnak és felelősségteljesnek kell lenni. Meg kell érteni, 

miről van szó az adott pillanatban” – mondta Dzurinda Kövér László magyar házelnöknek 

a Hospodárske noviny című gazdasági napilapban megjelent interjújára reagálva. A 

szlovák külügyminiszter szerint Kövér így akarja elterelni a figyelmet Magyarország 

komoly szociális, gazdasági és külpolitikai problémáiról. 
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Kövér László: Fenntartom minden mondatomat 

2011. június 8. - MTI, hirado.hu 

Fenntartom minden mondatomat - jelentette ki az MTI-nek Kövér László, válaszul a 

Hospodárské noviny című prágai és pozsonyi lapban hétfőn megjelent interjújára érkezett 

szlovák reagálásokra. „Nem kívánom különösebben kommentálni a kommentárokat, csak 

annyit, hogy minden mondatomat fenntartom” - jelentette ki Kövér László. Az interjúra 

érkezett reakciók kapcsán úgy fogalmazott: „azt tudom bátorítólag mondani a szlovák 

kollégáknak - Tamási Áron szavait idézve -, hogy az igazságot is meg lehet szokni”. 

 

Kihallgatások: az SZBU szerint törvényesen jártak el 

2011. június 9. - Kárpátalja 

Válasz érkezett Kovács Miklósnak, a KMKSZ elnökének Viktor Janukovics államfőhöz 

intézett májusi nyílt levelére, amelyben a magyar érdekvédelmi szervezet vezetője 

tiltakozásának adott hangot amiatt, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kárpátaljai 

magyarokat hallgatott ki. Az államfő megbízásából írt válaszlevelében Vaszil Szitar, az 

SZBU kárpátaljai megyei főosztályának vezetője megerősíti, hogy áprilisban a főosztály 

munkatársai kihallgattak ukrán állampolgárokat, akik az általuk „törvényes módon” 

szerzett információk értelmében „egy másik állam hűségére esküdtek fel a Magyar 

Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának épületében, és hatósági bizonyítványt szereztek 

magyar állampolgárságuk visszaszerzéséről”. A levél leszögezi, hogy a kihallgatott 

polgárokkal szemben „törvénytelen cselekedetek foganatosítására nem került sor”. Vaszil 

Szitar levelét azzal zárja, hogy azok a polgárok, akiket az SZBU munkatársai megkerestek, 

sem gyanúsítottnak, sem vádlottnak, sem alperesnek nem minősültek, minekutána nem 

volt kötelező a jogvédők jelenléte és nem is kérvényezték ügyvéd biztosítását. 

 

Indulatos vita az új magyar alkotmányról 

2011. június 8. - MTI, Index 

Kétórás, időnként indulatos vitát folytatott szerdán Strasbourgban az Európai Parlament 

az új magyar alkotmányról. A vita során néhány szlovák, illetve román EP-képviselő 

„területen kívüli hatályt” tulajdonított az új alaptörvénynek, elítélve azt, hogy 

Magyarország állampolgári jogokat biztosít a határon túl élő magyaroknak. Jaroslav Paška 

az SNS egyetlen EP-képviselője, a Szabadság és Demokrácia Európája nevű 

képviselőcsoport tagja szerint a magyar alkotmány „primitív támadás a békés egymás 

mellett élés ellen”, és nemzetközi jogot sért. Boris Zala (Smer-SD) pedig arról beszélt, hogy 

az új alaptörvény kétségbe vonja a határokat. A román szocialista Victor Bostinaru is 

elfogadhatatlannak nevezte a „területen kívüliség” elvét. Az ír néppárti Seán Kelly viszont 

arra hívta fel a figyelmet: az ír-brit viszonynak csak javára vált, hogy Írország útlevelet ad 

az Észak-Írországban, illetve Nagy-Britanniában élő íreknek. E
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Egyházi felhívás az összefogásra a közös marosvásárhelyi polgármesterjelölt 
ügyében 

2011. június 8. - Krónika 

A marosvásárhelyi magyar történelmi egyházak felszólítják a magyar politikai 

alakulatokat, hogy fogjanak össze „ a magyar keresztyének érdekeit felvállaló és valóban 

képviselő polgármesterjelölt állításához”. „Mint a marosvásárhelyi magyar történelmi 

egyházak választott tisztségviselői, felelősséget hordozunk a város jólétének 

megteremtésében. Úgy érezzük, a marosvásárhelyi magyar egyházakat is támogató 

polgármester választásának lehetősége előtt állunk, de csak teljes összefogással és egymás 

gyönyörűséges terhének felvállalásával lehetséges mindez. Mint Isten dicsőségére és 

embertársaink javára esküt tett egyházi tisztségviselők, felszólítjuk a marosvásárhelyi 

politikai pártokat – RMDSZ, MPP, EMNT (amely az alakuló EMNP előfutára) – hogy 

teljes nyitottsággal fogjanak össze a magyar keresztyének érdekeit felvállaló és valóban 

képviselő polgármesterjelölt állításához” – áll a felhívásban. 

 

Az RMDSZ nyitott a tárgyalásokra 

2011. június 8. - Chirmiciu András - Nyugati Jelen 

A közigazgatási átszervezésről szóló vita kapcsán Winkler Gyula RMDSZ-es európai 

parlamenti képviselő a Nyugati Jelennek adott interjúban leszögezte: „Nem ragaszkodunk 

a 16 megyés beosztáshoz, nem állítjuk, hogy az az egyetlen megoldás. Nyitottak vagyunk a 

tárgyalásra. Vannak számunkra fontos célkitűzések, más téren viszont tárgyalhatunk a PD-

L-val. Mindenesetre a végső változatot az SZKT kell megszavazza”. Winnkler hangsúlyozta, 

„nyilvánvaló, hogy nagyobb közigazgatási egységekre lenne szükség, mint a mostaniak. 

Olyanokért szállunk síkra, melyek gazdasági, kulturális, történelmi és szemléleti egységet 

képeznek, olyanok, amelyek természetes adottságaik alapján a fejlődés serkentői lesznek, 

nem mint a mostani mesterséges 8 fejlesztési régió”. 

 

Evenimentul Zilei: Székelyföld létezik, a román politikusok ötlethiány miatt 
tagadják 

2011. június 8. - Krónika, Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

Székelyföld létezik, függetlenül attól, hogy a román politikusok nem akarják ezt elismerni, 

mert a „magyarok sovinizmusának” rémképén kívül nincs más ötletük román szavazóik 

mozgósítására – fejti ki szerdai kommentárjában az Evenimentul Zilei. A cikkíró szerint a 

magyar veszélytől tartva a romániai fejlesztési régiók jelenlegi rendszerét szándékosan 

politikai szempontok alapján rajzolták meg, ahelyett, hogy a történelmileg kialakult 

területeket vették volna figyelembe. Márpedig Székelyföld mindig is létezni fog a magyarok 
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számára, bármennyire is próbálják eltörölni ezt az elnevezést a román politikusok – áll a 

cikkben, amelynek szerzője emlékeztet: még Franco kemény spanyolországi diktatúrája 

sem volt képes lerombolni a katalánok vagy a baszkok identitását. A demokratikus Európai 

Unióban a tagállamok mára megtanulták, hogy a kisebbségek értéket képviselnek – fűzi 

hozzá. 

 

Nem akar Székelyföldet Marosvásárhely polgármestere 

2011. június 8. - Fancsali Attila - szekelyhon.ro, Krónika 

Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere, a Demokrata Liberális Párt országos 

alelnöke sajtótájékoztatón jelentette ki: nem támogatja Maros, Hargita és Kovászna 

megyék egy régióba történő besorolását, mivel utóbbi kettő túl szegény. „Nem szabad 

Maros megyét két szegény megyével összevonni. Azt akarják, hogy éhen haljunk?” – tette 

fel a szónokinak szánt kérdést a marosvásárhelyi elöljáró. „Ez pontosan olyan eset, amikor 

valakinek dolgozni kell mennie többedmagával, mert biztosan nem két fogyatékost választ 

maga mellé, hogy együtt lássanak munkához” – mondta Florea. Hozzátette, szerinte 

inkább Kolozs, illetve Beszterce-Naszód megyével kellene egyesíteni Maros megyét, nem 

etnikai, kulturális megfontolásból, hanem a gazdasági szempontokat figyelembe véve. 

„Akkor is beszélhetne magyarul az, aki magyar” – bizonygatta. 

 

Mítosz és történelem 

2011. június 8. - Chirmiciu András - Nyugati Jelen 

Chirmiciu András a Historia napilapban indított, Avram Iancu román forradalmár 

történelmi szerepét taglaló cikksorozatról számol be, amelynek keretében egyes fiatal 

román történészek tárgyilagosan elemzik a nemzeti hősnek tartott Iancu tetteit, köztük 

beszámolnak a magyarok lemészárlásáról is. Persze egyes társaik az eddig uralkodó 

nézetet erősítik, de a lényeg – írja Chirmiciu – hogy elindult egy vita a román 

társadalomban a kérdésről. “Néhány hónappal ezelőtt még a magyar sajtó is értelmetlen 

provokációnak tekintette Csibi Barna jelképes akasztását. A székely fiatalember jelképesen 

felakasztotta Avram Iancut csapatai magyarság ellen elkövetett gyilkosságai okán. Néhány 

hónap elteltével a román – és magyar – közvéleményt sokkoló akció már nem tűnik olyan 

értelmetlennek, hiszen önvizsgálatra késztette a románságot” – hangsúlyozza a szerző. 

 

Erdélyi Konzultáció: közel ezer kérdőívet töltöttek ki Székelyudvarhelyen 

2011. június 8. - Antalfi József - szekelyhon.ro 

Erdélyi Konzultáció néven az RMDSZ 2011 tavaszán indította el egész Erdélyre kiterjedő 

programját, amely 250 000 magyar megkérdezésével hivatott feltérképezni az erdélyi 

magyarság problémáit, céljait, valamint a Szövetséggel szembeni elvárásait. A program 

keretében Székelyudvarhelyen már közel ezren töltötték ki a felméréshez szükséges 

kérdőívet. Jére Noémi, a városi RMDSZ munkatársa arról tájékoztatott, hogy többnyire 

pozitív az emberek hozzáállása a programhoz. Akit otthon találnak, azok általában 
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szívesen kitöltik a kérdőíveket. Jelenleg a 12 500 székelyudvarhelyi családból több mint 

3500-hoz tudták eljuttatni a lapokat, így a város közel egyharmadát sikerült már 

lefedniük. A kérdésekre online is lehet válaszolni a www.erdelyikonzultacio.ro címen. 

 

A pénz telefonon beszél: ami nem hallatszik a régiózástól 

2011. június 8. - Parászka Boróka - manna.ro 

„Az EU-s pénzek lehívása hatalomtechnikai szempontokat követ, és ezeknek a 

szempontoknak véglegesen és visszavonhatatlanul vesztesei lesznek a magyar közösségek. 

Végleg bebetonozzuk a magyar közösség hátrányos helyzetét” – vallja Csutak István 

régiófejlesztési szakértő a manna.ro hírportálnak adott interjúban. Csutak szerint „a 

fejlesztéspolitikai hangsúlyok a felzárkóztatás felől eltolódnak a versenyképesség felé. A mi 

nagy célunk, a magyar közösség célja nem a felzárkózás, hanem a leszakadás sebességének 

mérséklése. És ez azért tragikus, mert maga az ország is leszakadóban van az Unió 

tagállamaihoz képest. Mi így többfázisos hátrányban vagyunk. Lehet, hogy 2013-ra 

végleges lemaradásról kell beszélnünk. Mielőtt bárki a jól bevett módon leárulózna, nézzen 

bele a statisztikai intézet adataiba: a magyarok által többségben lakott megyék 

átlagjövedelme mennyire elmarad az országos átlagtól. Ilyenkor szokták elővenni a 

szimbólumokat, és a szimbolikus politizálást, mert az még mindig jóval kevesebbe kerül”. 

 

Megnevezte kolozsvári polgármesterjelöltjét az MPP 

2011. június 9. - Szabadság, Krónika 

Az MPP kolozsvári szervezete Fodor Alpár vállalkozót indítja a 2012-es helyhatósági 

választásokon a polgármesteri tisztség elnyeréséért. Fodor hangsúlyozta: elsősorban azért 

vállalta el a jelöltséget, mert a város gazdasági helyzetén kíván lendíteni, és ebben eddigi 

vállalkozói tapasztalataira alapoz. Arra a kérdésre, hogy milyen esélye van Fodornak, 

Keizer Róbert kolozsvári MPP-elnök elmondta: ha Nagyszebenben a két százalékos német 

kisebbség elérte, hogy német polgármestere legyen, és a 36 százalékos magyarság 

Szatmárnémetiben képes volt magyar polgármestert állítani, akkor Kolozsváron sem 

lehetetlen, hogy magyar legyen a városvezető. 

 

Kapcsolt áruk 

2011. június 9. - Nagy Károly - Szabadság 

A kolozsvári Szabadság hasábjain Nagy Károly nyugalmazott egyetemi adjunktus fejti ki 

véleményét a Demokrácia Központokról, az erdélyi magyar politikáról és a magyar 

kormány nemzetpolitikájáról: “immár kettős állampolgárként jelenthetem ki, hogy 

tisztességtelen dolog volt a külhoni állampolgárság felvételének ügyét összekapcsolni egy 

harmadik romániai magyar párt bejegyeztetését szolgáló korteskedéssel. Tisztességtelen 

dolog szavazati jogot biztosítani a külhoni magyar állampolgároknak magyarországi 

parlamenti választásokon. És végül, tisztességtelen dolog volt elkezdeni az állampolgársági 

eskük letételét, miközben Magyarországnak nincs egy, a külhoni magyarok által is ismert, 
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s a magyar nép által elfogadott alkotmánya. Az új alkotmány parlamenti elfogadása nem 

helyettesíti a népszavazást, mert alkotmányt nem 5–10, hanem 50–100 évre kell elfogadni, 

hiszen a kormányok jönnek és mennek, de a nép marad!”. 

 

Băsescu nyolc megyét akar 

2011. június 9. - Krónika, Új Magyar Szó 

Arra kérte a tegnapi kormányülésen Traian Băsescu államfő a Boc-kabinet tagjait, 

vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a régióátszervezés nyomán nyolc megye vagy hét 

megye és önálló státussal Bukarest maradjon a jelenlegi negyvenegy helyett.  A nyolc 

megyéről szóló PDL-javaslat kapcsán azonban kedden Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 

azt mondta, hogy ez nem járható út. A háromszéki MPP újra előrukkolt eközben tegnap 

tavalyi javaslatával, hogy a három székely megye önkormányzata együttesen ülésen 

mondja ki, hogy ragaszkodnak a Kovászna, Hargita és Maros megyéket magában foglaló 

Székelyföld régióhoz. Fazakas Tibor, az MPP országos alelnöke Sepsiszentgyörgyön úgy 

nyilatkozott, az önkormányzati képviselőket szavazataikkal hatalmazták fel a döntésre a 

választópolgárok, ezen elv alapján kinyilváníthatják akaratukat, hogy egy régióhoz akarnak 

tartozni, és nem fogadnak el semmilyen más változatot. 

 

Mellőznék az etnikai szavazást 

2011. június 9. - Bíró Blanka - Krónika 

Román nemzetiségűek is megmérkőznek Sepsiszentgyörgy polgármesteri tisztségéért. 

Mădălin Guruianu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Kovászna megyei elnöke bejelentette, 

hogy indul a jövő évi helyhatósági választásokon a polgármesteri tisztségért. A politikus 

azt mondta, sok magyar megkereste, hogy támogatnák, ám a 80 százalékban magyarok 

lakta Sepsiszentgyörgyön nem lehet román anyanyelvű elöljáró. Guruianu kifejtette, a 

választási üzenet az, hogy gátat lehet vetni az etnikai szavazás gyakorlatának, és be lehet 

bizonyítani, hogy a városnak lehet román polgármestere is. 

 

Székely: nem csökken a magyarság számaránya Romániában 

2011. június 9. - Új Magyar Szó, bumm.sk, MTI 

Az elmúlt évek mérései azt igazolják, hogy a romániai magyar nők gyermekvállalási 

hajlandósága magasabb, mint a román nemzetiségű nőké, a kivándorlás mértéke pedig a 

románok körében évek óta nagyobb, mint a magyaroknál – fejtette ki Székely István 

politológus az Erdélyi Magyar Televízióban (ETV). Az RMDSZ társadalomszervezésért 

felelős főtitkár-helyettese a Többszemközt című műsorban beszélt az erdélyi magyarság 

demográfiai folyamatairól. Szerinte az említett két tényező minden valószínűség szerint 

ellensúlyozni képes az asszimilációs folyamatokat. Ezért a közelgő romániai népszámlálás 

várható eredményei azt mutatják majd, hogy a magyarság számaránya nem csökkent a 

román többségi nemzetéhez képest – vélte a politológus. 
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Sulík: Kövér László hazudik 

2011. június 8. - MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Richard Sulík szlovák házelnök szerint felháborító a magyar házelnök állítása a 

Hospodárske noviny lapnak adott interjújában, mely szerint Magyarország katonai 

beavatkozást indíthatott volna, mert Szlovákia a bősi vízierőmű kiépítésénél brutálisan 

megváltozatta a határokat. „Ez a kijelentés felháborító, a katonai beavatkozással való 

fenyegetés vagy annak emlegetése két ország szomszédi kapcsolatában olyan dolog, mely 

semmi esetre sem lehet a jó szomszédok szótárának része“ - jelentette ki a kormánypárti 

SaS elnöke. Sulík szerint Kövér László kijelentéseivel csak el akarja terelni a figyelmet 

Magyarország nemzetközi izolációjáról és az ország nehéz gazdasági helyzetéről. 

 

Nem lesz magyar a kisebbségi kormánytanácsban 

2011. június 8. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A Rudolf Chmel miniszterelnök-helyettes vezette nemzeti kisebbségi albizottság alelnöke 

Pavol Traubner, a zsidó kisebbség képviselője lett. A nemzeti kisebbségek jelentősebb civil 

szervezeteinek képviselői közül megválasztott személyek a testület alakuló ülésén 

választották ki maguk közül azt a személyt, aki érdekeiket képviselni fogja a kormány 

tanácsadó testületében, az Emberjogi, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Tanácsban. A 

megmérettetésen indult Öllös László is, de egyetlen szavazattal, 11:10 arányban alulmaradt 

Traubnerrel szemben. A legnagyobb szlovákiai kisebbségnek, a magyarnak így nem lesz 

képviselője a kormánytanácsban. Chmel, a Most-Híd magyar-szlovák párt alelnöke a 

szavazás során Traubnert támogatta. 

 

Az MKP szerint beigazolódott, hogy leszavazzák a magyarokat 

2011. június 8. - bumm.sk, Felvidék Ma 

A kormány Kisebbségi Bizottságának keddi ülése igazolta a Magyar Koalíció Pártja korábbi 

félelmét, miszerint a bizottság összetételéből adódóan (23-ból 5 fő a magyar nemzetiségű) 

a kisebbségekkel kapcsolatos általános, mindenkit érintő döntéseknél leszavazhatóak a 

szlovákiai magyarok – áll az MKP közleményében. A párt számára elfogadhatatlan, hogy 

„elsődlegesen a magyar nemzetiségű választópolgároknak köszönhetően miniszterelnök-

helyettessé vált Rudolf Chmel nem a szlovákiai magyarok képviselőjére, hanem egy másik 

kisebbség jelöltjére szavazott”. 
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http://www.bumm.sk/56393/sulik-kover-laszlo-hazudik.html
http://ujszo.com/napilap/kozelet/2011/06/08/traubner-megelozte-ollost
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A Nyitrai és Érsekújvári járás szórványiskoláiról Alsóbodokon 

2011. június 9. -hábé- Felvidék Ma 

Szórványban, magyarul címmel oktatási konferenciát szervezetek Alsóbodokon, melyen 

előadást mondott Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár és Ulicsák Szilárd a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója. Fontos esemény volt, hogy hivatalosan 

megalapításra került a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Nyitrai Területi 

Választmánya, melynek elnökévé Hajtman Bélát választották. 

 

Fókuszcsoportos beszélgetés a délvidéki ifjúsági stratégia érdekében 

2011. június 7. - Kónya-Kovács Otília - Vajdaság Ma 

A Muzslai Petőfi Sándor MME-ben megkezdődött az a felmérés, amelynek a célja, hogy 

feltérképezzék a délvidéki fiatalok, a 15-35 éves korosztály körében előforduló 

jelenségeket, ami az oktatást, a párkapcsolatokat, a tájékozódást, a migrációt, az 

emigrációt, a különféle szabadidős és szórakozási szokásokat illeti. A helybeli VMSZ 

Ifjúsági Fórumának tagjaival zajlott a fókuszcsoportos beszélgetés, amelyet Szénási 

Oszkár, a Magyar Nemzeti Tanács Ifjúsági Bizottságának alelnöke vezetett. Szénási 

elmondta: az ilyen összejövetelek után szeretnének egy kérdőívet összeállítani és egy 800 

fős reprezentatív felmérést végezni az MNT számára. A végső cél egy átfogó, délvidéki 

ifjúsági stratégia elkészítése, illetve cselekvési terv megfogalmazása, hogy az MNT 

hatékonyabbá tegye a szülőföldön maradást, a boldogulást, hogy az itteni fiatalok fel 

tudják vállalni a jelen élet kihívásait, és ne apátiával tekintsenek a jövő felé. 

 

A VMSZ elégedett 

2011. június 8. - Vajdaság Ma 

A VMSZ 27 helyi közösségben indult a szabadkai választásokon, és csak három helyen nem 

győzött, a többi helyi közösségben elsöprő sikert aratott. A párt a voksoláson öszesen 7450 

szavazatot kapott, a hatalmon lévő Demokrata Párt pedig csak 5950-et. Maglai Jenő, a 

Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai szervezetének elnöke szerint a helyi közösségi 

választásokon egyes pártok komoly kampányt folytattak, nagy erőket mozgósítottak, ám 

ettől függetlenül, a mostani városi hatalmi koalíció csúfos vereséget szenvedett. 

 

Szerbiai médiastratégia: A nemzeti tanácsok nem lehetnek médiumok 
tulajdonosai 

2011. június 9. - Vajdaság Ma 

Közzétették a szerbiai médiastratégiát, amely kötelezően magánosítana minden 

médiaházat. A dokumentum leszögezi, hogy a nemzeti tanácsok tulajdonában sem lehet 

egyetlenegy médiaház sem. A Szabadkai Rádió híre szerint a stratégia elfogadása után 18 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/28866-a-nyitrai-es-ersekujvari-jaras-szorvanyiskolairol-alsobodokon
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11851/Fokuszcsoportos-beszelgetes-a-delvideki-ifjusagi-strategia-erdekeben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11860/A-VMSZ-elegedett-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11870/Szerbiai-mediastrategia-A-nemzeti-tanacsok-nem-lehetnek-mediumok-tulajdonosai.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11870/Szerbiai-mediastrategia-A-nemzeti-tanacsok-nem-lehetnek-mediumok-tulajdonosai.html


 

 

 

 

 

 
10 

hónap alatt módosítanak minden törvényt, amely esetleg tiltja a kisebbségi tájékoztatási 

eszközök privatizációját. Ha ez bekövetkezik, akkor az a jelenleg működő magyar nyelvű 

tájékoztatási rendszer gyakorlati felszámolásához vezethet Szerbiában. 

 

Megalakult a Kárpátaljai Magyar Ifjúsági Tanács 

2011. június 8. - Kárpátinfo, Kitekintő 

2011. május 30-án Beregszászon a kárpátaljai ifjúsági szervezetek kezdeményezésének 

köszönhetően megalakult a Kárpátaljai Magyar Ifjúsági Tanács (KMIT). Az alapító 

nyilatkozat szerint a tagszervezetek együttműködésének alapja az olyan alapértékek, mint 

„a magyar nemzethez való tartozásunk tudata, keresztény/keresztyén gyökerünk, a 

szülőföldön való megmaradás, hagyományaink megtartása és ápolása”.  

 

Bethlen Gábor Alap: Új pályázati kultúrát honosítanak meg 

2011. június 9. - Kárpátalja 

A határon túli magyarság támogatására létrehozott Bethlen Gábor Alap által bonyolított új 

pályázati rendszer megismertetése volt a célja annak a találkozónak, amelyre a beregszászi 

II. Rákóczi Ferenc Főiskolán került sor Amberboy Zsolt, a Bethlen Gábor Alap pályázati 

igazgatója, valamint Pappné Popovics Judit, az Alap munkatársának részvételével.  

 

Bethlen Gábor Alap: kimaradtunk a kisprojektekből és a diákutaztatásból 

2011. június 8. - Tomka Tibor - Népújság 

A muravidéki hetilap beszámol a Bethlen Gábor Alap által meghirdetett pályázati 

lehetőségekről, és hozzáteszi: „Üröm az örömben, hogy az alap a nagy határon túli 

régióknak kedvez.” A cikk ismerteti, hogy egy pályázattal 600 ezer és 5 millió forint közötti 

összeg nyerhető el, és egy pályázó célonként, futamidőtől függetlenül csak egy pályázatot 

nyújthat be, de összesen legfeljebb 15 millió forint támogatásban részesülhet. Az említett 

támogatási kereten kívül, de azonos támogatási célokkal az alapnál 600 ezer forint alatti 

költségvetésű pályázatok is benyújthatók, de csak a négy „nagyobb régióból”, a kisebb 

határon túli régióban, így köztük a Muravidéken sem adatik meg ez a lehetőség az idén. A 

lap szerint ennek okai nem ismertek, de a muravidéki nemzetiségi vezetők már tiltakoztak 

emiatt, ahogy a magyarlakta vidékekre szervezett tanulmányi diákkirándulások 

„HATÁRTALANUL!” nevű programjának keretéből való kimaradás miatt is. 
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