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Összefognak a Kárpát-medencei civil egyesületek 

2011. július 5. - MTI, bumm.sk, Erdély Ma, Felvidék Ma, Krónika, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet, Szabadság, Új Magyar Szó 

A Kárpát-medencei Civil Hálót is létrehozó fórum alakult Civil Együttműködési 

Tanácskozás (CET) néven kedden Budapesten. A magyar civil szervezetek hosszú évek ót 

vártak arra a pillanatra, hogy elkezdődjön az intenzív együttműködés az anyaországi és a 

külhoni civil tömörülések között - mondta Szászfalvi László egyházi, nemzetiségi és civil 

kapcsolatokért felelős államtitkár. Hozzátette, hogy mindenképpen szükség van olyan 

fórumra, amelyen el tud indulni egy közös gondolkodás, együttműködés. Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta: az új nemzetpolitika 

elsősorban új szemléletet jelent, ezzel az új szemlélettel kíván a kormányzat az anyaországi 

és a külhoni civilek felé nyitni. Véleménye szerint a civilek azokon a területeken tudnak 

nemzetpolitikai szempontból is eredményeket elérni, amelyek „a kormányzat számára 

nem nyitottak”. 

 

Az Európai Parlament elítélte a magyar alkotmányt 

2011. július 5. - MTI, bumm.sk, Népszava 

Az Európai Parlament megszavazta azt az állásfoglalást, amelyben - nagyrészt a Velencei 

Bizottság véleményére alapozva - bírálják az új magyar alkotmány elfogadásának módját 

és annak számos tartalmi elemét. Azzal kapcsolatban, hogy a magyar alkotmány 

felelősséget vállal a külföldön élő magyarokért, és támogatást ígér nekik, az EP-

állásfoglalásban azt az elvárást fogalmazták meg a magyar hatóságokkal szemben, hogy 

egyértelműen biztosítsák más országok területi integritásának tiszteletben tartását. 

 

LMP: Orbán Viktornak le kellene szállnia a magas lóról 

2011. július 5. - MTI, hirado.hu 

Orbán Viktornak le kellene szállnia a magas lóról - így reagált az EP magyar alkotmányt 

bíráló állásfoglalására Schiffer András. A pártelnök ugyanakkor eltúlzottnak tartja a 

határon túli magyarokért viselt felelősséget ért kritikát. Schiffer András szerint az 

állásfoglalás túlértékeli az alaptörvény preambulumának jelentőségét. Miközben az EP 

Magyarországot megrója egy szimbolikus kinyilatkoztatásért, egészen más mércével méri a 

nyugat- és mással a közép-európai autonómiatörekvéseket, és tétlenül nézik, hogy 

Szlovákiában „az alapvető emberi jogi normákat sárba tipró módon” hozták meg a 

nyelvtörvényt - jelentette ki. 
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Megnyitotta kapuit az EU Tábor 

2011. július 5. - Iochom Zsolt - szekelyhon.ro, Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

Kedden megnyitotta kapuit a nyolcadik EU Tábor Marosfőn, melynek keretében július 5–

10. között az Erdélyinek lenni jó mottó jegyében számos előadás, szekcióülés és szabadidős 

tevékenység várja a résztvevőket. A tábor a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT), az 

RMDSZ Főtitkársága és a Sapientia EMTE kolozsvári karának szervezésében, valamint az 

Országos Sport- és Ifjúsági Hatóság, illetve Hargita Megye Tanácsának társszervezésében 

zajlik. 

 

Antal beszámolt: statisztikák, tevékenység és a meg nem alkuvó Székelyföld 

2011. július 5. - Kovács Eszter - szekelyhon.ro, Erdély Ma, Hargita Népe 

A képviselőház, valamint saját és tanácsosainak elmúlt öt havi tevékenységéről számolt be 

Székelyudvarhelyen Antal István RMDSZ-es parlamenti képviselő kedden délelőtt a 

sajtónak. A kormány által javasolt régiósítási tervhez Antal annyit fűzött hozzá, hogy az 

elmúlt időszak politikai törekvései világos üzenetet közvetítenek Székelyföldnek: a térség 

nem alku tárgya. „Hihetetlenül erős, forró nyárnak nézünk elébe” – jegyezte meg a 

képviselő, továbbfűzvén a gondolatot: a 2012-es helyhatósági választások idején magához 

kell térnie Székelyföldnek, hisz „téves az az elképzelés, hogy Bukarestben nem kell 

politizálni Székelyföldért, mert Budapesten megoldanak mindent”. 

 

Koalíciós tárgyalás a területi átszervezésről 

2011. július 5. - Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Jövő hétfőn ül össze a kormánykoalíció munkacsoportja, hogy a területi átszervezésről 

tárgyaljon - közölte a Demokrata-Liberális Párt szóvivője. Sever Voinescu szerint a 

koalíciós alakulatok mindegyike képviselteti magát a Parlamentben zajló tárgyaláson. 

 

Marosvásárhely: jelöltek harca 

2011. július 6. - Szucher Ervin - Krónika  

Annak ellenére, hogy két hónappal ezelőtt Benedek István, az RMDSZ marosvásárhelyi 

elnöke még úgy nyilatkozott, hogy a szövetség harminc napon belül megnevezi a 

polgármesterjelöltjét, ez a mai napig nem történt meg. A helyi szervezet berkeiből 

kiszivárgott információk szerint azonban a jelöltségre a település jelenlegi 

alpolgármestere, Csegzi Sándor a legesélyesebb. Egyre kevesebb az esélye annak, hogy az 

RMDSZ, az MPP, valamint a bejegyzésre váró EMNP közös jelöltet állít. Az EMNP nemrég 

jelentette be, hogy támogatná az egyébként RMDSZ-es Vass Leventét, aki jelenleg Cseke 

Attila egészségügyi miniszter tanácsosa. Vasst az MPP is kész lenne támogatni. Úgy tűnik 

azonban, hogy az RMDSZ-nek más tervei vannak. 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/antal-beszamolt-statisztikak-tevekenyseg-es-a-meg-nem-alkuvo-szekelyfold
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=94882&cim=koalicios_targyalas_a_teruleti_atszervezesrol
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=52981
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Táblaügy: nincs előrelépés 

2011. július 6. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

Annak ellenére, hogy látszólag lecsengett a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport talapzata 

előtt törvénytelenül elhelyezett a Iorga-idézetet tartalmazó tábla körüli botrány, az ügy 

nem ért véget. Bár a kulturális minisztérium és a kincses város polgármesteri hivatala 

azóta túl van egy levélváltáson, az álláspontok nem közeledtek egymáshoz. A szaktárca 

ezért a Kolozs megyei prefektúrát kérte levélben a törvényesség helyreállítására, és a 

napokban rendőrségi feljelentést is tesz az ügyben. Eközben a Kolozs megyei ügyészség 

még nem válaszolt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) feljelentésére. 

 

Anastase: hátrányban a két székely megye 

2011. július 6. - Balogh Levente - Krónika 

Ha az RMDSZ elfogadta volna a Traian Băsescu államfő által kitalált 8+2 megyés 

közigazgatási felosztási javaslatot, akkor tovább lehetett volna menni a reformmal, 

azonban a két székely megye hátránnyal indult volna – vélte Roberta Anastase, a 

képviselőház elnöke. Anastase elmondta, a közigazgatási átszervezés már 2003 óta 

napirenden van, azonban a nagyobbik ellenzéki párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) nem 

volt elég erős ahhoz, hogy szembeszálljon a helyi kiskirályok akaratával. Sever Voinescu, a 

PDL alelnöke úgy vélekedett, a mai megyék túl nagyok ahhoz, hogy megoldhassák a 

polgárok gondjait, de túl kicsik, hogy biztosítsák az ország fejlődését. 

 

Patthelyzet a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 

2011. július 6. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A 22-es csapdájában, avagy a román többségű döntéshozás fogja az önállósodni akaró 

magyar oktatást a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. „Az új tanügyi 

törvény a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet a Kolozsvári Babeş-Bolyai 

Egyetemmel, és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel együtt multikulturális 

egyetemnek nyilvánította, és magyar oktatási szekciók, vonalak és departamentumok 

hozandók létre. Ennek alapján kértük a magyar tagozatnak a különválását. Tehát a 

szervezeti különválását az egyetemen belül… és a gyakorlatoknak a magyar nyelvűvé 

tételét, ugyanis a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti egyetemen a gyakorlat román 

nyelven folyik, az előadásokat hallgathatják a magyar diákok magyarul” – mondta Dr. 

Brassai Attila docens. 

 

Székelyföld márpedig létezik! 

2011. július 6. - Kádár Gyula - Háromszék 

A romániai régióátszervezés kapcsán ír a Háromszék napilap. A szerző nem érti, hogy 

miért háborodott fel a román kormányzat azon, hogy Székelyföld létezik, valamint azon, 

hogy „e nép ragaszkodik a megmaradását biztosító közigazgatási keretekhez, a három 
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megye különállásához, illetve egy régióba kapcsolásához.” Céljuk, hogy felébresszék „a 

hazafias lelkeket”, hogy a székelyeket időben leállítsák. Az elmúlt kilencven év alatt 

sikerrel olvasztották be az erdélyi magyarság egy részét és ennek a „sikertörténetnek 

folytatódnia kell.” Felmerül a kérdés a román fél részéről, hogy „milyen alapon mondja 

magát székelynek egy nép, amikor a statisztika sem tud a létezéséről?” A szerző ezután 

sorra veszi azokat a forrásokat, amelyek említést tesznek Székelyföld létezéséről, már 

korábban van róla írásos emlék, mint mielőtt Havaselve, vagy Moldva neve felmerült. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a székelység a magyarsághoz való csatlakozásuk után is 

önkormányzattal bírt. Kiemeli, hogy „ha a történelmi Székelyföld őshonos székely népének 

lehetővé teszik a teljes jogkörű területi önigazgatást Románia keretében, akkor Románia 

egy becsületes szövetségest fog nyerni.” 

 

Anna Záborská nem szavazta meg a magyar Alkotmányt elítélő határozatot 

2011. július 5. - MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Nem támogatta a magyar alkotmányról szóló európai parlamenti döntést Anna Záborská, 

a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) parlamenti képviselője. „Minden államnak joga 

van olyan alkotmányt elfogadni, amit az állampolgárai a legjobbnak tartanak” - indokolta 

döntését Anna Záborská. „A határozat felszólítja Magyarországot, tartsa tiszteletben a 

környező államok függetlenségét. De az új magyar alkotmány ezt semmilyen formában 

nem vonja kétségbe” – vélekedett  a politikus. Záborská azt várja, hogy a végrehajtó 

rendelkezések előkészítése során a Magyarország a jószomszédi kapcsolatokat fogja szem 

előtt tartani, ez ugyanis mindkét ország érdeke. 

 

Emlékezem tehát vagyok 

2011. július 6. - Mács József - Szabad Újság 

„Tisztelt Velencei Bizottság! Már régebbtől az a vélemény járja az Európai Unió némely 

bizottságáról, hogy kettős mércével mér. S leggyakrabban a trianoni szerződéssel sújtott 

Magyarország hátrányára.” „Csodálkozom, hogy az új magyar alkotmány kitétele, amely 

szerint az anyaország felelősséget visel a más országba kényszerített véreiért, nem 

serkentette továbbgondolásra a mélyen tisztelt Velencei Bizottságot, hogy vajon milyen 

körülmények kényszerítik Magyarországot felelősség viselésére illetve vállalására!? Ha én 

lennék a Bizottság, abban az országban néznék körül, amelyben magyar nemzetiség él, és 

azt vizsgálnám, hogyan él, milyen jogokat élvez papíron és a valóságban, s más európai 

országokhoz hasonlóan miért nem részesülhet a kollektív jogok gyakorlásában? És azt 

rónám fel, hogy mostoha sorsban tartásunk nem is leplezett célja a nyelvi asszimilálásunk. 

Mindezek megállapítása után más értelmezést adnék az anyaország segítségének. Az 

anyaország ugyanis azt próbálja pótolni a maga szűkös kereteiből, amit az adott ország 

nem akar megadni legnagyobb nemzetiségének.” 
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A megegyezés szükségessége 

2011. július 6. - Molnár Judit - Szabad Újság 

Jeszenszky Géza volt külügyminiszterrel készült interjút közölt a Szabad Újság felvidéki 

közéleti hetilap. A szlovákiai magyarság kilátásait firtató kérdésre Jeszenszky elmondta: 

„Ha olyan koalíció lenne, amely egyértelműen a pozitív rendezésben lenne érdekelt, és 

párbeszédet akarna Magyarországgal, akkor több esély lenne a megbékélésre, s a 

szlovákiai magyarok helyzetének javulására. Be kell következnie annak, hogy a szlovák 

társadalom, a közvélemény és a politikai elit túllépjen a saját maga által teremtett 

mítoszokon és alaptalan félelmeken, s rájöjjön arra, hogy a rendezés útja csak az lehet, ami 

Nyugat-Európában már valóság, és ami, ha nem is maradéktalanul, de a magyar-román és 

magyar-szerb viszonyban már érezhető. Másrészt, azt gondolom, hogy a szlovákiai magyar 

társadalom egy részében, a kevésbé iskolázottak körében kialakult egy kisebbségi érzés, s 

elhitték azt, hogy mi magyarok alábbvalóak vagyunk.” Sajnálatosnak és tragikusnak 

nevezte, hogy sok magyar szülő nem érti meg, hogy „nem erkölcsi okokból kell a 

gyermekének magyar iskolába járnia, hanem azért, mert jobban érvényesül, ha 

anyanyelvén tanul”. 

 

Zenta: Előretekintő testvérvárosi együttműködés 

2011. július 5. - Vajdaság Ma 

Širková Anikó, Zenta polgármestere és Csízik Károly alpolgármester megbeszélést 

folytattak Lázár Jánossal, Hódmezővásárhely polgármesterével, amelyen a két település 

közötti testvérvárosi együttműködés kiterjesztésének lehetőségei mellett több egyéb 

jelentős téma is szóba került. „A találkozó fontos témája volt továbbá a közelgő 

választásokkal kapcsolatos esélylatolgatás, valamint a vajdasági magyarok részvétele a 

politikai életben, illetve az, hogy a vajdasági magyarság milyen mértékben támogatja egyik 

vagy másik politikai pártot” – nyilatkozta Širková Anikó. „A zentai politikai szintéren a 

közelmúltban bekövetkezett változásokkal is megismertettük a polgármester urat, aki igen 

élénk érdeklődést tanúsított ezek iránt a kérdések iránt, különös tekintettel arra, Zenta 

község vezetősége hogyan látja, a vajdasági magyar választópolgárok az elkövetkező 

választáson olyan mértékben fogják-e támogatni a Vajdasági Magyar Szövetséget, mint 

korábban. Lázár urat megismertettük a Magyar Szó körül kialakult helyzettel is” – mondta 

a polgármester. 

 

Több pénz jut az önkormányzatoknak 

2011. július 5. - pannonrtv.com 

A decentralizációról szóló törvény elfogadásának köszönhetően 600 millió dinárral nő 

Szabadka költségvetése jövőre – jelentették be ma a jogszabályt kezdeményező Szerbia 
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Egyesült Régiói tömörülés sajtótájékoztatóján. A polgármestereket is közvetlenül 

választatnák meg.  

 

Év végéig létrejöhet a Kárpát-medencei irodahálózat 

2011. július 5. - pannonrtv.com 

Kárpát-medencei irodahálózatot hoz létre a magyar kormány az év végéig. Ennek célja, 

hogy élénkítse a gazdasági kapcsolatokat Magyarország és a környező országok között. A 

Pannon RTV-nek Becsey Zsolt külgazdasági államtitkár nyilatkozott. 

 

Elhunyt dr. Soós Kálmán 

2011. július 5. - Kárpátalja Ma 

Életének ötvenedik évében elhunyt dr. Soós Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Járási 

Alapszervezetének elnöke. Munkásságát több kitüntetéssel elismerték, idén megkapta a 

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést. 

 

Nemzeti vidékstratégia: dr. Sziebert István Pélmonostoron 

2011. július 5. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Sziebert István, a Vidékfejlesztési Minisztérium politikai főtanácsadója június 30-án 

Pélmonostoron találkozott a HMDK elnökével, Jakab Sándorral, ügyvezető elnökével, 

Jankovics Róberttel, valamint több helyi szőlészeti-borászati vállalkozóval. Sziebert István 

ismertette a minisztérium által kidolgozott, 2020-ig szóló Nemzeti Vidékstratégia 

Koncepciót. „Mindez szerves része a HMDK és a magyar kormány azon közös 

igyekezetének, együttműködésének, amellyel az elkövetkező időkben a horvátországi 

magyarság bekapcsolható azokba a legjelentősebb gazdasági, kulturális és egyéb kétoldalú, 

illetve uniós programokba, amellyel nemzeti közösségünk életfeltételei jelentősen 

javulhatnak, megmaradási esélyeink növekedhetnek” – mondta Jakab Sándor. 
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