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Fidesz: egyfordulós és vegyes választási rendszert 

2011. július 9. - MTI, fn.hu, Magyar Nemzet, Krónika 

Áder János, a választójogi reform kidolgozásának koordinálásával megbízott európai 

parlamenti képviselő kifejtette: egyfordulós és vegyes választási rendszert kívánnak kialakítani, 

mely szisztémában az egyéni kerületi és az országos listás mandátumok aránya nagyjából 

azonos lenne a 200 tagúra csökkenő parlamenten belül. Kompenzációs lista az elképzelések 

szerint nem lesz. A külföldön élő választópolgárok szavazati jogának megadása kapcsán 

elmondta, nem tesznek mást, mint követik az európai uniós tagországok nagy többségében 

alkalmazott gyakorlatot. Áder szerint ugyanis a 27 EU-tagállamból 24-ben biztosítják a 

külföldön élő választópolgároknak a szavazati jogot. Az MTI-nek a voksolás módszertanát 

érintő kérdésére Áder János elmondta,  hogy különböző megoldási lehetőségek jöhetnek szóba. 

Az egyik ilyen a személyes részvétel, ehhez azonban pusztán a konzulátusok nem elegendők, 

szükség lenne ideiglenes szavazókörökre is, ami a két ország közötti kétoldalú megállapodás 

kérdése. A másik lehetőség az elektronikus úton történő szavazás, a harmadik pedig a levélben 

voksolás. Áder János úgy látja, jelentős számú részvételt csak a levélben való szavazás 

biztosíthat. 

 

Markó: felelőtlen döntés egy új pártot létrehozni 

2011. július 10. - MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Új 

Magyar Szó, Szabadság, Magyar Nemzet 

„Erdély jövőbeni multietnikus jellege attól függ, hogy sikerül-e kialakítanunk további olyan 

szabályokat, normákat, intézményeket, amelyek biztosítanák az itt élő nemzetiségek, kultúrák 

egyenrangú viszonyát, és amelyek ugyanakkor biztosítják a közösségek számára etnikai 

különbözőségeik, különlétük megélését is. Ennek megvalósulása azonban a jövőbeni jó vagy 

rossz döntéseinktől függ” – jelentette ki Markó Béla miniszterelnök-helyettes szombaton, 

Marosfőn. Markó  rendkívül felelőtlen döntésnek tartja, hogy egyesek az RMDSZ ellenében egy 

újabb pártot akarnak létrehozni. Azt mondta: ilyen kudarcos kísérletek eddig is voltak, 

azonban érthetetlen, hogy magyarországi politikusok támogatásával erőnek erejével szét 

akarják verni az egységes erdélyi magyar politikát. Markó szerint az RMDSZ és a 

magyarországi vezetés közötti minden konfliktus erre az alapvető szemléletbeli ellentétre 

vezethető vissza. Rossz döntésnek tartja ugyanakkor azt is, hogy a határon túli magyarságnak 

megadott állampolgárság mellé szavazati jogot is adna a magyar állam. 

 

„Spanmentesített” támogatáspolitika  

2011. július 11. - Babos Krisztina - Krónika  

„Össze kell húzódnunk valahova, ahol meg tudunk erősödni, a tömbmagyar vidékeken pedig 

olyan intézményeket kell létrehozni, amelyek vonzzák a magyarságot, amelyekben oktatási 

tevékenység folyik, kultúrát, szellemi, lelki értékeket közvetítenek” – vázolta a magyar 

kormány határon túliakra vonatkozó politikájának lényegét Ulicsák Szilárd. A miniszteri biztos 

hétvégén tartott előadást a szatmárnémeti demokrácia-központban megrendezett fórumon, 

ahol több, az erdélyi magyarokat anyagilag támogatni hivatott programról esett szó. A 

szatmárnémeti származású Ulicsák szerint a magyar kormány – a Szülőföld Alapot váltó 
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Bethlen Gábor Alap révén – az előző évekhez hasonlóan 12–13 milliárd forintot szán évente a 

határon túliak támogatására, az összeg növelésére pedig nem látszik esély a jövőben sem. 

Jelentős változásokat vezetnek be azonban a támogatás elosztását illetően, ezentúl ugyanis 

nem aprózzák el a pénzeket, hanem a helyi szereplőkkel közösen kidolgozott stratégiához 

illeszkedve bírálják majd el a kérelmeket figyelve a projektek társadalmi hasznára is, hogy ne 

tetszetős, ámde „üres” pályázatokat támogassanak. „Először értékeltük úgy ki a programokat, 

hogy nem az egyes politikai szervezetek különböző spanjaihoz, illetve az RMDSZ 

háttérszervezeteihez jutott a támogatásra szánt pénz” – szögezte le Ulicsák Szilárd. 

 

Bajnaiék kétszintű állampolgárságról 

2011. július 9. - Magyar Nemzet 

A kétszintű állampolgárság bevezetését tartaná megfelelőnek Szigetvári Viktor, a Bajnai 

Gordon exkormányfő nevével fémjelzett Haza és Haladás Alapítvány kurátora. A volt MSZP-

kampányfőnök az ATV-ben azt mondta: a belföldi és a külhoni állampolgársági státus 

megoldhatóvá tenné a felelősség súlyozását. Szerinte a határon túli magyarok kisebb 

felelősséget viselnek szavazati döntésükért, mint a hazaiak. Ha a kétszintű rendszer nem 

bevezethető, akkor a Haza és Haladás Alapítvány azt javasolja, egy egyéni választókerületi 

rendszerben maximum 4-8 mandátumot biztosítsanak a határon túli magyarok számára – 

tette hozzá Szigetvári. 

 

Visszalépésnek tartja az MSZP a Fidesz választójogi reformjavaslatát 

2011. július 10. - MTI, Klubrádió 

Az MSZP sajnálja, hogy a Fidesz nem egyeztetett választójogi reformjavaslatáról a parlamenti 

pártokkal, és a szocialisták szerint az Áder János által ismertetett javaslat visszalépést jelent a 

korábbi szabályozáshoz képest. Molnár Zsolt a határon túli magyarok szavazati jogára 

vonatkozó elképzelést elfogadhatatlannak nevezte. Azt mondta: „a belföldi lakóhelyhez nem 

kötött szavazati jog gyakorlatilag a köztársaság törvényeibe való beavatkozást enged a határon 

túliaknak”. Hozzátette: azok szavazzanak a magyar belügyekről, akik a magyar köztársaság 

területén élnek, hiszen rájuk van hatása a törvényeknek. 

 

Megrendezik a Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemet 

2011. július 10. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Első alkalommal rendezi meg a Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemet az ELTE. A július 

10-től 18-ig tartó programokra Erdélyből, Kárpátaljáról, a Felvidékről és a Délvidékről 

érkeznek magyar ajkú fiatalok. A felsőoktatási intézmény tájékoztatása szerint a nyári egyetem 

célja, hogy a hallgatók anyanyelvükön vehessenek részt a kifejezetten nekik szervezett szakmai 

képzésben – ezzel is erősítve nyelvi integritásukat –, és a sokszínű kulturális programnak 

köszönhetően bepillantást nyerhessenek Budapest pezsgő diákéletébe. A rendezvény 

szekcióinak közös megnyitóját július 11-én tartják az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 
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Kétharmad helyett háromnegyed? 

2011. július 11. - Csuhaj Ildikó, Szalay Tamás Lajos - Népszabadság 

A Hír TV egyik hét végi műsorában Gulyás Gergely, a Fidesz jogi szakpolitikusa arra a 

felvetésre, hogy európai színtéren mindig csak velünk kapcsolatban van „hisztéria”, úgy 

reagált: a választójog tekintetében „senkinek semmilyen beleszólása sincsen”, az 

állampolgársággal együtt jár a választójog, ezt nagyon kevesen kötik lakóhelyhez. És az egyenlő 

választójog elvét biztosítani kell – tette hozzá. A Fideszben még nincs kész javaslat vagy döntés 

róla, szerinte „az lenne a szerencsés”, ha pártlistákra szavazhatnának a határon túliak. És „akár 

az egy mandátumot eredményező szavazatszám alapján a listákon még külön kiosztanának 

mandátumokat”. Vagyis: a határon túliaknak külön listájuk lehetne, „amit sajátjuknak 

éreznek”. 

 

Regionalizálódó RMDSZ 

2011. július 8. - Iochom Zsolt - szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Az EU Tábor pénteki napján Péter Ferenc, az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanács 

elnöke, Póka András György, az RMDSZ Közép-Erdélyi Önkormányzati Tanács elnöke, Szabó 

Ödön, az RMDSZ Partiumi Önkormányzati Tanács elnöke a regionalizálódó RMDSZ-ről, Hol a 

határ? címmel tartott előadást. „Jelenleg közös összefogás van Székelyföld ellen, ezért 

lényeges, hogy a régió közös érdekeket képviseljen, emellett gazdasági szempontból is előnyös 

a régiókon belüli együttműködés. Az önkormányzati testületek létrehozása ezt a célt szolgálja” 

– fejtette ki álláspontját az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanácsa elnöke. „A régiókra 

való felosztás megbonthatja a belső szolidaritást, az együttműködés alapvető feltételei 

eltűnhetnek, akkor, ha a területek és testületek csak a saját problémáival foglakoznak, önzővé 

válnak” – vélte Szabó Ödön. 

 

Felháborodnak Marosvásárhelyen, ha a magyar alelnök magyarul beszél 

2011. július 8. - Erdély Ma, Krónika 

Borbély László környezetvédelmi miniszter és Csegzi Sándor alpolgármester jelenlétében a 

Környezetvédelmi Alap Igazgatósága 900 ezer lejt adott át az önkormányzatnak három park 

létesítésére. Az összeg átadását magába foglaló ülésen Lőrincz Csilla, a Környezetvédelmi Alap 

Igazgatóságának alelnöke magyarul tartotta meg beszédét, holott a teremben nem csak magyar 

nemzetiségűek voltak jelen. Sértésnek számít ez a magatartás az alelnök részéről úgy a 

jelenlévőkkel szemben, mint Románia Alkotmányával szemben is – írja az adevarul.ro 

internetes portál. A román portál szerint Lőrincz Csilla nemcsak a jelenlévő helyi sajtót 

háborította fel: a környezetvédelmi miniszter és az alpolgármester is megbotránkozott Lőrincz 

szokatlan magatartásán. 
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Szakbizottsági ülés a régiófelosztásról 

2011. július 9. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Hétfőn ülésezik először a kormánykoalíció szakbizottsága, amely az ország közigazgatási-

területi átszervezésének lehetőségeit elemzi. A testület egyébként a nyár folyamán több ízben is 

összeül, hogy a regionális átszervezésről egyeztessen. Sorin Frunzaverde, a Demokrata-

Liberális Párt alelnöke szerint az első ülésen a decentralizált intézmények átalakításáról és 

felelősségeiről tárgyalnak. Mint mondta, minden reformintézkedést alaposan és higgadtan kell 

előkészíteni. Korábban Verestóy Attila RMDSZ-es szenátor úgy nyilatkozott: a bizottság egyik 

fontos feladata kell, hogy legyen hatékony módszereket találni az uniós pénzalapok lehívására. 

 

A magyar EU-elnökségről szólt a vita 

2011. július 9. - Iochom Zsolt - szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Az EU Tábor zárónapján a soros magyar elnökséget elemezte erdélyi szemmel, Balogh György, 

a Magyar Köztársaság Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja, Korodi Attila, parlamenti 

képviselő, a Képviselőház Külügyi Bizottságának elnöke és Salamon Márton László újságíró. 

„Nem helyes úgy értékelni egy elnökséget, hogy az sikeres vagy sikertelen.” – szögezte le 

előadása kezdetén Korodi Attila. Arra válaszolva, hogy az erdélyi magyarok számára mit 

jelentett az elnökség, úgy fogalmazott, hogy „az erdélyi magyarok nagy többsége nem is 

foglalkozott eddig azzal, hogy mi az hogy uniós elnökség. Két nagy elvárás volt: a régiós 

politika megerősödése és a nemzeti kisebbségi politikában egy egységes rendszer kialakítása.”  

 

KDNP: Székelyföld autonómiája létkérdés 

2011. július 10. - MTI, Krónika 

Székelyföld autonómiájának megteremtése a Kárpát-medencei magyarság számára létkérdés - 

jelentette ki a KDNP alelnöke szombaton Verőcén, az Erdélyország az én hazám című 

világtalálkozón az erdélyi autonómiáról rendezett kerekasztal-tanácskozáson tartott 

előadásában. Kalmár Ferenc kifejtette: történelmi pillanathoz érkeztünk, amikor a román 

közigazgatás napirenden lévő átszervezése kapcsán az a kérdés, hogy a három, többségében 

magyarlakta megye - Hargita, Kovászna, Maros - más megyékbe beolvadva vagy egységes 

régiót alkotva, területi autonómiát élvezve, önállóan működjön-e tovább. Az ott élő magyarság 

semmivel sem kér többet, mint ami az Európai Unió más népeit megilleti, hiszen ilyen 

autonómia jól működik Dél-Tirolban, Katalóniában és Finnországban. A megmaradás a tét - 

tette hozzá a politikus. 

 

Nem paktálnak 

2011. július 10. - Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Nem zajlik egyeztetés a székelyföldi RMDSZ-es és MPP-s politikusok között – áll a Hargita 

megyei tanács elnöke, Borboly Csaba közleményében. A politikus az utóbbi napok 

híresztelésére reagált. Közölte: a magyar többségű régiók felszámolására tett kísérlet kudarcba 

fulladt, így semmi sem indokolja, hogy népszavazás szervezésén gondolkodjanak a székely 

megyék politikusai – áll a közleményben. 
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Román nyelvű szórólapok ellen tiltakoztak Kézdivásárhelyen 

2011. július 10. - Bartos Lóránt - szekelyhon.ro 

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kézdivásárhelyi szervezetének tagjai egy 

utánfutónyi, román nyelvű szórólapot vittek vissza a Lidl áruházhoz, így tiltakozva az ellen, 

hogy azok nincsenek magyarul is szerkesztve. A tevékenységüket a rendőrség is figyelte. A 

HVIM kézivásárhelyi elnöke, Szőcs Zoltán az áruház igazgatóját is megkereste, de az nem 

kívánta átvenni az összegyűjtött újságokat, annak ellenére, hogy a HVIM tagjai szerint azokat 

román vidékeken fel lehetne használni. Az üzletvezető hangsúlyozta, hogy magánterületről 

lévén szó, tilos ott engedély nélkül ilyen akciót lebonyolítani. A rendőrök igazoltatni akarták a 

vármegyés fiatalokat arra hivatkozva, hogy az utánfutóval akadályozzák a forgalmat. A 

reklámújságokat végül az egyik óvodának adták át újrahasznosítás végett. 

 

Bővülő feladatkör 

2011. július 11. - Krónika 

Ősztől bővül a demokrácia-központok feladatköre – közölte Toró T. Tibor, az 

intézményrendszert létrehozó EMNT ügyvezető elnöke. Monitorozni fognak: egyrészt az 

önkormányzatok tevékenységét kell majd figyelemmel követniük, hozzájárulva a magyar 

lakosság tájékoztatásához is a mindennapjaikat érintő történésekkel kapcsolatban. Másrészt 

pedig a civil szférát kell figyelniük, hogy napirenden legyenek ezek programjaival, 

eredményeivel, terveivel. Toró szerint a civil szervezetekről készülő adatbázis kitűnő alapul 

szolgálhat a magyar állami támogatások megítélése során. 

 

RMDSZ-aggályok 

2011. július 11. - Balogh Levente - Krónika 

„A marosfői EU-táborban az RMDSZ régi és új elnöke is fontosnak tartotta, hogy Budapestnek 

is üzenjen. Markó Béla hétvégi és Kelemen Hunor szerdai beszédeiben egyaránt szerepelt az a 

motívum, hogy a romániai magyarságnak elsősorban Bukarest felé kell fordulnia, mivel ott 

döntenek a sorsáról, és mindkét politikus kifejtette a kettős állampolgársággal kapcsolatos 

aggályait is” – fogalmaz Balogh Levente a Krónika hétfői vezércikkében. Az újságíró szerint 

nem állja meg a helyét a két politikus azon állítása hogy „a szavazati jog azért lenne rossz, mert 

a magyar választásokon részt vevő erdélyi magyar azt hiheti, ezzel le is tudta politikai 

kötelezettségeit, és a romániai választások már nem is érdeklik. Ez nagyon úgy hangzik, 

mintha az RMDSZ már előre a magyar kormányt szeretné felelőssé tenni esetleges kudarcáért. 

Pedig az, hogy mennyire tudja megszólítani és mozgósítani a választókat, csakis rajta múlik.” 

 

Misztótfalu: nem kell magyar iskola 

2011. július 11 - Zahoránszki Brigitta - Krónika 

Több évtizednyi kimaradás után Máramaros megyében ismét lehetőség nyílik magyar 

tannyelvű óvodai csoportok és iskolai osztályok indítására. Az idén februárban elfogadott új 

tanügyi törvény szerint ehhez mindössze a szülők kérvényezése és csoportonként legalább tíz 
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gyermek szükséges. A tanfelügyelőség előzetes felmérései szerint Máramaros megyében akár 

húsz új tanítói állást is létre lehetne hozni. Misztótfaluban is lehetőség lenne 48 év után a 

magyar oktatás újraindítására, ám az ottani szülők lényegesen visszafogottabbak ezzel 

kapcsolatban – árulta el a Krónikának Pintér Zsolt, aki a nagybányai Iskoláinkért, 

Gyermekeinkért Egyesület elnökeként tucatnyi máramarosi településen kampányolt a magyar 

oktatás újraindítása mellett. „Ezek a szülők is már román iskolába jártak, hiszen 1963-ban 

megszűnt a magyar oktatás Misztótfaluban, félnek attól, hogy összevont osztályokba járjanak a 

gyerekek, félnek attól, hogy mi lesz ötödiktől, félnek, hogy Nagybányára kell majd ingázniuk. 

Nagyon sok gondot fogalmaztak meg azon a gyűlésen, ahol népszerűsítettük a magyar oktatást. 

Tulajdonképpen nem bíznak ebben az ügyben” – összegezte tapasztalatait a civil szervezet 

elnöke. 

 

Terjeszkedik a Sapientia 

2011. július 11. - Dénes Emese - Krónika, szekelyhon.ro 

Tovább bővül a felsőoktatási kínálat Székelyudvarhelyen. A Babes–Bolyai Tudományegyetem a 

már meglévő tanítóképzés mellett ősztől informatika szakot is indít, 2012-től pedig a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek is lesz a városban kihelyezett tagozata. A kihelyezett kar 

beindításáról Bunta Levente polgármester tavaly már egyeztetett a BBTE rektorával, 

nemrégiben pedig személyesen tárgyalt a matematika és informatika kar tanszékvezetőjével és 

dékánhelyettesével, dr. Soós Annával. Ennek eredményeként 20–30 hellyel indulhat a 

diplomás képzés Székelyudvarhelyen is. Bunta Levente polgármester ugyanakkor megbeszélést 

folytatott Ulicsák Szilárddal, a Bethlen Gábor Alap vezetőjével, továbbá Kató Bélával, a 

Sapientia Alapítvány kuratóriumának elnökével is azért, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemnek Udvarhelyen is legyen kirendeltsége. A tárgyalások eredményeként 

2012-től Székelyudvarhelyen faipari, energetikai és turisztikai szakokon is tovább lehet majd 

tanulni. 

 

Autonómiát kérő Százak 

2011. július 11. - MTI, Krónika 

A Százak Tanácsa szerint a Székelyföld számára csak a teljes közösségi autonómia lehet a 

helyes megoldás. A civil szervezet tegnap kiadott közleményében úgy fogalmaz: történelmileg, 

erkölcsileg csak a teljes közösségi autonómia lehet a helyes megoldás. „Ez felel meg a román és 

magyar nemzet érdekeinek, alapja tartós barátságának és az európai nemzetek együttélési 

normáinak.” A Százak Tanácsa 1997-ben alakult a Magyarok Világszövetsége nemzeti 

együttműködési bizottságának ajánlására. Elnökségének Csoóri Sándor író és Duray Miklós 

politikus is a tagja. 
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Megmenekülnek a körzeti hivatalok 

2011. július 9. - bumm.sk, Új Szó 

Megmenekülhetnek a körzeti hivatalok, a Híd ugyanis elutasítja bezárásukat. Bugár Béla pártja 

a Koalíciós Tanács ülésén elzárkózott a belügyminisztérium leépítési javaslatától. Mint 

ismeretes, a szlovák belügyminisztérium elkészítette az állami körzeti hivatalok hálózatának 

szűkítéséről szóló törvénymódosítását, mely szerint négy körzeti hivatal szüntetnének meg, 

ebből három Dél-Szlovákiában található: Szencen, Párkányban és Szepsiben. Az MKP már 

januárban felhívta a figyelmet a tervezett hivatalbezárásokra, két hete pedig bejelentették, 

aláírásgyűjtéssel kívánnak tiltakozni. Míg a Híd kormányon van, nem zárnak be a körzeti 

hivatalok – erősítette meg Solymos László, a Híd frakcióvezetője. A kormánypárt nem egyezik 

bele a belügyminisztérium tervezetébe, a politikus elmondása szerint így felesleges az 

aláírásgyűjtés. 

 

Gyilkos közöny 

2011. július 9. - Juraj Hrabko - Új Szó 

„Az elmúlt hetek híreinek tengerében elveszett az, amelynek valóban meg kellett volna 

rengetnie az országot. Méghozzá alaposan” – írja Juraj Hrabko az Új Szóban. „Ez pedig a 

belügyminisztérium levele volt Berényi Józsefnek. A belügyminisztérium felszólította, jelentse 

be, hogy április közepén a Szlovák Köztársaság állampolgára volt-e vagy sem.” Berényi azt 

válaszolta a belügynek, hogy tudomásul vette a levelet – folytatja a szerző, és hozzáteszi: „Az 

eljárásra nem panaszkodott, ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a belügyminisztérium azt vizsgálja, 

amit nem vizsgálhat. Ha vizsgálná is, nincs hozzá törvény adta joga. Ott van fehéren feketén, 

hogy csak akkor teheti meg, ha a törvények megengedik, az alkotmány második cikkelyében 

pedig ez olvasható: Az állami szervek csak az alkotmány alapján cselekedhetnek, annak keretei 

közt és oly módon, ahogyan azt a törvény meghatározza.” 

 

„Jó az irány, de lassú a tempó” 

2011. július 9. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

Grigorij Mesežnikov politológus, az IVO társadalomkutató intézet vezetője a szlovák kormány 

első évét értékelő interjúban elmondta, míg a Fico-kabinet türelmetlenséget mutatott a 

nemzeti kisebbségekkel szemben, addig a Radičová-kormány idején javult a szlovák–magyar 

viszony légköre, és megvan az esélye, hogy javuljanak a két ország kapcsolatai is. „Kevésbé 

pozitívan értékelem azt, hogy a kormány a Fico-kabinet által életre hívott deformációkat 

viszonylag lassan távolítja el. Például kisebbségi téren – mondjuk az államnyelvtörvény 

ügyében – szűkkeblűen járt el, az állampolgársági ellentörvényt pedig még el sem törölte” – 

tette hozzá a szakember. A Bugár Béla vezette Híd szerinte „a pártrendszer lényeges részévé 

vált, megtartotta támogatottságát az elmúlt egy évben, miközben specifikus helyzetben van, 

mivel erős parlamenten kívüli konkurense van – az MKP”. 
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Az SNS visszaigényelné a szlovák kulturális javakat 

2011. július 10. - SITA, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A Szlovák Nemzeti Párt egy komplex törvényjavaslat kidolgozását és előterjesztését tervezi a 

szlovák kulturális örökség részét képező javak visszaszolgáltatását illetően – nyilatkozta Rafael 

Rafaj, aki szerint Magyarországnak már több mint 100 éve a birtokában vannak a szlovák 

kulturális örökség részét képező javak. Rafaj kritizálta a szlovák műemlékalapról szóló 

törvénymódosító kormányjavaslatot, mert az „elvághatja azon kulturális értékű javak 

visszaadásának lehetőségét, amelyeket 1896-ban vittek ki Szlovákiából Magyarországra és a 

mai napig nem szolgáltatták vissza azokat”. 

 

Felfüggesztik az aláírásgyűjtést a Párkányi Körzeti Hivatal megmentéséért 

2011. július 11. - Felvidék Ma 

Az MKP szerint a Koalíciós Tanács azon döntése, hogy mind az ötven körzeti hivatal 

megmarad, azt bizonyítja, eredményes volt a tiltakozó aláírások gyűjtése a Párkányi Körzeti 

Hivatal bezárásának megakadályozásáért. Az elmúlt két és fél hét alatt közel 11 ezer polgár írta 

alá a petíciós íveket, ami meghaladja a párkányi körzetben élők számának egyharmadát. 

„Elégedettek vagyunk, hiszen nagyon rövid idő alatt a tiltakozók ilyen magas arányban 

támogatták a petíciót” – nyilatkozta a petíciós bizottság nevében Farkas Iván és Szigeti László, 

a párt alelnökei. Elmondták, az aláírásgyűjtést határozatlan időre felfüggesztik, véglegesen 

akkor mondanak majd le róla, ha a belügyminiszter visszavonja a körzeti hivatalok 

megszüntetésére vonatkozó törvényjavaslatát. 

 

 

A VI. Délvidéki EMI-tábor az elképzelések szerint alakult 

2011. július 10. - Vajdaság Ma 

A Vajdaság Mának Strahl Zoltán a tábort szervező Egyesült Magyar Ifjúság elnöke elmondta, 

„az EMI-táborok célja az, hogy a magyar fiataloknak legyen néhány napja, amikor együtt 

lehetnek, hogy érezzék, hogy jelen esetben itt a Délvidéken magyarként is van jövőjük. Az előző 

évekhez képest tömegesebb a részvétel a táborban, de nem az a célunk, hogy az esti 

koncerteken minél többen jelenjenek meg, hanem hogy inkább a napközben zajló történelmi és 

közéleti témákat taglaló előadásokon minél nagyobb számban vegyenek részt a fiatalok. 

Örömmel láttuk, hogy ezeken az eseményeken mindig teltház volt”.  

 

Egy év mérlege 

2011. július 10. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

Június végén múlt egy éve, hogy megalakult az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács. Már 

Korhecz Tamásnak, az MNT elnökének székfoglaló beszédéből is kiderült, hogy az új tanács 

fáradtságot nem ismerve kíván tevékenykedni a vajdasági magyar közösség érdekében. Négy 

területen dolgozták ki tevékenységi körüket, az ellátandó feladatokat: oktatás, művelődés, 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/29354-az-sns-visszaigenyelne-a-szlovak-kulturalis-javakat-
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/29355-felfuggesztik-az-alairasgyujtest-a-parkanyi-korzeti-hivatal-megmenteseert
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12035/A-VI-Delvideki-EMI-tabor-az-elkepzelesek-szerint-alakult.html
http://magyarszo.com/fex.page:2011-07-10_Egy_ev_merlege.xhtml
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tájékoztatás és hivatalos nyelvhasználat. Korhecz Tamás szavai szerint az MNT egy esztendő 

alatt kevés kivétellel teljesítette vállalt kötelezettségeit, ám a négyből eddig csak egy stratégia 

készült el. „Az MNT-ben jelen levő pluralizmust az is bizonyítja, hogy a Magyar Összefogás 

részéről is érkeznek módosító indítványok. Meg lehet fogalmazni eltérő véleményt és ezt el is 

lehet fogadtatni” – hangsúlyozta Korhecz. 

 

Amíg nem lesz magyar (perszonális) autonómia... 

2011. július 10. - Ágoston András - Vajdaság Ma 

„Hagyjuk most a tényt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a Magyar Nemzeti 

Tanácsot (MNT), és a kulturális autonómiát, feltehetően a Tadić-féle Demokrata Párt (DS) 

egyetértésével, sőt ösztönzésével, igyekszik kiegyenlíteni” – kezdi írását Ágoston András 

VMDP-elnök a Vajdaság Mán. „A VMSZ és az MNT részéről tehát, a jogkörök átvételével 

kapcsolatos nagyhangú kampány nem más, mint egy próbálkozás, a csaknem két évtizede 

kialakult forráskezelési modellnek a NER keretei közötti érvényesítésére. A cél az, hogy a 

lényeg ne változzon: eszerint Budapest a helyi többségi elithez simuló magyar pártnak juttatja 

el a nemzetrésznek szánt támogatást, amelyet az, Belgrádhoz igazodva, annak ellenőrzése 

mellett, csoportérdekeinek prizmáján keresztül szemlél és használ fel. Ez a modell az 

önfeladást, a nemzeti behódolást, s nem a nemzet határmódosítás nélküli politikai 

integrációját szolgálja” – folytatja Ágoston. 

 

Egymásért Egy-Másért: kárpátaljai szálak? 

2011. július 8. - Kárpáti Igaz Szó 

Magyarországon vizsgálják a kárpátaljai magyar szervezetek pénzlopási ügyét címmel 

jelentetett meg írást a Zakarpattya.net.ua. A hírportál közli, hogy működése során az 

Egymásért Egy-Másért Alapítvány több mint 370 millió forintot költött az EU-s és az ukrajnai 

magyar szervezetek támogatására. A legtöbb pénzt a romániai és a szlovákiai magyarok kapták. 

Ugyanakkor a pénzlopások mértékét tekintve  a Kovács Miklós és Brenzovics László  alapította 

magyar szervezetek vannak az első helyen – állítja forrásra hivatkozva a Zakarpattya.net.ua. A 

hírportál hozzáteszi, hogy az ügy részleteinek felderítése érdekében  rövidesen vizsgálatok 

indulnak, melyek egyidejűleg érintenek majd minden határon túli magyar szervezetet. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/4244/Amig-nem-lesz-magyar-perszonalis-autonomia.html
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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