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Új hatásköröket vállalhatnak át a kormánytól az önkormányzatok 

2011. július 11. - transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, Háromszék 

Hétfőn első ízben ült tárgyalóasztalhoz a PDL és az RMDSZ képviselőiből álló 

közigazgatási reformbizottság. Az RMDSZ-t Seres Dénes, Lakatos Péter, Verestóy Attila 

parlamenti képviselők, illetve Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere képviselte.  

Antal Árpád elmondta, az első ülésen az elveket szögezték le: „Mindenki egyetért azzal, 

hogy az államapparátust le kell építeni, fel kell gyorsítani a decentralizációt. Az RMDSZ 

álláspontja szerint minden olyan hatáskört át kell adni a helyi önkormányzatoknak, 

aminek ezek eleget tudnak tenni. Amit az önkormányzatok nem tudnak megoldani, azt a 

megyei önkormányzatoknak kell átadni, ugyanennek kell történnie a megyei 

önkormányzatok és a kormány esetében is”. Antal Árpád elmondta, a PDL bizottsági tagjai 

a decentralizációt régiósítás révén képzelik el, tehát meglátásuk szerint egy nagyobb 

közigazgatási egységhez kellene kerülniük a különböző intézményeknek és a járulékos 

hatásköröknek. 

 

Veszélyben a demokrácia 

2011. július 12. - Benjamin L. Cardin - Népszabadság 

Benjamin L. Cardin szenátor, az amerikai Helsinki Bizottság elnökének a magyar 

belpolitikáról alkotott véleményét közli a Népszabadság. A szenátor szerint aggodalomra 

ad okot, hogy „a kormány túlhangsúlyozza a magyar etnikai identitást, és az elvesztett 

országrészekre úgy tekint, hogy azt a régió többi állama csakis barátságtalannak 

értékelheti. A kormány egyik első teendője volt az állampolgársági törvény módosítása, 

amellyel megkönnyítették a magyar állampolgárság megszerzését a más országokban 

(elsősorban Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Ukrajnában) élő magyar kisebbség 

számára. Az állampolgárság kiterjesztésére vonatkozó javaslatot áterőltették, noha egy 

2001-es, az Európa Tanácsnak küldött nyilatkozatban a magyar kormány határozottan 

tagadott mindenféle törekvést a határokon túl élő magyarok kettős állampolgárságára. A 

provokatív magatartás terjedését mutatja, hogy néhány hete, a magyar parlament elnöke, 

Kövér László kijelentette, hogy igazolható lenne, ha katonai erővel megváltoztatnák 

Magyarország és az ugyancsak NATO-tag Szlovákia határát, és hogy a Szlovákiában élő 

magyarok a »mieink«.” 

 

A diszkriminációellenes tanács előtt a Tőkés meggyilkolására buzdító 
újságcikk 

2011. július 11. - Krónika, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Kedden tárgyalja az Országos Diszkriminációellenes Tanács a Tőkés László 

meggyilkolására buzdító újságcikk nyomán regisztrált panaszt. A Ştefan cel Mare című 

hetilap május 1-én megjelent számában ír az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökéről, 
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idézve Tőkésnek egy korábbi nyilatkozatát, miszerint „a magyarok nem jövevények 

Erdélyben, hanem elvesztették hazájukat/országukat”. A cikk szerzője, Florin Bucovianul 

ezt az ország „meggyalázásának” nevezi, felszólítva a „bozgor” Tőkést, hogy költözzön 

Magyarországra, ha nem tetszik neki valami. „Hát senki sincs ebben az országban, aki 

golyót eresztene ennek a hazaárulónak a fejébe?” – tette fel a kérdést a szerző, aki 

vélhetően nem más, mint a lap igazgató-főszerkesztője, Mihai-Florin Nahorniac. A 

hetilapot a romániai vasútvonalakon terjesztették, a Román Országos Vasúttársaság (CFR) 

azonban elhatárolódott annak tartalmától. 

 

Borboly: Nincs RMDSZ-MPP egyeztetés a régiós átszervezésről 

2011. július 11. - transindex.ro 

Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök sajtóközleményben cáfolja azokat a 

híreszteléseket, melyek szerint az RMDSZ és az MPP Hargita és Kovászna megyei 

tanácsosai, frakciói között egyeztetések zajlanak a megyék összevonásával, az új regionális 

felosztással kapcsolatos népszavazások előkészítése céljából. A politikus leszögezte, ilyen 

egyeztetések nem zajlanak, mert a jelenlegi közigazgatási felosztást veszélyeztető 

törekvéseket az RMDSZ elnökének, parlamentereinek, önkormányzati tisztségviselőinek, 

helyi- és területi szervezeteinek az „erőteljes, összehangolt fellépése” megakadályozta. 

Jelenleg nincs olyan körülmény, amely indokolná, hogy az elkövetkező hetekben, 

hónapokban népszavazásokat tartsunk Székelyföldön - írja a tanácselnök.  

 

60 és 66% között teljesíthet az USL a helyhatósági választásokon 

2011. július 11. - transindex.ro, Új Magyar Szó 

Közvélemény-kutatást tartott az Szociál-Liberális Szövetség (USL) országszerte. Az 

előzetes adatok szerint a PNL, a PC és a PSD együttesen a szavazatok 60-66 százalékára 

számíthat. Az USL területi szervezeteinek július 15-i határidővel kell beküldeniük a 

közvélemény-kutatások eredményeit. A felmérések azért készülnek, hogy a három párt 

központi vezetősége az eredmények alapján eldöntse, ki fog a helyhatósági választásokon 

az USL színeiben indulni. 

 

Vass Levente, Csegzi Sándor, Dávid Csaba – az esetleges jelöltek 

2011. július 11. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Legutóbb július elsején ültek tárgyalóasztalhoz a romániai magyar politikai pártok 

képviselői, hogy egyeztessenek, kit indítanak közösen Marosvásárhelyen a polgármesteri 

tisztségért – számolt be sajtótájékoztatóján az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének 

elnöke, Benedek István. Az RMDSZ-nek lesz jelöltje, az EMNT és az MPP képviselői pedig 

megígérték, hogy majd felsorakoznak mögé, mivel részükről nem hangzott el konkrét 

javaslat, nekik nem volt jelöltjük – mondta Benedek. Az RMDSZ marosvásárhelyi elnöke 

szerint a három potenciális jelölt közül az EMNT-nek és az MPP-nek van „kedveltje”, de 

erről nem nyilatkozik. 
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Közös polgármester-indítás Marosvásárhelyen: neheztel az RMDSZ-re az 
EMNT 

2011. július 11. - transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, 

Marosvásárhelyi Rádió 

Nehezményezi a Maros megyei EMNT Benedek Istvánnak, az RMDSZ marosvásárhelyi 

szervezete elnökének hétfői sajtótájékoztatón tett nyilatkozatait, amelyben támadó 

hangnemet ütött meg a megyei EMNT kapcsán, noha pénteken konstruktív hangnemben 

folytattak tárgyalásokat egy közös polgármester-jelölt indítása érdekében. Benedek István 

ugyanis azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ Vass Levente, Csegzi Sándor vagy Dávid Csaba 

személyében gondolkodik, a döntést követően az EMNT, illetve az MPP a szövetség által 

megnevezett jelöltet fogja támogatni, hiszen saját javaslattal egyik szervezet sem érkezett. 

Emellett kijelentette, az EMNT-nek inkább az Erdélyi Magyar Néppárt felépítésével 

kellene foglalkoznia, mert jelenleg az RMDSZ egy nem létező párttal folytat tárgyalásokat. 

 

MPP: Benedek ferdít, Bölöni még nem adott választ 

2011. július 11. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro, Krónika 

Bölöni Lászlónak július elsején küldtek közös levelet a romániai magyar politikai 

alakulatok. Eddig még semmilyen hivatalos válasz nem érkezett, hogy a labdarúgóedző 

vállalná-e a polgármester-jelöltséget – mondta a Magyar Polgári Párt Maros megyei 

elnöke, László György. Hozzátette, teljesen más a politikai helyzet, mint 2008-ban, ezért 

másképp kell kezelni az MPP-t és a megalakulóban levő Néppártot is. „Az MPP és az 

EMNT már aláírta a megállapodást, minél hamarabb meg kellene szülessen a végleges 

döntés. Tehát a kérdés az, hogy meddig várunk az RMDSZ-re, hiszen már most 

hátrányban vagyunk” – fogalmazott az elnök. Leszögezte, nem arról volt szó, hogy az 

RMDSZ által kiválasztott jelölt mögé sorakoznak fel, hanem közösen döntik el, ki legyen a 

magyarság jelöltje. 

 

Magyar közmédia: közünk? 

2011. július 11. - Parászka Boróka - manna.ro 

A magyarországi közmédiumok átszervezése, a leépítések kapcsán Parászka Boróka 

megjegyzi: „lehet, hogy mégsem magyar belügy a magyar politikai újságírás és közszolgálat 

helyzete, például akkor, ha komolyan vesszük a kettős állampolgárság intézményét és a 

hozzá tartozó csatolt árut, a választójogot. Kevés kell ahhoz, hogy a nívótlan, szakmaiatlan 

propaganda áthömpölyögjön a határon, visszasírjuk mi még a török hódoltságot”. A szerző 

így folytatja: „Miféle nemzetépítés és nemzeterősítés folyik itt, amikor a (nemzeti) magyar 

kormány információs falakat húz, gátakat emel? Milyen hitele lehet bármiféle „határon 

túli” kapcsolatépítésnek ilyen módon? Biztosan vannak különböző stratégiák a közmédia 

„racionalizálására”, korszerűsítésére. És tény, hogy ami eddig – minden oldali politikai 
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nyomásra – rosszul működött, az tovább nem tartható. De egyelőre nem volt még olyan 

felelősen nyilatkozó döntéshozó, aki világossá tette volna, hogy a magyar kormány 

felmérte volna, mit jelent a magyarországi közszolgálatiság Magyarországon és 

Magyarország határain kívül. Aki jelezte volna, értik, hogy a magyar nemzetközösség 

elsősorban kulturális közösség, és aki a kulturális információcserét veszélyezteti, gyengíti, 

az a nemzetközösséget gyengíti. Ez az igazi nemzetellenesség.” 

 

Levélben szavaztatna a PDL 

2011. július 12. - Balogh Levente - Krónika 

A Demokrata-Liberális Párt (PDL) vezetői hétfőn úgy döntöttek, beterjesztik a parlament 

elé a választási törvény külügyminisztérium által kidolgozott módosítását, amely lehetővé 

tenné a levélben szavazás gyakorlatát. Ezt Teodor Baconschi külügyminiszter, a PDL első 

alelnöke közölte a pártvezetés ülését követően. „Örülök, hogy a pártvezetés élni kíván a 

jogszabály elfogadtatásának lehetőségével, a lehető legrövidebb időn belül egyeztetést 

kezdünk a koalíciós partnerekkel. A cél az, hogy a törvénytervezetet lehetőleg még idén 

elfogadtassuk, hogy a 2012-es választásokon az alternatív módon leadott voksok már a 

hagyományos, urnába dobott szavazatokkal együtt beszámítsanak a végeredménybe” – 

mondta Baconschi. 

 

Lőrincz: nem kell bocsánatot kérnem  

2011. július 12. - Szucher Ervin - Krónika 

Nem követett el törvénytelenséget, és nincs miért bocsánatot kérnie – vonta le a 

következményeket az Adevărul cikke kapcsán Lőrincz Csilla. Előzőleg a lap 

felháborodottan számolt be arról, hogy egy nyilvános rendezvényen a Környezetvédelmi 

Alap országos alelnöke többet beszélt magyarul, mint románul, ezáltal alkotmányt sértett, 

és közfelháborodást okozott. „Az egészet egyetlen újságíró interpretálta kénye-kedve 

szerint. Vegyes környezetben legközelebb is mindkét nyelven beszélek” – fejtette ki a 

Környezetvédelmi Alap alelnöke. 

 

Parázs téma a passzív választójog 

2011. július 11. - Új Szó 

Az Új Szó a határon túliak szavazati jogával kapcsolatban írja, hogy két fő kérdést kell 

eldöntenie a magyar kormánytöbbségnek. Az egyik, hogy csak listákra vagy egyéni 

választókörzetekben is szavazhassanak a külföldön élők. A másik fő kérdés, hogy az aktív 

mellett passzív választójogot is kapnak-e. A szlovák politikusok többször kijelentették, 

elfogadhatatlan számukra a határon túliak szavazati joga, ám a passzív választójog 

megadása még hevesebb szlovák reakciókat váltana ki. A lap hozzáteszi: tény, hogy a 

szlovákiai lakhellyel nem rendelkező szlovák állampolgároknak is van szavazati joga. „A 

Fe
lv

id
é

k
 

 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=53189
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=53187
http://ujszo.com/napilap/kozelet/2011/07/11/parazs-tema-a-passziv-valasztojog


 

 

 

 

 

 
6 

választási rendszerben nagyon nehéz lesz megoldani, hogy ne másodrendű választói 

jognak látszódjon a határon túli magyarok számára adott lehetőség” – mondta a lapnak 

Török Gábor politikai elemző, utalva ezzel arra, hogy ha csak listára szavazhatnának a 

külhoniak, ez tulajdonképpen csak fél voksot jelentene. Ebben az esetben a Jobbik azzal 

támadná a Fideszt, hogy a határon túliakat csak másodrendű polgároknak tartja. „Ezzel 

olyan problémát teremtett magának a Fidesz, amelyben végül nehéz lesz mindenki 

megelégedésére dönteni. És itt a mindenki alatt a határon túli magyarokat is értem” – tette 

hozzá Török Gábor. 

 

Somogyi: a hivatalok a pártkáderek elhelyezésére szolgálnak 

2011. július 11. - bumm.sk 

A tervezett négy helyett 28 körzeti hivatal bezárását is elképzelhetőnek tartja a Szabadság 

és Szolidaritás (SaS) – nyilatkozta a bumm.sk hírportálnak Somogyi Szilárd, a koalíciós 

párt képviselője. Szerinte a Híd politikusainak állításával ellentétben a Koalíciós Tanács 

ülésén nem született döntés arról, hogy a 2014-ig tartó kormányzati ciklusban mégsem 

csökkentik a körzeti hivatalok számát. „Megegyeztek a felek arról, hogy a 

belügyminisztérium elkészít egy javaslatot, miként lennének ezek a hivatalok 

megszüntetve, és hogyan lenne biztosítva a polgárok igénye, de hogy ez a folyamat megállt 

volna, arról szó sincs” – tette hozzá Somogyi. „Azt el kell ismerni, hogy a belügy 

alkalmazottjai nem voltak túl érzékenyek, amikor azonnal dél-szlovákiai körzetek 

hivatalait javasolták megszüntetésre. Én javasoltam Lipšic miniszter úrnak, hogy tegye 

hozzá azokat a hivatalokat, amelyeket Közép-Szlovákiában és az északi részen is meg akar 

szüntetni, és gyorsítsa fel ezt a folyamatot. Tehát, hogy ne úgy tűnjön, négy 

megszüntetendő hivatalból három Dél-Szlovákiára esik. Semmi esetre sem csinálnék ebből 

nemzetiségi kérdést, egyszerű karcsúsításról van szó.” 

 

„A konfliktusok kiindulópontjai nem Magyarországon voltak“  

2011. július 12. - Tokár Géza - bumm.sk 

Lejárt Heizet Antal pozsonyi magyar nagykövet mandátuma, ennek apropójából készített a 

bumm.sk interjút a diplomatával, utódja Balogh Csaba lesz. Véleménye szerint az elmúlt öt 

évben kialakult konfliktusok gyökerét a „Szlovák Nemzeti Párt Fico-kormányban való 

részvételében” látta, hiszen nyomás alatt tartott a felvidéki magyarságot és ezért leszűkült 

a két kormány kapcsolata. Kiemelte, hogy 2a válsághelyzetek kiindulópontjai soha nem 

Magyarországon voltak”, hanem Szlovákiában az állam és állampolgárai között alakult ki 

és ezek közül kevés oldódott meg. Míg szlovák oldalon hosszas viták zajlanak a magyar 

ügyekkel kapcsolatban, Magyarországon „nem téma a szlovákkérdés.” A kisebbségi 

jogokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy két ország eltérő megközelítésének fő oka az eltérő 

megközelítés lehet. Míg Magyarország a kollektív jogok mögött áll, Szlovákia az 

individuális jogokat támogatja. A nagykövet szerint nincs realitása annak, hogy 

Magyarország elszigetelődne, holott ez több szlovákiai lapban is megjelent. „Ha az európai 
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vezetők törekednének az ország elszigetelésére, akkor pedig az utolsó napokban nem az 

eredményekről beszélnének” - mondta. 

 

A küzdőtér törékeny csemetéi 

2011. július 12. - Virág Árpád - Magyar Szó 

Pósa Károly társszervező, a Rákóczi Szövetség magyarkanizsai szervezetének vezetője 

értékelte a Magyar Szó kérésére a hétvégén lezárult EMI-tábort: „Azok a politikai 

ellenhangok, melyek ismét megpróbálták megmérgezni ezeknek a napoknak a szépségét, 

újfent csődöt mondtak. Mi délvidéki magyarok vagyunk, jogaink vannak, s ezt ki kell 

mernünk mondani. Ezekkel a jogokkal élni fogunk, s nem ijedünk meg az árnyékunktól – 

ami alkotmányos, törvényes, azt nekünk is ugyanúgy szabad, mint másoknak. Ez nem 

vonja kétségbe a szerb állam iránti lojalitásunkat.” 

 

Temerin csak cirillül 

2011. július 12. - Magyar Szó 

A Szerbia Utai köztársasági hatáskörbe tartozó közvállalat megbízásából egy zombori 

vállalat új táblákat készített a temerini község településeinek ki- és bejárataihoz. A táblákat 

a helységek megjelölésével a napokban fel is állították, a régieket pedig leszerelték. Igen 

ám, de a régi, szerb és magyar írásmóddal készült táblák helyében az új helységnévtáblák 

már csak cirill betűsek. A történtekkel kapcsolatban Gusztony András polgármester 

felháborodásának adott hangot, és a Szerbia Utai közvállalat részéről provokációnak, a 

nemzetiségi jogok durva megsértésének tekinti a vegyes lakosságú Temerin csupán cirill 

betűs megjelölését. A történtekkel kapcsolatos tiltakozását levélben is kifejezte a 

közvállalatnál és követelte a táblák azonnali lecserélését. 
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