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Továbbra is aggályos a szlovák nyelvtörvény 

2011. július 13. - MTI, hvg.hu, ATV, Fidesz.hu, Hírszerző, Echo TV, bumm.sk,  

A szlovák nyelvtörvény módosítását követő magyar fenntartásokról tájékoztatta Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár Knut Vollebaekot, az EBESZ 

kisebbségügyi főbiztosát szerdán Hágában. Mint ezt követően az MTI-nek elmondta: azért 

tartották ezt fontosnak, mert már az államnyelvről szóló törvény év eleji módosítása után 

mind Vollebaek, mind a Velencei Bizottság kifejezte fenntartásait a változtatásokkal 

kapcsolatban, és ismertette azokat az elvárásokat is, amelyeket Szlovákiának teljesítenie 

kellene ahhoz, hogy a kisebbségi nyelveket érintő törvényi szabályozása megfeleljen a 

nemzetközi dokumentumokban is rögzítetteknek. Répás Zsuzsanna hangoztatta annak 

fontosságát, hogy a főbiztos továbbra is kísérje figyelemmel a témába vágó szlovák 

törvényalkotást. Reményét fejezte ki, hogy sikerül további könnyítéseket elérni a 

törvényeken. 

 

Borbély László: alaptalanok a DNA vádjai, nem vagyok érintett az ügyben 

2011. július 13. - Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Erdély Ma, MTI 

Semmilyen módon nem érintett az állítólagos befolyásszerzési ügyben, amelyről a 

médiából értesült – jelentette ki Borbély László környezetvédelmi miniszter szerdán. 

Borbély azt követően mondta ezt, hogy hazaérkezett Lengyelországból, a repülőtérről 

pedig egyenesen a kormány székházába, a bukaresti Victoria-palotába hajtott, ahol 

megbeszélést folytatott Markó Béla kormányfőhelyettessel, és Kelemen Hunorral, az 

RMDSZ elnökével. „Nem vagyok érintett ebben a történetben, alaptalanok a 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) közleményében szereplő állítások. Az 

igazságszolgáltatás szabadon teljesítheti kötelességét” – fogalmazott Borbély. 

 

Önkéntesek és hatóságok támogatását várják a honosításhoz 

2011. július 13. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A Magyar Köztársaság külképviseletei nem tudják elég gyorsan átnézni a magyar 

állampolgársági kérelmeket, tehát nem tudják tartani az eleinte tervezett 3–3,5 hónapot az 

eskütételig. Ezért önkénteseket várnak a demokráciaközpontban. „Az érdeklődőket mi 

betanítjuk, majd az adott településen ők lesznek a téma szakemberei. Ez azért fontos, mert 

sokaknak nincs pénzük vagy idejük beutazni a városba vagy a kirendeltségeinkhez, mi 

pedig kiutazunk ugyan, de még szükség van támogatásra. Továbbá kérjük a helyi 

önkormányzatokat, hivatalosságokat, hogy biztosítsanak megjelenést a nagyobb 

tömegrendezvényeken. Vásárokon, búcsúkon, falunapokon is szeretnénk terjeszteni a 

magyar állampolgársággal kapcsolatos információkat” – ismertette Portik Vilmos. 
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Tánczos: nem merült fel az RMDSZ-ben Borbély László miniszter leváltása 

2011. július 13. - transindex.ro 

Tánczos Barna mezőgazdasági államtitkár a Realitatea tévének kijelentette, az RMDSZ-en 

belül nem merült fel Borbély László környezetvédelmi miniszter visszahívása. „Egy 

pillanatig sem merült fel a szövetségben Borbély visszahívásának gondolata. Bizonyos 

spekulációk, vélemények nem késztethetnek cselekvésre, előbb meg kell vizsgálni, miről is 

van szó. Valószínűleg az elkövetkező néhány napban többet megtudhatunk az ügyet 

kivizsgáló hatóságoktól illetve magától Borbély Lászlótól is. Korai még határozott 

álláspontokat megfogalmazni” - jelentette ki Tánczos. 

 

Házkutatás Borbély László rokonának lakásában 

2011. július 13. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Reggeli Újság, Új 

Magyar Szó, Szabadság 

Házkutatást tartott szerdán a korrupcióellenes ügyészség (DNA) egy bukaresti lakásban. 

Lakatos Péter RMDSZ-képviselő szerint elkezdődött a vadászat a szövetség vezetői ellen, 

mivel szembeszegültek az államfő regionalizációs terveivel. Kelemen Hunor szövetségi 

elnök szerint a Borbély elleni vádak hamisak, a miniszter pedig továbbra is élvezi az 

RMDSZ politikai támogatását. 

 

Dorin Florea: Marosvásárhely legyen a régióközpont 

2011. július 13. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro 

Dorin Florea szerint Marosvásárhely kellene legyen a Maros megyét is magába foglaló 

fejlesztési régió központja. Marosvásárhely polgármestere arra kérte az RMDSZ elöljáróit, 

hogy támogassák egy olyan fejlesztési régió létrehozását, amelynek tagjai Maros, Hargita 

és Kovászna megyék mellett Fehér, Szeben és Brassó megyék is, amelynek fővárosa 

Marosvásárhely lenne. Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a Florea által 

javasolt változás nem más, mint a jelenleg is létező fejlesztési régió. Az, hogy a központját 

Gyulafehérvárról Marosvásárhelyre költöztetnék, semmit sem oldana meg, a megyék 

közötti eltolódás nem szűnne meg. 

 

Honosítási akadály: elváltaknak Brüsszel 2-es dokumentum 

2011. július 13. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A magyar állampolgárság megszerzéséhez, illetve az igénylés leadásához a 2007 után elvált 

személyek esetében szükséges az úgynevezett Brüsszel 2-es (2201) dokumentum. 

Csakhogy ezt a romániai bíróságok többsége nem ismeri, nem hallott erről, holott 

Románia ennek alkalmazását is ratifikálta 2007-es uniós csatlakozásakor. A 

Marosvásárhelyi Demokráciaközpont vezetője, Kali István elmondta, kérték a 

Bevándorlási Hivatalt, hogy tekintsenek el ettől az okirattól, viszont azt a választ kapták, 

hogy a román hatóságoknak kötelességük betartani vállalásaikat. 
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Első helyen a Sapientia 

2011. július 13. - Kozán István - szekelyhon.ro 

A romániai magánegyetemek közül a Sapientia került az első helyre azon a listán, amelyen 

az egyes egyetemek oktatói által készített és a nemzetközileg jegyzett tudományos 

folyóiratokban közölt szakdolgozatok számát veszik figyelembe. A szakmunka 263 állami 

és magánegyetemet, illetve tudományos társaságot vett górcső alá: a dobogóra évek óta a 

Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Bukaresti Egyetem és a Bukaresti Műszaki Egyetem 

került fel. Idén a Sapientia egyetemet a 38. helyen jegyzik, ezzel az eredménnyel a legjobb 

magánegyetem az országban. 

 

Újabb rongálás a Házsongárdban 

2011. július 14. - Kiss Előd-Gergely - Krónika, Szabadság 

Ismét megrongáltak egy síremléket a kolozsvári Házsongárdi temetőben: egy frissen 

előkerült tumbát csákánnyal törtek szét ismeretlen tettesek. Gergelyné Tőkés Erzsébet, a 

Házsongárd Alapítvány igazgatója elmondta: kedden épp a műemlék sírok felmérését 

végezték a minisztérium munkatársaival, amikor az egyik sírásó egy frissen kiásott, 

földalatti kripta mellett egy tonnás tumbát talált, amely tele volt felirattal. Az alapítvány 

igazgatója szerint sikerült megtisztítaniuk a síremlék egy részét, így kiderült, a felirat 

magyar, a Péter nevet ugyanis tisztán el lehetett olvasni.  

 

Hárommillió embert érinthet a levélben szavazás 

2011. július 14. - Krónika 

A levélben szavazás bevezetésének az a célja, hogy lehetővé tegye a külföldön élő román 

állampolgárok számára, hogy élhessenek politikai jogaikkal – jelentette ki tegnap Teodor 

Baconschi külügyminiszter. Baconschi elmondta: szeretnék, ha a mintegy hárommillió 

külföldön élő román is élhetne politikai jogaival a választásokon. Az ellenzék nem 

támogatja a kezdeményezést, mivel szerintük azáltal a PDL választási csalást akar 

elkövetni. Baconschi ugyanis a párt májusi kongresszusán arról beszélt: ha a külföldön élő 

román állampolgárok levélben szavazhatnak, az mintegy egymilliós szavazattöbbletet 

jelentene a PDL számára. 

 

A bizalom kilövése 

2011. július 14. - Gazda Árpád - Krónika 

„Megnyílott a halász-vadász szezon az RMDSZ vezetői háza táján. Értsd: a hatalom 

csúcsáról kilövési engedélyt/parancsot adtak az igazságszolgáltatásnak egyes RMDSZ-es 

nagyvadakra. Így próbálják jobb belátásra bírni a szövetséget, mely az elmúlt hetekben 

meghiúsította az ország közigazgatásának az átszervezését, és a levél útján történő 

szavazás tervezetét is ellenzi. Nagyjából így foglalható össze Lakatos Péter képviselő 
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nyilatkozata, amelyben a korrupcióellenes ügyészség által vizsgált Borbély László 

környezetvédelmi miniszter védelmére siet” – írja Gazda Árpád a Krónika vezércikkében. 

A szerző megállapítja: „Borbély Lászlót kétségtelenül megilleti az ártatlanság vélelme. Aki 

azonban úgy próbálja őt menteni, hogy buzgalmában besározza az egész politikai osztályt, 

az rossz szolgálatot tesz. Az ilyen magyarázatok következménye, hogy odalett a bizalmi 

viszony a választók és a választottak között, hogy egyre többen érzik: ezek nem minket 

képviselnek. A megállapítás pedig nem egy emberre, nem egy pártra, hanem az egész 

politikai osztályra kiterjed”. 

 

Gyors eljárást sürget a Sapientia 

2011. július 14. - Új Magyar Szó  

Szükség van a gyors döntésre a Sapientia akkreditációjával kapcsolatban, mert félő, hogy 

politikai viták tárgyává válhat az intézmény jövőjét meghatározó folyamat – nyilatkozta az 

ÚMSZ-nek Dávid László, az intézmény rektora. Markó Béla miniszterelnök- helyettes 

kedden írta alá az akkreditációról szóló törvénytervezetet, az oktatási minisztérium által 

kedvezően értékelt jogszabály várhatóan hamarosan a kormány elé kerül. Király András, a 

szaktárca államtitkára korábban úgy nyilatkozott, valóban hosszadalmas eljárásról van 

szó, de az eltelt idő megfelel az ilyenkor szokásos ügymenet tartamának. Úgy vélte, az év 

végén, a következő év elején megszülethet a várva várt jogszabály. 

 

Népszavazást kezdeményez az MPP 

2011. július 14. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Tegnap iktatták a Kovászna és Hargita megyei önkormányzatnál azt a határozattervezetet 

és indoklását, amelyben az MPP javasolja: a két képviselő-testület fogadjon el egy 

határozatot arról, hogy még idén népszavazást szerveznek. A referendumon az itt élő 

polgároknak arra a kérdésre kellene válaszolniuk, hogy akarják-e egy Székelyföld nevet 

viselő közigazgatási egység létrehozatalát. Ugyanazon a tanácsülésen kívánnak elfogadni 

egy állásfoglalást is arról, hogy Székelyföld egységes és feloszthatatlan régió – jelentette be 

Kulcsár-Terza József, a polgári párt háromszéki elnöke. A két megye tanácselnökeinek és 

képviselő-testületeinek címzett levélben arra kéri a címzetteket, támogassák a 

kezdeményezést. 

 

A hétvégén indul az MKP plakátkampánya a kétnyelvűségért 

2011. július 13. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma,  Magyar Nemzet, Népszava 

Az utóbbi hetekben elsősorban civilek, polgári társulások hívták fel a figyelmet arra, hogy a 

szlovák nyelvű feliratok mellett helyet kapjanak a magyar nyelvűek is. A héten pártok is 

csatlakoztak a civilekhez. A Híd bejelentette, matricakampányba kezd, míg a Magyar 

Koalíció Pártja (MKP) a hétvégén országos óriásplakát-kampányt indít, ezzel is rámutatva Fe
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a magyar nyelv használatának fontosságára, emellett támogatásáról biztosít minden 

kétnyelvűséggel kapcsolatos civil kezdeményezést. „A kétnyelvű feliratok hozzájárulnak 

ahhoz, hogy otthon érezhessük magunkat szülőföldünkön. Fontos, hogy gyakorlati szinten 

is megvalósuljon a kétnyelvűség, erősödjön az anyanyelvhasználat” - jelentette ki Bárdos 

Gyula, az MKP Országos Tanácsának elnöke. 

 

A Híd és az OKS aláírták az együttműködésről szóló szerződést 

2011. július 13. - bumm.sk 

A jövőben a Polgári Konzervatív Párt (OKS) képviselője a Híd küldöttségének tagjaként 

lehetőséget kap a Koalíciós Tanácsokon való rendszeres jelenlétre. Az erről szóló 

megállapodást szerdán írta alá a két tömörülés elnöke, Bugár Béla és Peter Zajac. „A 

megegyezés célja a parlamenti frakciónk megszilárdítása. Az OKS képviselőjének jelenléte 

a Koalíciós Tanácson a négyesük nagyobb mértékű bekapcsolódását eredményezi majd a 

koalíció döntéseibe” – mondta Bugár Béla. Az OKS négy parlamenti képviselője tagja a 

Híd parlamenti frakciójának, eddig azonban Zajacék csak partnerüktől, közvetett úton 

szerezhettek tudomást arról, miben egyezett meg a négy kormánypárt a Koalíciós 

Tanácson. 

 

Idén kétszer annyi gyerek jelentkezett az iskolába, mint két évvel ezelőtt  

2011. július 13. - Száz Ildikó - Új Szó 

Sikeres évet zárt az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium, ahová idén kétszer annyian 

jelentkeztek, mint két évvel ezelőtt. Peternai Zsuzsanna igazgató szerint az elmúlt évekhez 

viszonyítva javult a kapcsolatuk a térségbeli magyar alapiskolákkal. Az iskolának most más 

gondjai vannak, bérleményben működik, az épület egy része kihasználatlan, a megyének 

sokba kerül a fenntartása. Nyitra megye önkormányzata, az intézmény fenntartója egy 

épületbe helyezné az érsekújvári szlovák és magyar gimnáziumot, amivel sem az 

intézmény vezetése, sem a szülők nem értenek egyet. 

 

Drámai magyarfogyatkozás a Felvidéken 

2011. július 14. - Harrach Gábor - Magyar Nemzet 

Háborús veszteségeket idéző fogyatkozást jósolnak a társadalomkutatók a felvidéki 

magyarok esetében. A nemrég lezajlott szlovákiai népszámlálás előzetes adatait ősszel 

teszik közzé. Gyurgyík László szociológus, a téma egyik legismertebb kutatója 60 ezres 

csökkenésről beszél, ami – ha valóra válik – a tíz évvel ezelőtt regisztrált apadást is 

meghaladja. Gyurgyík egy nyilatkozatában a várható 60 ezres csökkenésből 22-23 ezret 

magyarázott a természetes fogyatkozással, a többit az elvándorlás és az asszimiláció 

számlájára írta. 
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Szomszéd várak 

2011. július 14. - Ablonczy Bálint - Heti Válasz 

Michal Horský politológus szerint a kettős állampolgárság vagy az új magyar alkotmány 

ügye nem taktikai érdekből szerepel a pozsonyi politika első vonalában. „Míg a csehek 

nemzeti önépítése a németekkel szemben zajlott, nálunk ezt a szerepet a magyarok 

töltötték és töltik be” – mondta a politológus a Heti Válasznak, aki szerint a budapesti 

kormány „érzéketlensége és merevsége” csak ront a dolgon. „A magyarok attól szenvednek, 

hogy a világban alig tudnak róluk és problémáikról, minket meg az traumatizál: 

nemzetközi színtéren láthatatlanok vagyunk” – hasonlítja össze a nemzeteket az elemző. 

Dušan Čaplovič, a Fico-kormány kisebbségi ügyekért is felelős miniszterelnök-helyettese a 

lapnak elmondta, hogy „már a Vladimír Mečiar és Horn Gyula által aláírt alapszerződés is 

leszögezte, hogy a kisebbségekért azon országok felelősek elsősorban, ahol élnek. Nem 

lehet az államok ügyeibe kívülről, egy törvénnyel beavatkozni” – mondja. Mikor a lap arról 

kérdezte, hogy ezek szerint a pozsonyi állampolgársági törvény 1997 és 2005 között 

hatályos módosítása (amely szlovákiai állandó lakhely nélkül is állampolgárságot adott a 

szlovák felmenőkkel bíró külföldieknek) is ilyen „területen kívüli” jogszabály volt, Čaplovič 

kifejtette: természetesen „más esetről” van szó. Hiszen az a kedvezményes honosítás 

„családi kapcsolatokon” alapult. 

 

Temerin, latin betűkkel is 

2011. július 13. - Vajdaság Ma 

A Putevi Srbije közvállalat cáfolta a hírt, miszerint Temerin be- és kijáratához csak cirill 

betűs táblát helyeztek volna el. A közvállalatban úgy nyilatkoztak a Beta hírügynökségnek, 

hogy a Belgrád-Szabadka autópályán a temerini leágazásnál a cirill és latin betűs táblákat 

50 méterre helyezték el egymástól, tekintettel, hogy ugyanarra a közlekedési jelzőtáblára 

nem fért fel mindkét írásmóddal a felirat. Mint mondták, előbb a cirill betűs táblát, majd a 

latin betűst helyezték el, a közlekedési jelekről szóló szabályzat szerint. 

 

A kisebbségi médiumok magánosítása ellen 

2011. július 13. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága szerdai ülésén foglalkozott a szerbiai 

médiastratégia-tervezettel. A tervezet nem részesítené pozitív diszkriminációban a 

kisebbségek nyelvén tájékoztató médiumokat, azaz kivétel nélkül mindegyiket 

privatizálná. Ha megtörténik, akkor ez a jelenleg működő magyar nyelvű tájékoztatási 

rendszer felszámolásához vezethet Szerbiában. A Tájékoztatási Bizottság szerdai 

rendkívüli ülésén elfogadott záradékban tiltakoznak a tervezett magánosítás ellen, 

valamint az ellen, hogy a tervezetben foglaltak szerint az MNT nem lehet tájékoztatási 

eszközök alapítója vagy társalapítója. 
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Segítség 

2011. július 13. - Ágoston András - Vajdaság Ma 

Ágoston András a következőképpen ír a kárpát-medencei autonómia-törekvésekről és a 

kívánatos magyar nemzetpolitikáról: „az lenne a jó, ha minden kisebbségi közösségnek 

lenne saját elfogadott autonómiamodellje, amely mellett kitart az a párt is, amelyik orra 

előtt elhúzzák a kormányzati felelősségvállalás mézesmadzagját. Mennyivel könnyebb 

lenne a magyar kormányzati szervek helyzete, ha a kétoldalú kapcsolatokban, ezzel az 

autonómiamodellel rajtolhatnának, s amennyiben a kisebbségi jogokra terelődik a szó, a 

szomszédok minden észrevételét ezzel tudnának leszerelni. A VMDP véleménye az, hogy el 

kell választani a szűkebb értelemben vett államközi viszonyokat a kisebbségi 

autonómiakövetelésektől. Ehhez azonban arra van szükség, hogy minden kisebbségi 

közösségnek legyen konkrét autonómia-elképzelése. Ami jelenleg nincs.” 

 

Támogatásról és anyaországról 

2011. július 13. - Friedrich Anna - Vajdaság Ma 

„Azok közé tartozom, akik nem lelkesednek túlságosan az anyaországi támogatások 

lehetősége miatt. Úgy gondolom, van olyan erős a vajdasági magyar közösség és van olyan 

súlya a szerb politikában, hogy az anyaország viszonylatában ne a szegény rokon legyen. A 

290 ezer főnyi magyarság – remélem az őszi népszámláláskor nem az derül ki, hogy ennél 

sokkal kevesebben vagyunk – a szerb államnak fizeti az adót, az életkörülmények és a 

külföldi megítélés tekintetében osztja a sorsát a szerb nemzettel, tehát intézményeinek 

fenntartása és működtetése is ennek az államnak a feladata” – írja Friedrich Anna a 

Vajdaság Mán. 

 

Felvételit anyanyelvből! 

2011. július 13. - Tóth Viktor - Kárpáti Igaz Szó 

A szaktárca tegye lehetővé, hogy jövőre anyanyelvükből is felvételi vizsgát tehessenek az 

egyetemen az ukrajnai magyarok és románok – kérte a Dmitro Tabacsnik oktatási és 

tudományos miniszterhez címzett beadványban Vagyim Kolesznyicsenko és Ion Popescu 

parlamenti képviselő, az Orosznyelvű Ukrajnáért társadalmi szervezet, illetve az országos 

román érdekvédelmi szövetség vezetője. A dokumentumban – amelynek megfogalmazója 

dr. Tóth Mihály, az UMDSZ tiszteletbeli elnöke – felhívják a tárcavezető figyelmét, hogy a 

magyar és román szakokra történő felvételi során a jelentkezőknek nem anyanyelvi 

ismereteikből, hanem más tantárgyakból kell számot adni tudásukról. Ez a gyakorlat 

abszurd szituációkat szül, ugyanis olyanok kerülhetnek előnybe, akiknek esetleg 

semmilyen előképzettségük nincs az általuk választott szakterületen. A beadvány rámutat: 

a probléma megoldása mindenben megfelel a Viktor Janukovics elnökjelölt, valamint az 
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UMDSZ, az Orosznyelvű Ukrajnáért társadalmi szervezet és az országos román szövetség 

által 2009. november 30-án megkötött együttműködési és partneri szerződésben 

foglaltaknak. Mindezekből kiindulva arra kérik Dmitro Tabacsnikot, tegyen lépéseket a 

kérdés megoldására, hogy a 2011–2012-es, illetve az azt követő tanévekben anyanyelvből 

is lehetővé váljon a felvételizés. 

 

A KMKSZ beperli a rágalmazókat 

2011. július 13. - Kárpátalja 

Július 8-án jelent meg a zakarpattya.net.ua kárpátaljai internetes portálon az a hír, hogy 

az Egymásért Egy-Másért Alapítvány pénzeinek szétlopási arányát illetően a szomorú 

elsőség a Kovács Miklós és Brenzovics László által alapított ukrajnai magyar szervezeteké. 

„Viszonyainkat jól tükrözi, hogy a hírt minden fenntartás és ellenőrzés nélkül átvette a 

KMKSZ politikai ellenfelének, az UMDSZ-nek a szócsöve, a Kárpáti Igaz Szó. Úgy látszik, 

számukra a politikai ellenfél bemocskolása előbbre való a magyarság érdekeinél” – írja a 

Kárpátalja című hetilap, mely közli: „a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség időközben 

úgy határozott, hogy rágalmazásért beperli az írást közlő internetes kiadványt.” A lap 

megjegyzi, hogy az alapítvány „néhány ruhaosztási akciót leszámítva” nem tevékenykedett 

Kárpátalján. A „másik megfontolandó körülmény”, hogy a magyarországi szocialista 

kormányzattal az UMDSZ, és így a Kárpáti Igaz Szó is szoros kapcsolatokat ápolt. „Ha 

tehát mégis lettek volna kárpátaljai „akciói” az Egymásértnak, annak a 

kedvezményezettjeit nem a KMKSZ háza táján kellene most keresni” – állítja a Kárpátalja. 

 

Lezajlottak a kisebbségi önkormányzati választások 

2011. július 13. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Július 10-én lezajlottak a kisebbségi tanácsi választások. A horvátországi magyarok négy 

megyében, öt városban és tíz járásban szavazhattak a kisebbségi önkormányzatokra, 

kisebbségi képviselőt pedig összesen nyolc megyében, hét városban és hat járásban 

választhattak. A horvátországi kisebbségi önkormányzati választásokon országosan 

összesen 362 317 választópolgár vehetett volna részt. Mint ahogy az várható is volt, nagyon 

alacsony volt a részvétel. Ami a magyar kisebbséget illeti, hasonló volt a részvételi arány, 

mint négy évvel ezelőtt. Egyelőre még csak nem hivatalos és nem teljes eredmények állnak 

rendelkezésre. 

 

Kisebbségi önkormányzati választások harmadszor: 2:1-re szépített a MESZ 

2011. július 13. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

A kisebbségi önkormányzati választások kapcsán Kriják Krisztina megállapítja, hogy „az 

elmúlt két választás eredményeihez képest, amikor a HMDK nyert (2003-ban és 2007-

ben), most merőben más a helyzet. Amelynek okairól valószínűleg több mélyebb elemzés 
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is születik majd a közeljövőben.  Míg négy évvel ezelőtt a HMDK képviselői alkották, 

hozták létre az országos koordinációt, ezt most valószínűleg a MESZ teszi  majd meg”. A 

szerző szerint a többi kisebbséghez képest a magyarok részvétele nagy volt, ám a legutóbbi 

választásokhoz képest a HMDK nem tudott újabb szavazókat mozgósítani, míg a MESZ 

igen. 

 

A költségvetés módosítása és a nemzetiség 

2011. július 13. - Szolarics NaĎ Klára - Népújság 

Göncz László országgyűlési képviselő a múlt pénteki képviselői kollégiumon ismertette az 

állami költségvetés módosításának a nemzetiséget érintő hatásait. Göncz bízik abban, hogy 

a korábbi ígéret szellemében a kormány a módosítások során a nemzetiség 

finanszírozásába nem nyúl bele. Másképp látja mindezt a kultúra terén, ahol várható a 

tétel csökkentése. Az előrehozott választás az ország politikai stabilitásának jót tenne, de 

nem biztos, hogy ugyanez vonatkozik a készülő általános nemzetiségi törvényre. Az 

általános törvénnyel kapcsolatban a nemzetiségnél kialakult konszenzus kötelezi a 

jövőbeni vezetőket ennek elfogadására. Szeptember végére elkészül a törvény olyan 

változatban, melyet miniszteri és közösségi szinten már tárgyalni lehet. 
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