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A Híd és az MKP is bekerülne a parlamentbe a Focus szerint 

2011. július 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

A Focus közvélemény-kutató intézet júniusi felmérése szerint a Robert Fico vezette Smer 

toronymagasan nyerné a parlamenti választásokat, ám 46,3 százalékos eredményével nem 

tudna egyedül kormányt alakítani. A második legnépszerűbb párt az SDKÚ 13,4 

százalékkal, míg a harmadik helyen a KDH áll 10 százalékkal. A Focus szerint a Bugár Béla 

vezette Híd a voksok 7,1 százalékával kerülne be a törvényhozásba, a liberális SaS pedig 6,7 

százalékot szerezne. Több mint egy év után most először mértek olyan adatot az MKP-nak, 

mely parlamenti képviseletet jelentene – a Berényi József vezette pártra a választók 5,7 

százaléka adná a voksát. Utolsóként az SNS is átlépné a parlamenti küszöböt, a szavazatok 

5,3 százalékával. 

 

Megarendezvény belépő nélkül 

2011. július 19. – Krónika 

Bár a helyszínen még javában zajlanak a részleges felújítási munkálatok, nagy vonalakban 

minden „sínen van” a XXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megkezdéséhez 

– nyilatkozta a Krónikának Sándor Krisztina, a tusnádfürdői rendezvénysorozat 

főszervezését ellátó Magyar Ifjúsági Tanács elnöke. Az Összenő, ami összetartozik 

mottóval ellátott Tusványos ma este a Kaláka, a Kiscsillag és a Budapest Bár együttesek 

szabadtéri koncertjeivel „hangol” a holnap rajtoló előadásmaratonra. A 150 ezer eurós 

költségvetésű diáktábor szervezői számára fejtörést okozott a hargitai üdülővárosban 

tapasztalható szálláshiány, ugyanakkor egyelőre nem tervezik a Tusványos 

díjmentességének megszüntetését. 

 

Gajdos István leköszön az UMDSZ éléről? 

2011. július 18. – Palkó István – Kárpátinfo 

Gajdos István rövidesen leköszön az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség éléről – adta 

hírül a kárpátaljai Novini Zakarpattya c. lap internetes kiadása. A lap tudomása szerint 

Gajdos István azért kíván lemondani elnöki tisztségéről, mert nem tudja megfelelő szinten 

képviselni a kárpátaljai magyarság érdekeit, mivel a KMKSZ és a magyar kormány „rossz” 

(UMDSZ-es) és „jó” (KMKSZ-es) magyarokra osztja az ukrán magyarságot, és az anyagi és 

morális támogatás a „jó” magyaroknak megy. Gajdos a lap meg nem nevezett informátora 

szerint kijelentette: „Nonszensz, hogy az ukrajnai magyarság fele - az UMDSZ tagok - nem 

tudják meglátogatni rokonaikat Magyarországon, mert Budapest parancsa szerint, a 

KMKSZ, személy szerint az elnöke Kovács Miklós, nem írja alá a garancialeveleket, ami az 

ingyenes vízumhoz szükséges.”  
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Felmentették Képírót a háborús bűntett vádja alól   

2011. július 18. - MTI, bumm.sk, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Felmentette a háborús bűntett vádja alól a Fővárosi Bíróság Képíró Sándor volt csendőr 

századost. A vád szerint 1942. január 21-23. között, egy újvidéki razzia során, az egyik 

járőrcsoport parancsnokaként közreműködött ártatlan civilek törvénytelen kivégzésében. 

A bíróság, azonban nem látta bizonyítottnak a vádlott részvételét a gyilkosságokban. 

Simon Wiesenthal Központ igazgatója, Efraim Zuroff megdöbbentőnek tartotta az ítéletet, 

érthetetlennek tartotta, hiszen ez volt az egyik legegyértelműbb eset, amivel valaha 

foglalkozott. Vladimir Vukcevic a háborús bűnök kivizsgálásáért felelős szerb különleges 

ügyész is döbbenetét fejezte ki az ügyben hozott ítélettel kapcsolatban. 

 

Hargita megye: újabb tanácselnöki mandátumra pályázik Borboly Csaba 

2011. július 18. – Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának RMDSZ-es elnöke bejelentette: ismét 

megpályázza a megyei képviselő-testület elnöki tisztségét a jövő évi helyhatósági 

választásokon. Borboly hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a megyei tanács élén az 

utóbbi három évben elért eredményei, illetve kollégáinak, a megye polgármestereinek és 

az emberek kedvező véleménye arra késztette, hogy folytassa eddigi tevékenységét. Eddig 

munkájáról és terveiről beszélve Borboly hangsúlyozta: folytatni kívánja a 2008-ban 

elkezdett együttműködést Kovászna és Maros megyével. 

 

Kelemen Hunor lemondását követelik a verespataki bányát ellenzők 

2011. július 18. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Kedden délben a kulturális minisztérium székháza előtt szervezett tüntetésen követelik 

Kelemen Hunor tárcavezető lemondását a verespataki bánya megnyitását ellenző 

aktivisták. A tiltakozási akciót annak apropóján szervezik, hogy a Fehér Megyei Kulturális 

és Örökségvédelmi Igazgatóság engedélyezte a verespataki Kirnyik hegység egy részén a 

Rosia Montana Gold Corporation örökségmentési tervét, és kibocsátotta az ehhez 

szükséges régészeti mentesítési bizonylatot, miután az Országos Régészeti Bizottság július 

12-i gyűlésén jóváhagyta a kutatási tanulmányt. A tiltakozási akció szervezői szerint 

Kelemen Hunor miniszterként jóváhagyását adta a verespataki kulturális örökség 

tönkretételéhez. 

 

Victor Ponta: Kell a politikai képviselet az „1.700.000” romániai magyarnak 

2011. július 18. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A Szociál-Liberális Szövetség nem azt kívánja, hogy az RMDSZ folyamatosan kormányon 

legyen, hanem hogy az úgymond „1 millió 700 ezres” magyar kisebbség rendelkezzék 
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politikai képviselettel, nyilatkozta Victor Ponta társelnök. A politikus közölte, hogy az 

RMDSZ kedvezően válaszolt az alkotmánymódosításról és a regionalizációt érintő 

párbeszédre szóló meghívásukra. A Szociáldemokrata Párt elnöke elmondta: a Szociál-

Liberális Szövetség felveti egy etnikum-közi feszültségek éleződését megelőzni hivatott 

paktum megkötésének lehetőségét is. 

 

Tusványosi „összenövések” 

2011. július 19. – Új Magyar Szó 

„A ma kezdődő 22. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezőinek feje fölött, 

a budapesti Miniszterelnöki Hivatal és a bukaresti Elnöki Hivatal között folyó közvetlen 

egyeztetéseken dől el, hogy az elmúlt két évhez hasonlóan idén is találkozik az Olt partján 

Orbán Viktor és Traian Băsescu. Az „erdélyi Magyar jobboldal” számára pofoncsapást 

jelent, hogy eredeti szándéka szerint nem lanszírozhatja Tusványoson a köztudatba Tőkés-

pártként bekerült Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP), ugyanis a Bukaresti Törvényszék a 

hétvégén első fokon elutasította az alakulatbejegyzését” – írja az Új Magyar Szó keddi 

száma. 

 

Bocsánatkérés Borbély-ügyben 

2011. július 19. – Új Magyar Szó 

Bocsánatot kért tegnapi számában az Adevãrul című bukaresti napilap Vincze Máriától, a 

Babes-Bolyai Tudományegyetem professzorától amiért korábban azzal vádolta, hogy négy 

évvel ezelőtt bukaresti lakást vásárolt Borbély László környezetvédelmi miniszter 

anyatársától. A lap szerint névazonosság okozta a félreértést, ugyanis mind az RMDSZ 

ügyvezető alelnökének doktorátusvezető tanárát, mind fogadott fiának anyósát Vincze 

Máriának hívják. 

 

Túszok és túszejtők 

2011. július 19. – Salamon Márton László – Új Magyar Szó 

A nagyobbik kormánypárt túszának nevezi az RMDSZ-t Salamon Márton László keddi 

vezércikkében: „a kormánytöbbség nincs meg a magyar érdekvédelmi szervezet parlamenti 

képviselőinek szavazatai nélkül, ezért szükség van rá, de ugyanakkor zsarolni is kell a 

túszt, rá kell ijeszteni, terror alatt kell tartani, hogy engedelmeskedjen, hogy ellenőrizni 

lehessen, hogy ne támadjanak különféle ötletei...”. A szerző a Borbély-ügy mellett az új 

magyar párt bejegyzésével kapcsolatos bírósági eljárást is ide sorolja: „az Erdélyi Magyar 

Néppárt bejegyzésének első fokon történő elutasítása egyébként egyáltalán nem cáfolja azt 

a tételt, hogy a bukaresti bíróságra bejegyzés-párti nyomás nehezedne. A túszt – 

emlékszünk! – nem szabad megölni, márpedig az RMDSZ „halála” – legalábbis a 

pártalapítók és támogatóik szerint – a választásokon ellene induló „Tőkés-párt” lenne. Egy 

túszejtési helyzetben szintén aranyszabály, hogy amikor az alku már vállalhatatlanná válik, 
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amikor a túszejtő olyat kér, amit lehetetlen teljesíteni, egyetlen megoldás marad a túsz 

számára. Megpróbálni kiszabadulni.” 

 

Mennek 

2011. július 19. – Sike Lajos – Új Magyar Szó  

„Sokadik forrásból hallom: hosszú szünet után, az utóbbi hónapokban ismét többen 

költöznek át tőlünk az anyaországba” – írja Sike Lajos az Új Magyar Szóban. A szerző 

szerint „miközben a román kormányban betöltött pozitív szerepéből maga is hasznot húz, 

például a „kiváló magyar-román kapcsolatok” révén, a honosítás sima intézésével és egy 

számára szolgaibb erdélyi magyar párt indításával a pesti kormány bátorítja azokat, akik 

ócsárolják a mégis csak legtöbb eredményt felmutató határon túli magyar szervezetet”. 

 

Valami más 

2011. július 19. – Székedi Ferenc – Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc a Székely Nemzeti Tanáccsal (SZNT) – illetve annak elnökének nemrég tett 

kijelentésével, miszerint az SZNT nem politikai szervezet – kapcsolatos gondolatait osztja 

meg az olvasókkal: „amit most már valóban nem értek: nevezze magát akár a területi 

autonómia eszméje mellett elkötelezett, közképviseleti testületnek, akár lobbicsoportnak, 

akár olykor összeverődő polgári társaságnak vagy magyarországi parlamenti díszletnek, a 

Székely Nemzeti Tanács mégis milyen eszközökkel óhajtja elérni az olyannyira áhított 

autonómiát, amelynek fogalmát, saját értékelése szerint, hosszú esztendők küzdelmeinek 

eredményeként, õ maga vitte be a romániai köztudatba? Nem politikával? A népszavazási 

vagy aláírásgyűjtési kezdeményezések, a nyomásgyakorlások nem politikai célokat 

szolgálnak? Hanem mit? Csupán önmutogatást? Nem kellene a szavak értelmét is 

megtalálni, hogy az autonómia a köztudatból leszálljon a földre?” 

 

Nyomozás tábla-ügyben 

2011. július 19. – Szabadság 

Beidézték a rendőrségre Gergely Balázst a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport elé elhelyezett, 

Iorga-idézetet tartalmazó tábla ügyében tett feljelentése kapcsán. Az EMNT közép-erdélyi 

régióelnöke a Szabadságnak elmondta: a rendőrség az ügyészség kérésére elindította a 

nyomozást, ennek részét képezte az ő meghallgatása is. „Azért hívtak be, hogy 

megerősítsem a feljelentést, és nyilatkozzam az ügyben” – közölte Gergely, hozzáfűzve: a 

rendőrség korrekt és együttműködő volt. Az EMNT politikusa szerint azt ígérték, hogy még 

a közeljövőben felgöngyölítik az ügyet. 
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Gašparovičnak a magyarok nem panaszkodnak jogaik megkurtítására 

2011. július 18. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Magyar Hírlap 

Szlovákia és Magyarország között lényegében csak a kisebbségekhez való viszony 

kérdésében van probléma – jelentette ki Ivan Gašparovič államfő, amikor az egyik szlovák 

hírportál olvasóinak kérdéseire válaszolt. „Magyarország a külföldön élő kisebbségeihez 

fűződő viszonyt a kollektív jogok alapján építi, amelyeknek ma a világban, s ezzel az 

Európai Unióban is, nincs támogatója. Szlovákia az állampolgárnak mint egyénnek a 

szabadságára építi filozófiáját. Logikus, hogy ha a polgár szabad, s ha rendelkezik a 

polgárjogok listájába foglalt összes joggal, a kollektíva nem lehet a pozitív 

megkülönböztetés helyzetében” - magyarázta a szlovák álláspontot az elnök. Leszögezte: 

„Az a magyar elképzelés, hogy gondoskodniuk kell egy idegen államban élő kisebbségük 

tagjairól, téves, és nem helyettesítheti annak az államnak a törődését, amelyben a 

kisebbség él.” Gašparovič elmondta, a nemzeti kisebbségek képviselőitől még soha nem 

hallotta azt, hogy a jogaik meg lennének kurtítva. 

 

Krasznahorkai zsákutca 

2011. július 19. – Tokár Géza – Új Szó 

„Az előzetes, nem túlságosan nagy elvárásoknak sem tudott megfelelni Bugár Béla és 

Bárdos Gyula nyilvános vitája a Diákhálózat vasárnap befejeződött krasznahorkai 

táborában. Nem feltétlenül azért, mert a két vendég gyakorlatilag semmiben sem tudott 

megegyezni, hiszen erre számítani lehetett. A probléma abból fakadt, hogy egyiküknek 

sem volt érdemi mondanivalója. Pedig a két politikus saját reménybeli választói előtt 

beszélt” – írja Tokár Géza az Új Szó véleményrovatában. A szerző szerint „a beszélgetés 

során visszatérő elemként aktuális és távoli múltban elkövetett hibákról esett a legtöbb 

szó, olyan konfliktusokról, amelyeket egy pártnak, ha a jövőbe tekint, régen meg kellett 

volna haladnia”. Tokár Géza végül megállapítja: „Az MKP és a Híd párhuzamos működését 

és folyamatos civakodását könnyű tragédiaként megélni, holott lehetőséget is láthatnánk 

benne. A felvidéki magyar közösségnek nem feltétlenül egy egységes pártra, hanem 

értelmes politikai kezdeményezésekre és következetes érdekképviseletre lenne szüksége. A 

krasznahorkai beszélgetésből nem úgy tűnt, hogy bármelyik párt eleget tudna tenni az 

elvárásoknak. A fiatalok pedig nagyon is gondosan figyeltek – nem véletlen, hogy a 

legnagyobb tapsot az a közönség köréből feltett kérdés kapta, amelyben egy harmadik párt 

alapításának lehetőségét feszegették.” 

 

A héten eltávolítják a feliratot 

2011. július 19. – Magyar Szó 

A hétvégén összefirkálták a szabadkai Kosztolányi Dezső-szobrot. A talapzatra keresztben 

négy S betűt festettek, a mellszoborra pedig Hitler-bajuszt rajzoltak. Vass Géza, a V
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Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója tegnap tárgyalt a polgármesterrel, majd a 

Magyar Szó kérdésére elmondta: egyelőre nem jelentették az incidenst a kommunális 

felügyelőségnek, de hamarosan megteszik. A graffiti eltávolítása a Városépítési 

Igazgatóság feladata, amely – mint azt az igazgató elmondta – a napokban el is végzi majd 

ezt. 

 

Kit szolgálnak az álhírek? 

2011. július 18. – Kárpáti Igaz Szó 

Kőszeghy Elemér a Zakarpattya hírportálon megjelentekre reagálva elmondta, hogy az ott 

közöltek mindössze két valós tényt tartalmaznak: „az egyik, hogy a jelenlegi budapesti 

vezetés valóban mostohagyerekként kezeli a szövetséget és annak többezres tagságát, a 

másik, hogy tényleg októberre van beütemezve az UMDSZ soros beszámoló-választó 

közgyűlése”. Az UMDSZ alelnöke szerint az álhír „édestestvére” annak az információnak, 

mely a KMKSZ elnökét és alelnökét gyanúsította meg sokmilliós sikkasztással. „Ha 

megpróbálunk választ kapni arra a kérdésre, hogy cui prodest, azaz kinek, kiknek áll 

mindez az érdekében, alighanem jogosan fogalmazódik meg bennünk: azoknak, akik 

tovább akarják forgácsolni az utóbbi években amúgy is megtépázott magyar egységet, s 

ezáltal tovább gyengíteni a kárpátaljai magyar közösséget. Azt hiszem, eljött az ideje 

annak, hogy Budapesten felismerjék: változtatni kell a mostani kirekesztő magatartáson, 

mert ezzel, miközben gyengíti a kárpátaljai magyarságot, lovat ad a szélsőséges ukrán 

politikai erők alá” – mondta Kőszeghy Elemér. 
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

