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Bemutatták az Erdélyi Magyar Néppárt programtervezetét Tusnádfürdőn 
 
2011. július 21. - MTI, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

Az Erdélyi Magyar Néppárt kezdeményezői mindenképpen megfellebbezik a párt 

bejegyzését elutasító bírósági döntést, ha annak indoklását írásban is megkapják – mondta 

Tusnádfürdőn Toró T. Tibor, az EMNP ideiglenes elnökségének elnöke. Elmondta: a 

bejegyzés alatt álló párt a temesvári protestáló szellemet tekinti programja eszmei 

kiindulópontjának. Ezzel utalt arra, hogy az új szervezet Tőkés Lászlónak, az EP 

alelnökének, az EMNT elnökének a szellemiségét szeretné képviselni. Toró T. Tibor szerint 

az EMNP az erdélyi magyar politikai szervezetek közötti verseny és az összefogás helyes 

arányát szeretné meghonosítani, vissza szeretné hozni a konszenzusra törekvő 

döntéshozatalt az erdélyi politikába. Az erdélyi magyar közösségnek szánt források 

elosztásában az EMNP az együttes döntési eljárások intézményesítését szeretné elérni. Az 

EMNP Románia közigazgatási átalakítását az aszimmetrikus regionalizmus alapján képzeli 

el. Mint elhangzott, ez csakis akkor lehetséges, ha Románia küszöbön álló alkotmányos 

reformja lehetőséget nyit erre. Toró felvázolta a párt készülő programjának öt alapértékét. 

Ezek: a szabadság, a család, a hagyomány, a magyar nemzethez tartozás, valamint a 

kereszténység morális értékeit magába foglaló demokrácia. 

 

Semjént támadja a PSD 
 
2011. július 22. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A román Szociáldemokrata Párt (PSD) egyik vezető politikusa felrótta a bukaresti 

hatóságoknak, hogy nem reagáltak Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes területi 

autonómiát szorgalmazó tusnádfürdői beszédére. Lia Olguţa Vasilescu, az ellenzéki 

alakulat szakosztályainak szóvivője rendkívül súlyosnak nevezte a budapesti politikus 

kijelentését, amelyet szerinte az államelnöki hivatalnak és a kormánynak nem lenne 

szabad szó nélkül hagynia. A Bálványosi Szabadegyetem szerdai nyitó előadásában Semjén 

határozottan állást foglalt az autonómia mellett, amelyet – mint fogalmazott – a román 

sajtó egyfajta fantasztikus, irreális követelésnek állít be. „A magyarok soha nem kértek 

olyat, amelyre Európában már ne lenne példa. Az erdélyi magyaroknak nem szabad 

lemondaniuk a Székelyföld autonómiájáról, amely mellett a jelenlegi kormány nagyon 

elkötelezett” – hangoztatta a kormányfő-helyettes. 

 

„Hamiskártyás” EMNP 
 
2011. július 22. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

„Grafológus szakértők szerint hamis aláírásokat tartalmaz az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) bejegyzéséhez szükséges aláírás-lista, amelyet idén májusban nyújtottak be a 

kezdeményezők a Bukaresti Törvényszékre. A szakértők az aláírási ívek egy részének az Új 

Magyar Szó birtokába jutott másolatait elemezték, az illető másolatok hitelességét a 
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Bukaresti Törvényszéken az újságírók leellenőrizték. Mint megállapítható, az Erdélyi 

Magyar Néppárt bukaresti támogatóinak adatait tartalmazó, összesen 89 íven található 

809 aláírás egytől egyig – hamisítvány” – áll a bukaresti Új Magyar Szó címoldalán. 

 

Megújul az MSZP nemzetpolitikája 
 
2011. július 22. - MTI, Magyar Nemzet Online, Krónika, Magyar Hírlap 

Az MSZP elnökhelyettese szerint a szocialista pártnak meg kell határoznia, esetenként újra 

kell gondolnia a nemzeti kérdéshez való viszonyát, és ez a folyamat már el is kezdődött. 

Balogh András sajtótájékoztatóján azt mondta: az MSZP elfogadja a kettős 

állampolgárságot, de nem tekinti szerves részének a szavazati jog megadását. A nem 

Magyarországon élő állampolgárok voksolási jogát azért ellenzik, mert szerintük a 

szavazati jogot lakóhelyhez és a közteherviselésben való részvételhez kell kapcsolni. 

Hozzátette: elismerik, hogy az állampolgárság érzelmi többletet jelent sok, határon túli 

magyarnak, a szavazati jog azonban szerintük nem jár ezzel. 

 

„Nem térhetek haza, mert ott nincs számomra megélhetés” 
 
2011. július 22. - Ungár Tamás - Népszabadság 

A Pécsen tanuló drávaszögi magyar fiatalok hazamennének dolgozni, de nemigen találnak 

otthon munkát, ezért inkább itt maradnak, vagy tovább mennek Nyugatra – írja a 

Népszabadság. A napilap a városban tanuló határon túli magyarokkal készített interjút. A 

pécsi egyetemen tanuló, több mint félszáz, határon túli magyar többsége Horvátországból 

és a Vajdaságból ingázik, de találunk itt diákokat Erdélyből, Kárpátaljáról és a Felvidékről 

is. Ám a diplomához közeledve – földrajzi hovatartozástól függetlenül – valamennyien 

hasonló dilemmával néznek szembe, mint a már említett, drávaszögi fiatalok. Az egyik 

kárpátaljai hallgató szerint a kárpátaljaiak kétharmada nem tér haza, míg egy aradi diák 

úgy véli, hogy a Magyarországon tanuló romániai magyar egyetemisták 90 százaléka – 

megélhetési okokból – nem tér vissza szülőföldjére, inkább Nyugat-Európa felé veszi az 

irányt. 

 

Drámai mértékben fogy a magyarság  
 
2011. július 20. – Magyar Hírlap online 

Lesújtó a KSH-adatok szerint a magyarság aránya. Az év első öt hónapjában csaknem tíz 

százalékkal kevesebb gyermek született, mint az előző esztendő hasonló időszakában, a 

halálozások száma pedig mintegy három százalékkal nőtt, derül ki a Központi Statisztikai 

Hivatal adataiból. Idén május végén már csak 9 millió 969 ezer volt az ország becsült 

lélekszáma, míg 2010 májusában 10 millió 7 ezren voltunk. A halálozások száma 56 206 
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volt, ami 2,6 százalékos emelkedést jelent a 2010. január–májusi időszakhoz képest. 

 

Erdélyben is forgalmaz filmeket a Mokép 
 
2011. július 20. – MTI   

A Mokép idén kilép a filmforgalmazás nemzetközi színterére. Az állami tulajdonú cég 

filmforgalmazói tevékenységét Magyarország határain túl, elsőként Erdélyben is folytatni 

kívánja. Egyes filmek jogait eddig is forgalmazta a társaság, azonban a továbbiakban már saját 

kiadóvállalattal tervezi képviseltetni magát. A cég később fokozatosan kíván terjeszkedni a 

magyarlakta területek felé. "A Mokép olyan magyar szerzői alkotások és művészi art filmek 

forgalmazását tűzte ki célul, amelyek egyszerre szolgálják a minőségi szórakoztatást és 

töltenek be fontos szerepet a kultúra, a filmművészeti ismeretterjesztés területén" - írták. 

Gulyás Balázs, a Mokép igazgatója kiemelte: fontos, hogy ezek a művek megfelelő minőségben 

jussanak el a határainkon túl élő magyarokhoz. 

 

 
Két héten belül be kell mutatniuk decentralizációs javaslataikat a 
minisztériumoknak 
 
2011. július 21. - transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Két hetük van a minisztériumoknak arra, hogy előkészítsék a decentralizációra vonatkozó 

javaslataikat. Emil Boc kormányfő arra kérte szerdán a kabinet tagjait, hogy minél 

hamarabb dolgozzák ki a javaslataikat arról, hogy milyen hatásköröket és milyen 

vagyonelemeket utalnak át a központi irányítástól a polgármesteri hivataloknak és megyei 

tanácsoknak. Emil Boc jó példaként említette a tanügyet és az egészségügyet, ahol már 

elkezdődött a decentralizáció. A kormány ismét prioritásként kezeli a decentralizációt, 

mivel ez az első lépés az ország közigazgatási átszervezéséhez - mondta. 

 

Hantz Péter: A feliratok összekössenek, ne elválasszanak 
 
2011. július 21. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Hantz Péter, a Bolyai Kezdeményező Bizottság ügyvivő alelnöke és Soós Sándor, az Erdélyi 

Magyar Ifjak alelnöke a kolozsvári Mátyás-emlékművön lévő bronztáblát kedden 

négynyelvű műanyag táblával fedte le. A táblát néhány órán belül a hatóságok 

eltávolították. Hantz Péter elmondta, az akció tervezésekor arra számítottak, hogy a 

műanyagtábla nem fog fennmaradni tíz percnél tovább. A Bolyai Kezdeményező Bizottság 

ügyvivő alelnöke szerint ma már a táblákat olyan feliratokkal kell ellátni, amelyek 

összekötnek és nem elválasztanak. Hantz elmondta, a Bolyai Kezdeményező Bizottság 

pályázatot hirdetett azon Kolozs megyei műemlékek feliratának korrekciójára, amelyeken 
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a magyarságot súlyosan sértő, illetve történelemhamisító szöveg szerepel, vagy éppen 

hiányzik róluk a magyar nyelvű mondatok.  

 

A legtöbben a Székelyföldről kérték a magyar állampolgárságot 
 
2011. július 21. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Duna TV, hirado.hu 

Tusnádfürdőn egy külön fórumon számoltak be a honosítás félévi helyzetéről. Csaknem 

120 ezer határon túli magyar igényelt eddig magyar állampolgárságot. A legtöbben a 

Székelyföldről kérték: a kérelmek 40 százalékát Csíkszeredán adták be, ahol már csak 

jövőre lehet előjegyzést kérni. Nincsenek sorbaállások, hiszen pontosan tudnak időpontot 

adni az ügyfeleknek és a feldolgozás is folyamatos, hiszen a több mint 100 ezer beadott 

kérelem közül már 60 ezret el is bíráltak – közölte Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár. Korábban 4500 kérelem volt évente, most 200 ezerrel 

számolnak. A kérelmezők több mint fele 21 és 40 év közötti határon túli magyar. 

 

Nem létezhet erős nemzet sikeres cigányintegráció nélkül 
 
2011. július 21. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Balog Zoltán társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár a Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktáborban tartott előadásában kifejtette, hogy a magyarországi 

cigánypolitika fontos nemzetstratégiai kérdés. Szerinte a magyarság jövőbeni jóléte 

szempontjából ugyanis döntő jelentősége van annak, hogy miként alakul a cigányság élete, 

különös tekintettel a demográfiai tényezőkre. Emlékeztetett arra, hogy bizonyos 

időszakokra jellemző volt a magyar többség és a roma kisebbség békés együttélése. Ha ezt 

sikerül most is megvalósítani, az hozzájárul a magyar nemzet erősödéséhez – fűzte hozzá, 

leszögezve: egy erős nemzet elképzelhetetlen sikeres cigányintegráció nélkül. Ennek a 

kérdésnek van Kárpát-medencei dimenziója is – mondta Balog Zoltán. A határainkon 

kívül élő magyar közösségeknek ugyanis részben szerves, részben elkülönült részei a 

magyar ajkú cigányok, akik magyarnak tartják magukat – állapította meg, utalva arra is, 

hogy számos helyen – főleg Erdélyben – azért sikerült megmenteni a magyar nyelvű 

oktatást, mert a cigányok igénylik azt. Persze vannak olyan helyek is, ahol a magyarok 

éppen a cigány többség miatt viszik el román vagy szlovák nyelvű iskolába a gyermekeiket. 

 

Sepsiszentgyörgyön nem kell autonómia? 
 
2011. július 21. - Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Sepsiszentgyörgy magyar lakosságának 53, román lakosságának 97 százaléka nem ért 

egyet a területi autonómiával – derül ki egy, a Nemzeti Liberális Párt által rendelt 

felmérésből. A Nemzeti Liberális Párt sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke, Madalin 

Guruianu természetesnek tartja, hogy a magyar ajkúak többsége sem szavazna az 
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autonómiára, hiszen – mint mondta – az embereket főképp a megélhetés, a napi gondok 

foglalkoztatják. 

 

Román lesz, aki erdélyinek vallja magát 
 
2011. július 22. - Bálint Eszter - Krónika 

Bár hivatalos megállapodás nincs az EMNT és az RMDSZ között, a két szervezet 

népszámlálási munkacsoportjai már most folyamatosan egyeztetnek az összeírással 

kapcsolatos teendőkről – árulta el a Bálványosi Szabadegyetem népszámlálásról szóló 

csütörtöki beszélgetésén Demeter Szilárd, az EMNT népszámlálási munkacsoportjának 

vezetője. Mint részletezte, Toró T. Tibor, az EMNT ügyvezető elnöke levélben fordult 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnökhöz, kérve, hogy az összeírás kérdése semmiképpen ne 

képezze politikai csatározások témáját. A szövetségi elnöktől még nem érkezett válasz, 

azonban Demeter bizakodó, hiszen – mint fogalmazott – mindenkinek az az érdeke, hogy 

minél  többen vallják magyarnak magukat októberben. 

 

Kelemen Hunor elmegy Tusványosra, Traian Bãsescu jelenléte még 
bizonytalan 
 
2011. július 22. - Új Magyar Szó 

A nyári egyetem utolsó két napjára is tartogattak izgalmas előadásokat a szervezők. 

Pénteken a Kárpát-medencei magyar szervezetek vezetői tárgyalják meg a Fősátorban egy 

nemzetpolitikai kerekasztal keretében az autonómia változó feltételeit. Az ÚMSZ 

érdeklődésére Debreczeni Hajnal sajtótanácsos megerősítette, hogy a beszélgetésen részt 

vesz Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is, akinek jelenlétét a tábor kezdetekor a szervezők 

még bizonytalannak tartották. Ugyanakkor továbbra is homály fedi, hogy a Tusványos 

záró-momentumának számító szombat délelőtti „Orbán-koncerten” a magyar 

miniszterelnök kinek a társaságában lép fel. Korábban Sándor Krisztina tusványosi 

főszervező arról tájékoztatta az ÚMSZ-t, hogy „fejünk fölött zajló egyeztetések folynak 

Budapest és Bukarest között”. 

 

Apostu: törvényes a Iorga-tábla  
 
2011. július 22. - Kiss Előd-Gergely - Krónika  

Sorin Apostu történelmi jóvátételnek nevezte a Iorga-idézetet tartalmazó bronztábla 

kihelyezését a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport elé. A kolozsvári polgármester szerint a 

táblát törvényesen, a jóváhagyott restaurálási terv tiszteletben tartásával helyezték ki az 

alkotás elé. Az elöljáró nem érti, hogy a kulturális minisztérium miért tett feljelentést az 

ügyészségen a bronztábla ügyében. „Kelemen Hunor nyilván meg akar győződni arról, 

hogy minden rendben van, s a vizsgálatok majd ismét bebizonyítják neki, hogy teljes 

mértékben a jóváhagyott terv szerint jártunk el” – mondta. 
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Jövő és pluralizmus 
 
2011. július 22. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente a Krónika pénteki vezércikkében a következőképpen fogalmaz: „Ha tehát 

az a szándék, hogy a képviselet megmaradjon, vagy bővüljön, akkor – ha a bíróság is úgy 

dönt, hogy számolni kell az EMNP-vel a jövő évi választásokon – egyszerűen nincs más 

lehetőség, minthogy a magyar alakulatok valamilyen formában együttműködjenek. Az 

önkormányzati választások sokak szerint főpróbát jelentenek majd, az azokon elért 

eredmény alapján kell tárgyalóasztalhoz ülni a parlamenti megmérettetés előtt. A bíróság 

ítéletét, azt követően pedig a választók majdani döntését ugyanis a romániai magyar 

politikai szféra egyetlen képviselője sem hagyhatja majd figyelmen kívül”. 

 

Boér: nem vagyok inkompetens 

 
2011. július 22. - Babos Krisztina - Krónika 

Alaptalannak tartja Csehi Árpád Szatmár megyei RMDSZ-elnök szerdai kijelentéseit a 

szatmárnémeti Boér Ádám, aki független jelöltként indulna a jövő évi polgármester-

választáson. A megyei tanács elnöke azzal vádolta a városvezetői széket megpályázó Boért, 

hogy nem rendelkezik kellő tapasztalattal egy ilyen tisztség betöltésére. Boér, aki továbbra 

is számít az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), a Magyar Polgári Párt (MPP), illetve 

a Német Demokrata Fórum (NDF) támogatására, elmondta: 2008 óta tagja a megyei 

tanácselnöki kabinetnek, ahol a megye legnagyobb, 12 millió eurós költségvetésű 

turisztikai övezeti fejlesztési projektjén dolgozik. Boér megjegyezte, nem tartja 

méltányosnak, hogy az RMDSZ belső választásán csakis a szervezet tagjai mérkőzhetnek 

meg a polgármester-jelölti státuszért, mivel az RMDSZ a teljes romániai magyarság 

képviselőjének tartja magát. 

 

Önjelölt jelölt Szatmárnémetiben 
 
2011. július 22. - Sike Lajos - Új Magyar Szó  

„Ez nem olyan hír, hogy a városi RMDSZ vezetésének össze kellene ülnie, és 

haladéktalanul döntést kellene hoznia” – fogalmazott tegnap az ÚMSZ érdeklődésére 

Kereskényi Gábor. Szatmárnémeti alpolgármesterét, az RMDSZ városi szervezetének 

elnökét az egyik helyi lapban megjelent információ kapcsán kérdeztük, miszerint Boér 

Ádám helyi vállalkozó független jelöltként indulna a polgármesteri székért a tavaszi 

választásokon, és ebbéli törekvésében támogatná a Magyar Polgári Párt és a bejegyzés előtt 

álló Erdélyi Magyar Néppárt helyi szervezete is. Kereskényi kifejtette, „városvezetőnek 

lenni ma már olyan szakmai kérdés, amit semmiképpen nem lehet megkerülni”, a jelöltnek 

ismernie kell a közigazgatást, a törvénykezést és legalább egy mandátumon át 
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=53610
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=53583
http://maszol.ro/aktualis/onjelolt_jelolt_szatmarnemetiben_2011_07_22.html
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önkormányzati képviselői tapasztalatra is szüksége van. „Aki mindezt nélkülözi, nehezen 

számíthat a városi RMDSZ támogatására – tette hozzá a polgármester. 

 

Erőfitogtatás a Zselízi Magyar Tanítási Nyelű Gimnázium esetében 
 
2011. július 21. - Szabad Újság 

Július 25-én eldőlhet a több évtizedes múlttal rendelkező Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű 

Gimnázium sorsa. A Magyar Koalíció Pártja kifogásolja és indokolatlannak tartja a Nyitra 

megyei önkormányzat döntését, miszerint a csökkenő diáklétszám miatt szeptembertől a 

városban működő szlovák tanítási nyelvű gimnázium épületébe helyezi át a magyar 

gimnáziumot. Ezzel a megyei képviselő-testület figyelmen kívül hagyja Zselíz városának 

kérvényét, mely szerint a továbbiakban a város az általános iskolát és a gimnáziumot 

összevont intézményként szeretné fenntartóként működtetni. Az MKP támogatja a város 

elképzelését, miszerint az alapiskola és gimnázium jelenlegi működési helyén további 

városi fenntartású, oktatási intézmények működésével (óvoda, művészeti alapiskola) tenné 

gazdaságosabbá és racionálisabbá a város oktatási intézményeinek fenntartását. 

 

Egeresi : A tolerancia nem divatkellék 

 
2011. július 21. - Vajdaság Ma 

Ötödször rendezik meg Topolyán július 24-e és 30-a között a Duna menti régiók és 

városok fiataljainak toleranciatáborát. “A kisebb jubileumot ünneplő tábor célja továbbra 

is a különbözőség tiszteletben tartásának a népszerűsítése, s harcolni minden ezzel 

ellentétes társadalmi tendencia ellen”, nyilatkozta Egeresi Sándor, a tartományi 

képviselőház elnöke, a toleranciatábor egyik kitalálója. “Sajnos, továbbra is felbukkannak 

azok a nézetek, melyek tagadnak mindent, ami a toleranciával kapcsolatos, s 

megkérdőjelezik annak létjogosultságát. Mások azt szajkózzák, hogy a toleráns légkör 

erősítésével a nemzeti közösségek veszítenek önazonosságukból. Ennek a meggyőződésnek 

a helytelenségét saját példámon tudom bizonyítani. Attól ugyanis, hogy elkötelezett híve 

vagyok a toleranciának, egyáltalán nem csorbult a nemzeti öntudatom, továbbra is büszke 

magyar, s büszke vajdasági ember vagyok” – szögezte le Egeresi. 

 

Lejárattuk magunkat! 
 
2011. július 21. - Végel László - Vajdaság Ma 

Végel László arról ír csütörtökön megjelent publicisztikájában, hogy “Igen rangos európai 

férfiú, Arne König, az Európai Újságírók Szövetségének elnöke tiltakozott a Magyar Szó 

főszerkesztőjének botrányos leváltása ellen. Nehéz számba venni, hogy ezúttal milyen nagy 
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http://www.szabadujsag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2172:erfitoktatas-a-zselizi-magyar-tanitasi-nyel-gimnazium-eseteben&catid=1:koezeleti-hirek&Itemid=50
http://www.szabadujsag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2172:erfitoktatas-a-zselizi-magyar-tanitasi-nyel-gimnazium-eseteben&catid=1:koezeleti-hirek&Itemid=50
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4269/Lejarattuk-magunkat.html
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károkat okozott az MNT a délvidéki magyarságnak”. A szerző szerint “a Magyar Szó körüli 

botrány tehát nem redukálható a főszerkesztő leváltására, ez csak a jéghegy csúcsa. 

Mögötte Magyar Koalíciót robbantó erők állnak, akik félnek a Magyar Szó által csonkán és 

óvatosan előrevetített pluralizmustól. Nekünk ettől a ponttól nem vissza, hanem előre 

kellett volna lépnünk. Úgy gondolom, a vajdasági magyarság megelégelte a hatalmi 

harcokat, az erőfitogtatást. A mindennapok emberséges politikájára vágyik. Hétköznapi 

gondjaira keresi a választ, életminőségén akar változtatni. Munkahelyet akar és – 

dolgozni”. 

 
Képíró-per: a szerb elnök várja a magyar állam reagálását 

 
2011. július 21. - MTI, Vajdaság Ma, Magyar Nemzet 

Megdöbbenésének adott hangot Boris Tadić szerb elnök amiatt, hogy a Fővárosi Bíróság 

hétfőn - nem jogerősen - felmentette a háborús bűnök vádja alól Képíró Sándor volt 

csendőr századost, valamint amiatt is, hogy a tárgyalóteremben taps fogadta az ítéletet. 

Tadić csütörtökön újságíróknak elmondta, hogy várja a magyar állam és a magyar 

igazságszolgáltatás reagálását. Tadić elmondta: Szerbia Magyarországgal együtt elindított 

egy folyamatot annak érdekében, hogy “megállapítsák a történelmi igazságot, és 

biztosítsák a magyar és a szerb nép tartós megbékélését, de a budapesti bíróságnak ez a 

hozzáállása biztosan nem segíti elő a megbékélést”. A szerb elnök úgy vélte: tekintettel a 

Képíró Sándor elleni vádak súlyosságára, a teremben nem lett volna tapsnak helye. 

 

December 4-e december 5-e árnyékában? 

 
2011. július 21. - Andócsi János - Új Magyar Képes Újság 

A decemberben sorra kerülő parlamenti választások kapcsán Andócsi János megállapítja: 

„A kisebbségek - közöttük a horvátországi magyarok - újra a szavazóurnákhoz járulhatnak, 

és jó magyar szokás szerint egymásnak eshetnek a nekik garantált parlamenti helyért. A 

horvátországi magyarság érdekképviselete akkor lehet igazán eredményes, ha szűk 

parlamenti többséggel rendelkezik a majdani kormánykoalíció. Addig azonban több hónap 

van hátra, így van elég idő ahhoz is, hogy a magyar szervezetek eldöntsék, kit is indítanak 

jelöltként. Utána pedig a választók felelőssége, hogy döntsenek a négyéves mandátumról. 

Kombinációk soráról lehet már hallani, de addig, amíg hivatalossá nem válnak a jelölések, 

nem lehet biztosat tudni. Újra fennáll a veszély, hogy a politikai csatározások közepette 

elsiklik a figyelem az olyan katasztrofális adatok felett, mint a magyar iskolákba való 

beiratkozás vagy a magyarságtudat további gyengülése. Persze a képviselők sem tudnak 

megoldást találni sok, a magyarságunkat feszítő kérdésre, de elvárható, hogy olyan ember 

jusson majd a horvát törvényhozásba, aki a mindennapokban is megéli magyarságát, 

gyerekeit, esetleg unokáit magyar szellemben neveli. December 4-én minden kiderül. Csak 

nehogy 2004. december 5-e szelleme győzedelmeskedjen!” 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/15082/Kepiro-per-a-szerb-elnok-varja-a-magyar-allam-reagalasat.html
http://huncro.hr/huncro.hr/rovatok/andocsi-janos-jegyzete
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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   
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