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Vizsgált EMNP 

2011. július 28. – Krónika, Magyar Hírlap 

Egyeztetés zajlik az illetékes bukaresti ügyészség és az országos rendőr-főkapitányság 

között arról, hogy induljon-e, és ha igen, melyik szerv folytassa le a vizsgálatot az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzéséhez szükséges listákon szereplő aláírások 

hitelességéről – értesült a Krónika. Az Új Magyar Szó és a – szekusnak nyilvánított 

konzervatív párti (PC) politikus, Dan Voiculescu szenátusi alelnök tulajdonában lévő – 

Jurnalul Naţional bukaresti napilapok közösen végzett ankétjuk alapján, általuk felkért, 

névtelenségbe burkolózó írásszakértőkre hivatkozva azt állítják: az EMNP-nek a Bukaresti 

Törvényszéken májusban benyújtott aláírás listái „ezrével tartalmaznak hamis 

aláírásokat”. A lapok azt is tudni vélik: a bukaresti és az Erdélyen kívüli megyék támogatói 

listáit tartalmazó összesítőkön szereplő nevek is „légből kapottak”, ugyanis 

szúrópróbaszerűen kiválasztott lakcímeket kerestek fel, ennek nyomán úgy látják: a két lap 

szerkesztőségébe „érkezett”, majd az újságírók által a törvényszéken ellenőrzött aláírás 

lista másolatokon szereplő személyek létezése is kérdésessé vált. 

 

Kelemen: nem vesztegettek meg 

2011. július 28. – Új Magyar Szó  

„Engem nem vesztegetett meg senki. Nekem köszönhető az a 140 millió dollár, amit a 

kulturális örökség megmentésére fordíthatunk” – szögezte le Kelemen Hunor. A 

művelődési minisztert annak kapcsán kérdezte a bukaresti napilap, hogy egyes hazai civil 

szervezetek azzal vádolták a kulturális tárca vezetőjét: a verespataki bányabefektetést 

eszközlő Roşia Montana Gold Corporation (RMGC) kanadai–román vállalat 

megvesztegette. „Kelemen döntését – a saját minisztériumához tartozó szakértői bizottság 

véleménye ellenében – egy jelentős pénzösszeg motiválhatja” – vélekednek a 

bányaprojektet ellenző szervezetek. 

 

Önálló magyar színház jön létre Nagyváradon 

2011. július 27. – transindex.ro, Kossuth Rádió, Új Magyar Szó 

A Bihar Megyei Prefektúra törvényesnek nyilvánította a nagyváradi magyar színház 

létrejöttét kimondó határozatcsomagot. A Nagyváradi Állami Színház felújítási munkálatai 

2004-ben kezdődtek el, amely során egy időkapszulát is találtak. A restaurálás 

befejezésével idén egy korszerű színházban kezdhetik meg az évadot a társulatok, ugyanis 

féléves huzavona után eldőlt, lesz önálló magyar színház Nagyváradon. A prefektúra 

döntését követően a színház önálló jogi személyként működik, melyen belül három magyar 

alintézmény végzi tevékenységét: a Nagyvárad Néptánccsoport, a Liliput Bábszínház és a 

Szigligeti Társulat. A román társulat külön, Nagyváradi Színház néven működik tovább. 

Jelenleg a vagyonmegosztás, a leltározás és az adminisztratív munkák zajlanak. 
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Az EMNP-t támogató aláírásokat ellenőrizné az ügyészség 

2011. július 27. – Erdély Ma, MTI 

Az illetékes bukaresti ügyészség a rendőrség révén kívánja ellenőrizni az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) bejegyzéséhez szükséges listákon szereplő aláírások hitelességét – 

olvasható az Új Magyar Szó (ÚMSZ) szerdai számában. „Állunk elébe minden ilyen típusú 

ellenőrzésnek. Viszont nem szeretnénk, ha azokat az embereket, akik aláírásukkal 

támogatták a párt bejegyzését, most a rendőrség és az ügyészség, valamint az újságírók és 

más személyek zaklatnák” – mondta Toró T. Tibor, az EMNT ügyvezető elnöke. Szerinte a 

politikai szimpátiák kinyilvánítása magánügy, azt nem nyilvánosság előtt kell 

megtárgyalni. „Az igazságügyi szerveknek joguk van e vizsgálatokat elvégezni. Nekem ez az 

egyetlen félelmem ebben az ügyben, hogy ártatlan embereket fognak majd meghurcolni” – 

állapította meg a politikus az MTI-nek. Elmondta: az aláírások hitelességét a párt 

kezdeményezői lehetőségükhöz mérten a legalaposabban igyekeztek ellenőrizni. 

„Természetesen nehéz utánajárni 30 ezer személynek, azt tudtuk ellenőrizni, hogy a létező 

személyi számokhoz valóban létező személyek tartoznak-e. Azokat a neveket, amelyek 

esetében nem felelt meg a személyi szám, levettük a listáról" – mondta az EMNT 

ügyvezető elnöke. 

 

Újabb magyarellenes megnyilvánulás a vásárhelyi orvosin 

2011. július 27. – Krónika 

Újabb magyarellenes botrány tört ki a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetemen (MOGYE). Miután néhány héttel ezelőtt az új oktatási törvény biztosította 

lehetőségek ellenére az intézmény román többségű szenátusa megakadályozta a magyar 

intézetek létrehozását, most a tandíjköteles helyektől fosztotta meg a magyar 

felvételizőket. Constantin Copotoiu rektornak a magyar tanári kar tudta nélkül hozott 

döntéséről csak az eredmények kifüggesztésekor értesülhettek az érintettek. Ekkor derült 

ki, hogy az általános orvosi karon a 80 fizetéses hely mindegyikét a román tagozatra 

felvételiző diákok kapták meg. 

 

Új fejezet 

2011. július 27. - Szeghalmi Örs - mesenincs.blog.hu 

A verespataki beruházással foglalkozik Szeghalmi Örs bejegyzése. Kelemen Hunor kiadta a 

Kirnyik hegy régészeti mentességi bizonylatát, aminek következtében Verespatakot nem 

lehet felvenni az UNESCO műemlékvédelmi listájára. „Úgy tudni, a hátérben az áll, hogy a 

bányanyitásban érintett RMGC megkínálta Kelemen minisztériumát 43 millió dollárral. 

Előzőleg már azt is vállalta, hogy a Borbély László által vezetett környezetvédelmi tárcának 

meg 25 millió dollárt ad” - írja a szerző. A bizonylat kiadását követően felgyorsult az 

ügyintézés és folytatódik az aranybánya beindításának engedélyeztetése. A szerző szerint 

nem véletlen az sem, hogy most került korrupció gyanújába Borbély László 
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környezetvédelmi miniszter. Ennek nyilvánosságra jutását követően egyből felgyorsult a 

verespataki beruházás engedélyezési eljárása, s miután Kelemen Hunor vállalta, hogy a 

hiányzó engedélyek megszerzéséért jót áll, gyorsan lecsendesedett Borbély korrupciós 

ügye. 

 

A rend helyreállítására szólít fel az EMNT 

2011. július 28. – Szabadság, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Elnöksége határozottan felszólítja Kelemen 

Hunor szakminisztert, valamint az általa vezetett RMDSZ-t, hogy vegyék elejét magyar 

épített örökségünk, valamint Kolozsvár természeti öröksége további károsításának, és 

hatékonyan járuljanak hozzá az e téren kívánatos törvényes rend helyreállításához. A 

Szabadsághoz eljuttatott tegnapi közleményében az EMNT balkáninak nevezi azt az 

attitűdöt, amelynek jegyében a megyei illetékes hatóság elutasító szakvéleményét és 

határozatát felülbírálva, az Országos Műemlékvédelmi Bizottság zöld utat adott a 

kolozsvári Kétágú templom mögötti terület Románia törvényeivel ütköző beépítésének. 

„Ennél is sajnálatosabb, hogy az országos műemlékvédelmi törvényeket, valamint a város 

zöldövezeteire vonatkozó előírásokat sértő engedélyt – valószínűleg politikai nyomásnak 

engedve – a kulturális tárca magyar vezetője, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök írta alá, 

utóbb maga is beismervén, hogy súlyos hibát követett el ezáltal” – áll a közleményben. 

 

Fogadatlan prókátor 

2011. július 28. - Nagy Demeter István - Heti Válasz 

Valentin Stan román politológussal készített interjút a Heti Válasz, aki a tusnádfürdői 

szabadegyetemen fejtette ki, hogy természetesnek tartja a székelyföldi régió brüsszeli 

képviseletét. Korábban már beszámolt az Antena 3-ban, hogy Románia nem tartotta be az 

1918, december 1-i gyulafehérvári megállapodást, ami tartalmazta, hogy a székelységnek 

autonómiát kell adni. Kitér arra is, hogy a román közvélemény nem foglalkozik akkora 

mértékben Székelyfölddel, mint teszi ezt Bukarest, például a brüsszeli iroda nyitással 

kapcsolatban. Az egyik legnagyobb problémának azt látja, hogy ha a román politika 

meghallja azt, hogy autonómia egyből a területi egység elleni támadásnak gondolja. Bár 

Románia az EU tagja, nem lehet azt várni, hogy Brüsszel bármilyen módon tudná 

befolyásolni a közfelfogást, ráadásul Romániát elfogadták, mint működő demokráciát. 

Brüsszel ezért nem fogja kockára tenni az európai közösség egyensúlyának felborítását, egy 

őshonos kisebbségnek adandó önrendelkezés követelésével. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2011. július 28-i számában olvasható.) 

 

Nyolc magyar kadét a rendőrakadémián 

2011. július 28. – Krónika, Új Magyar Szó 

Húsz magyar jelentkezőből csupán nyolcan felvételiztek sikeresen a bukaresti Alexandru 

Ioan Cuza Rendőrakadémiára. Közülük négyen Szilágy megyeiek, ketten Maros megyéből 
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jelentkeztek a megmérettetésre, az akadémián ugyanakkor egy Hargita és egy Máramaros 

megyei kadét is tanulhat. A fővárosi felsőoktatási intézmény idén 15 magyar végzős 

számára tartott fenn helyet rend és közbiztonság szakon, a tegnap közölt felvételi 

eredmények szerint a legmagasabb átlag 7,30 volt, míg a lista nyolcadik helyezettje 5-ös 

átlaggal kapott helyet. Tavaly a meghirdetett 15 helyre egyetlen magyar jelentkező jutott 

be, így a magyarok számára fenntartott helyek csak a szeptemberi pótfelvételi után teltek 

be. 

 

Népességfogyásról az EMI-táborban 

2011. július 28. – Kiss Előd-Gergely – Krónika 

A népességfogyás és a küszöbön álló népszámlálás lesz a fő témája a két hét múlva 

kezdődő EMI-tábornak. Az immár hetedik rendezvényt idén is Gyergyószentmiklóson 

szervezi meg az Erdélyi Magyar Ifjak augusztus 10–14. között. Soós Sándor elnök szerint 

ezért választották a tábor idei jelmondatává Bánffy Miklós szavait: Megszámláltattál. És 

híjával találtattál? Elmondta: az utóbbi két évben 17 ezren vettek részt a fesztiválon, idén 

hasonló részvételre számítanak. „Olyan embereket hívtunk meg, akik formálói a 

nemzetpolitikának” – hangsúlyozta az EMI-elnök. Így jelen lesz Kövér László, a magyar 

Országgyűlés fideszes elnöke, aki az új magyar alkotmány preambulumáról, az 

egyszerűsített honosításról és a kettős állampolgárok szavazati jogáról tart előadást. Vona 

Gábor országgyűlési képviselő, a Jobbik elnöke pedig A nemzetpolitika eszköztára 

ellenzékből című előadással értekezik. Napirenden lesz az autonómia ügye, de szó esik az 

önkormányzati választásokról is. 

 

Washington figyel Erdélyre 

2011. július 28. – Krónika, Új Magyar Szó, hhrf.org 

Ismét szóba került Washingtonban a romániai egyházi javak visszaszolgáltatásának lassú 

menete, sőt az Egyesült Államok kormányának és törvényhozásának figyelmét újabban 

nem kerülte el a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének restitúciója 

kapcsán indult ügyészségi eljárás sem. Jean Schmidt ohiói republikánus képviselő a 

washingtoni képviselőház külügyi bizottságának európai és eurázsiai ügyekkel foglalkozó 

keddi meghallgatásán vetette fel a restitúcióval kapcsolatos kérdéseket. A jelentős számú 

magyar szavazóval rendelkező körzetből érkezett képviselőnő értetlenségét fejezte ki 

amiatt, hogy a román állam a kommunista rendszer alatt elkobzott 7568 egyházi és 

közösségi ingatlannak csupán egyharmadát szolgáltatta vissza jogos tulajdonosaiknak, 

köztük az erdélyi magyar egyházaknak. 

 

Ellenzéki politikusokra bukkant a korrupciós vizsgálat 

2011. július 28. - MTI, Magyar Hírlap 

A román ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) első emberét, Victor Ponta pártelnököt és 

Dan Sova szociáldemokrata párti szenátort is érintheti az a korrupcióellenes ügyészségi 
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vizsgálat, amely vitatott jogi tanácsadói szerződések kapcsán indult. Az adóhatóság 

ellenőrei rendellenességeket találtak a szerződések körül, amelyeket a Rovinari és a 

Turceni energiatermelő központok Dan Sova szenátor ügyvédi irodájával kötöttek meg. A 

Rovinari központ igazgatótanácsának elnöke szerint megalapozott az adóhatóságnak az 

ügyészségen tett feljelentése, mert a jogi tanácsadói szerződéseket törvénytelenül kötötték 

meg, azok kifizetésére sem 2009-ben, sem 2010-ben nem volt pénz, a vállalatnak jelentős 

anyagi erőfeszítést kellett tennie a szerződési kötelezettségek teljesítése érdekében. 

Hozzátette: egyedül a Rovinari központban 700 ezer euró kár keletkezett.   

 

Kakaskodás 

2011. július 28. – Szőcs Levente – Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó hasábjain Szőcs Levente értékeli Orbán Viktor tusnádfürdői beszédét: 

„Képzeljük el, ha... visszajönnek az internacionalisták… akkor milyen konfliktusaink 

lennének!” – mondja Orbán. Márpedig az internacionalisták alighanem visszajönnek, nem 

szükséges különösebben fejlett fantázia ahhoz, hogy elképzeljük: egy éven belül „a mai 

román ellenzék retorikája és politikai irányvonala állami szinten is érvényesülni tud”. Sőt, 

talán a Fidesz által jól ismert kétharmados erővel! Ilyen körülmények között az idézett 

mondatok úgy is értelmezhetők, hogy Orbán Viktor román-magyar konfliktust vizionál. 

Egy biztos: ő maga semmit nem tesz azért – ellenkezőleg –, hogy a két ország viszonya a 

Băsescu-rezsim után is zökkenőmentes legyen”. A szerző szerint „A demokrácia nem a 

többség diktatúrája – jó esetben legalábbis -, de a többségtől nem is lehet eltekinteni. Egy 

kisebbség számára lehetetlen elérni bármit a többség hozzájárulása nélkül. A hozzájárulás 

nem feltétlenül jelent lelkes helyeslést a többség részéről, viszont annak a belátását igen, 

hogy „megéri”, ha például a kisebbség autonómiát kap. A Tőkés-verzióban ez az alkudozás 

a következőképpen szól: „Ha már területet vesztettünk, jogokat kérünk cserébe, beleértve a 

korlátozott nemzeti önrendelkezéshez, az autonómia valamennyi fajtájához való jogot”. 

Vajon mennyire célravezető eszébe juttatni a románoknak, hogy azokat a jogokat kérjük 

most tőlük, amelyeket mi nem adtunk meg, amikor a szóban forgó területek fölött mi 

diszponáltunk?”. 

 

Focus: a Híd és az MKP is bekerülne a parlamentbe 

2011. július 27. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó, Magyar 

Nemzet 

Ha ezen a hétvégén lennének a parlamenti választások Szlovákiában, az ellenzéki Smer 

41,7 százalékkal nyerne, derült ki a Focus közvélemény-kutató intézet felméréséből. A 

második helyen a kormánypárti SDKÚ végezne 12,6 százalékkal, a harmadik helyen a KDH 

áll 11,7 százalékkal. Bugár Béla pártja, a Most-Híd 6,9 százalékot szerezne, a liberális SaS 

pedig 6,1 százalékot érne el. A felmérés szerint visszatérne a parlamentbe az MKP, a párt 

5,8 százalékos eredményével tíz mandátumot szerezne a 150 fős törvényhozásban. 
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Parlamentbe jutna még az SNS, mely akár kormánykoalíciót is alakíthatna a Smerrel: a 

jelenlegi ellenzéknek 79 képviselője lenne. 

 

Levél Chmelnek: meg kell valósítani a kisebbségi nyelvtörvényt 

2011. július 27. – bumm.sk, Szabad Újság 

Nyílt levélben fordult Rudolf Chmel kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyetteshez 

Keszegh Béla komáromi városi képviselő. Tömeges megoldást szeretne a villamos művek, 

a gázművek és a benzintöltő állomások feliratainak kétnyelvűvé tétele ügyében. Keszegh 

Béla szerint a kisebbségi nyelvhasználati törvény értékelésének fázisa már lezárult, és itt az 

ideje gyakorlatba ültetni a törvényben foglaltakat. „A törvény adta lehetőségekkel élni kell, 

nem csak értékelni kell a jogszabályt. Nem a pártelnökök véleménye a fontos, hanem az, 

mennyire éri el a célját a törvény beterjesztője. Nem egymás torkának kell esni, hanem 

kiaknázni a törvény adta lehetőségeket” – hangsúlyozta. „Meggyőződésem: kiemelten 

fontos, hogy vizuális kétnyelvűségben nőjenek fel a mostani fiatalok, mivel így a 

későbbiekben teljesen természetes lesz mindenki számára, hogy a kisebbségek által lakott 

területeken az adott nyelv a helyi közösséget gazdagítja” - vélekedett Keszegh Béla. 

 

Szög helyett Simon bújt ki a zsákból 

2011. július 27. – Dunajszky Éva – Felvidék Ma 

„Igaza van Berényinek, amikor azt mondja, a felvidéki magyarság legutóbbi 10 éve arról 

szólt, hogy elfogadtuk azt, hogy a mércét a többségi nemzet szabja meg. Elhittük, hogy az a 

jó szlovákiai magyar politikus, akit a szlovákok annak neveznek, aki a szlovákok által 

szabott céloknak megfelelően fogalmazza meg a magyar érdeket. Elhittük és 

meghunyászkodtunk, mert ezt a példát mutatta a politikai képviseletünk. A „csak mindig 

idomulni, sohase nem lázadozni, örüljünk, hogy legalább ennyi jutott nekünk” politikája 

deformálta az emberek lelkét. Az örökös kompromisszumoknak köszönhetően eljutottunk 

odáig, hogy ma, amikor már végre beszélhetnénk az autonómiáról, kérdéses, hogy 

egyáltalán mit vált ki a felvidéki magyarokból. Az már csak hab a tortán, hogy ma, amikor 

egyre többet beszélnek a Kárpát-medencében az autonómiáról, amikor osztrák politikusok 

nyilatkozatban állnak ki az önrendelkezési jog mellett, nem Slota, még csak nem is Fico 

vagy Lipšic az első Szlovákiában, aki tiltakozik Berényi és Németh Zsolt szavai ellen, 

hanem a Most-Híd párt alelnöke, Simon Zsolt” – írja Dunajszky Éva a Felvidék Ma 

hírportálon azzal kapcsolatban, hogy Simon kijelentette: Dél-Szlovákiában nem reális a 

területi autonómia, ezzel felesleges is foglalkozni. 

 

Nem tárgyalnának tovább Magyarországgal a szlovák tokajiak 

2011. július 27. – MTI, Kitekintő, Magyar Hírlap 

A kelet-szlovákiai Tokaj-borvidék hét községének képviselői felszólították a pozsonyi 

kormányt, hogy azonnal zárja le a Magyarországgal folyó tárgyalásokat és véglegesen 

jelölje ki a régió határait. Az ezt követelő petíciót eddig mintegy 1200-an írták alá. „A 
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http://www.bumm.sk/58121/level-chmelnek-meg-kell-valositani-a-kisebbsegi-nyelvtorvenyt.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/29514-szog-helyett-simon-bujt-ki-a-zsakbol
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2011/07/27/nem_targyalnanak_tovabb_magyarorszaggal_a_szlovak_tokajiak/
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múltban természetes volt, hogy a magyar féllel folytatott tárgyalásokon a tokaji 

bortermelők és földtulajdonosok képviselői is részt vettek. A tavalyi kormányváltás óta 

Simon Zsolt földművelésügyi miniszter rólunk, de nélkülünk tárgyal” – jelentette ki Pavel 

Eftimov, a Tokaj-szövetség elnöke. Simon Zsolt a bírálatra nem válaszolt. Szóvivője útján 

megüzente, hogy a tárgyalások lezárása előtt bármiféle információ nyilvánosságra hozatala 

káros lehetne. A szóvivő szerint a szlovákiai tokaji termelők és földtulajdonosok 

követelései rövidlátóak és Szlovákia számára kedvezőtlenek. 

 

Jóváhagyták a kis létszámú osztályok megnyitását 

2011. július 27. – Vajdaság Ma 

A 15 főnél kisebb létszámú osztályok megnyitására vonatkozó kérelmek jóváhagyása 

szerepelt a főbb napirendi pontok között a Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási 

Bizottságának ülésén, Szabadkán. 

 

Újvidék több nyelven 

2011. július 27. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A tartományi ombudsman és Újvidék polgármesterének kabinetje közös közleményt adott 

ki arról, hogy szerdán tárgyaltak a tartományi ombudsmannak az újvidéki városi 

közigazgatáshoz intézett ajánlásról, mely szerint többnyelvű táblákat kell elhelyezni a 

város bejáratainál. A kérdés kapcsán felmerült nézeteltéréseket eloszlatták, s az 

ombudsman és a polgármester szerdai megbeszélésének legfontosabb hozadéka az, hogy 

Újvidék városa hozzálát az ombudsmani ajánlás végrehajtásához és Újvidék nevét a város 

bejáratainál ezentúl több nyelven is fel fogják tüntetni. 

 

Egeresi: Vajdaság Szerbia fő “aduja” az EU felé 

2011. július 27. – Vajdaság Ma 

Egeresi Sándor, a Tartományi Képviselőház elnöke szerdán kijelentette, Vajdaság Szerbia 

fő “aduja” az Európai Unióba vezető úton. Egeresi a Duna menti városok és régiók 

Topolyán megrendezett ötödik toleranciatáborának résztvevői számára adott fogadáson 

azt mondta, Szerbia helye az Európai Unióban van, a Vajdaságban honos 

multinacionalizmus, multikulturalizmus és többnyelvűség pedig a legnagyobb kincse. “A 

nemzetek közötti viszony megőrzésének legszilárdabb alappillére az, hogy a polgárok, ha 

akarják – márpedig akarják – nagyon jól megértik egymást akkor is, ha anyanyelvük 

különböző. Vajdaság nem az egymás melletti létet, hanem az együttlétet jelenti”, üzente a 

tartományi parlament elnöke. 
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http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12104/Ujvidek-tobb-nyelven.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12107/Egeresi-Vajdasag-Szerbia-fo-8220aduja8221-az-EU-fele.html
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Összehozni a régiók magyar művészeit 

2011. július 28. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet meghívásos pályázaton vesz részt – Más régiók 

művelődési intézeteit, különféle irodalmi műhelyeket és folyóiratok szerkesztőségeit hívják 

meg Vajdaságba. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) Kultúráért Felelős 

Államtitkársága huszonegymillió forintos értékű meghívásos pályázatot hirdetett meg, 

amelynek részvételére Szerbiából, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet kapott 

meghívást. Rajtuk kívül egyes szlovákiai, romániai, ukrajnai, szlovéniai, ausztriai és 

horvátországi művelődési intézetek pályázatára számít az államtitkárság. A pályázat célja a 

határon túli közművelődési intézmények programjainak bővítése, a határon túli magyar 

irodalom, képző-, ipar-, és fotóművészet népszerűsítése, a kortárs irodalom és a művészeti 

értékek széles rétegekhez történő eljuttatása, a kulturális hozzáférés szempontjából 

hátrányos helyzetűnek számító települések felzárkóztatása, a művészetkedvelő közönség 

nevelése, valamint megmutatkozási lehetőséget biztosítani határon túli művészeti 

műhelyeknek. 

 

Baden-württembergi kezdeményezés a kettős állampolgárságról 

2011. július 27. – MTI, bumm.sk 

A kettős állampolgárság általános németországi kiterjesztésére tett javaslatot a baden-

württembergi tartományi kormány, a jelek szerint nem sok eséllyel. A kezdeményezés 

lényege annak az érvényben lévő választási kötelezettségnek az eltörlése, amelynek alapján 

a bevándorlói háttérrel rendelkező, de már Németországban született fiataloknak 

legkésőbb 23 éves korukig dönteniük kell arról, hogy a német vagy valamelyik szülő 

állampolgárságát akarják. A sajtó felkarolta a kezdeményezést, és azt a közelmúltban 

elhunyt Habsburg Ottó egy, a kettős állampolgársággal kapcsolatos kijelentésére utalva 

„Lex Habsburgnak” keresztelte el. A javaslat kezdeményezője a tartomány 

szociáldemokrata integrációs miniszter asszonya, Bilkay Öney, aki török származású és az 

első bevándorlói háttérrel rendelkező helyi miniszter. A javaslat elfogadásának kicsi az 

esélye, ugyanis ha a Bundesrat át is engedné azt, a konzervatív-liberális többségű 

Bundestag minden bizonnyal megtorpedózza. A szövetségi kormány képviselői első 

nyilatkozataikban már az elutasítás szándékát jelezték. 
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