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Távozik a Bethlen Gábor Alapkezelő vezetője 
2011. augusztus 2. - MTI, Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

Távozik a Bethlen Gábor alapkezelő éléről Ulicsák Szilárd és az igazgatóság több tagja - 

erősítette meg az MTI információját a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

nemzetpolitikai államtitkársága. „A hír igaz, valóban változás fog bekövetkezni a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. Vezetőségében” - olvasható az államtitkárság válaszában. Mint közölték, 

a jelenlegi igazgatóság szeptember közepéig látja el feladatát, az ügyintézés folyamatos. Ulicsák 

Szilárd április közepén került az alap forrásait koordináló szervezet élére, előtte miniszteri 

biztosként felügyelte a határon túli magyarok támogatáspolitikáját. 

 

Berényi: a Híd jogilag megoldani nem tudja, csak kezeli a problémát 
2011. augusztus 2. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Berényi József szerint „a kormányprogram látványos nem teljesítése”, hogy a Híd elismerte, 

képtelenek eltörölni az állampolgársági ellentörvényt. Az MKP elnöke ugyanakkor 

előrelépésként értékeli, hogy Bugár Béla pártja az Alkotmánybírósághoz kíván fordulni. 

Berényi megjegyezte, ezt a lépést már régen megtehették volna a Híd politikusai, hiszen már fél 

évvel ezelőtt, februárban kiderült, hogy a kormánykoalíciónak nincs meg a többsége az 

állampolgársági törvény módosításához. A pártelnök szerint Gubík László és az MKP más ifjú 

politikusai figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a magyar állampolgárság nyílt vállalásával 

automatikusan elvesztik szlovák állampolgárságukat, és emiatt nem lesznek jelölhetők a 

parlamenti választásokon, illetve nem is szavazhatnak, ami „nagy vérveszteséget“ okozhat a 

szlovákiai magyar közösségnek. 

 

Emil Boc: Újra napirenden Románia közigazgatási átszervezése 
2011. augusztus 2. - transindex.ro, Krónika, Szabadság, Népszabadság, Erdély Ma 

A kormány nem mondott le az ország területi-közigazgatási átszervezéséről, csak későbbre 

halasztotta a téma megvitatását, jelentette ki Emil Boc a közszolgálati televízió műsorában. A 

miniszterelnök a projektet a decentralizációs folyamatokkal kötné össze, és már a jövő héten 

újra tárgyalnak a kérdésről. Mivel a koalíció tagjainak nincs egységes álláspontja a régiósítással 

kapcsolatban, ezért a folyamat első lépéseként nagyobb döntési szabadsághoz jutnak a helyi 

önkormányzatok, és különböző közigazgatási-területi hatásköröket vesznek át a 

minisztériumoktól - mondta a miniszterelnök. 

 
Kisebbségpolitikai szakértő a Magyar Külügyi Intézet új vezetője 
2011. augusztus 2. - MTI, Index 

Zákonyi Botond személyében kisebbségpolitikai szakértő, volt brüsszeli diplomata vette át a 

héten a Magyar Külügyi Intézet (MKI) vezetését. A 41 éves, történész végzettségű, nemzet- és 

szomszédságpolitikával foglalkozó kutató az MKI igazgatói székében Magyarics Tamás 

amerikanisztika-professzort váltja. 2009-2010-ben a magyar nemzeti kisebbségek brüsszeli 

érdekképviseleti irodájának első vezetője volt. A határon túli magyar politikai szervezetek 

kérésére létrejött, a magyar kisebbségek érdekében lobbi tevékenységet folytató iroda „valódi M
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újdonságot jelentett a magyar nemzetpolitika eszközrendszerében”. Az MKI élére a 

külügyminiszter által kinevezett Zákonyi Botond elmondta, hogy a külügyi intézet kutatói 

függetlenek, „ugyanakkor nyilvánvaló elvárás, hogy a kormány külpolitikai programjának 

figyelembevételével kutassanak és publikáljanak”. Úgy véli, meg lehet találni a középutat a 

kutatói szabadság érvényesítése és a kormányzati háttérintézménybeli tevékenység között. 

 

Káosz a támogatáspolitikában 
2011. augusztus 3. - Népszava 

„A tusványosi tábor óta látszik, hogy gond van a gyökeresen átalakított külhoni 

támogatáspolitika körül. A rendezvényen egyetlen támogatáspolitikai vezető sem volt jelen, a 

programból pedig teljességgel hiányzott a különben örökzöld téma. Úgy hírlett: belső 

konfliktusok miatt a külhoni támogatási pénzeket kezelő, áprilisban bejegyzett Bethlen Gábor 

Alapkezelő vezetősége lemondott. Tegnap a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) 

az MTI-nek megerősítette a vezetők távozását, de okokat nem közölt” – írja a Népszava. A lap 

szerint „a BGA bejegyzése és szervezeti struktúrájának véglegesítése után hamar kiderült, hogy 

a vezetőségnek gyakorlatilag nincs beleszólása a támogatáspolitikába, a teljes külhoni 

támogatás kapcsán három személy: Gál András Levente, a KIM közigazgatási államtitkára, 

Semjén Zsolt nemzetpolitikát felügyelő miniszterelnök-helyettes és Répás Zuzsa 

nemzetpolitikai helyettes államtitkár dönt. A támogatások egy éve akadoznak, a külhoni 

elégedetlenség egyre növekszik”. 

 

Szavazat határok nélkül 
2011. augusztus 3. - Rétvári Bence - Magyar Demokrata 

„Az elmúlt egy évben a kormány komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy a határon túl élő 

magyar közösségeket a magyar nemzet szerves részévé tegye” – írja Rétvári Bence a 

Demokratában. Az elfogadásra váró jogszabályok sorából kiemeli a „mindannyiunk életét 

meghatározó” választási törvényt, melynek „megalkotása során kell majd a törvényhozóknak 

szabályozniuk a külföldön élő magyar állampolgárok szavazati jogát is”. Rétvári rámutat: „Az 

Európai Unió 27 tagállamából 22 lehetőséget biztosít a külföldön élő állampolgárainak arra, 

hogy valamilyen formában részt vegyenek az adott ország parlamenti képviselőinek 

megválasztásában”. Nemzetközi példákat sorakoztat fel, és megállapítja, „a magyar 

törvényalkotók számára többféle lehetőség is kínálkozik, amikor a határon túl élő magyar 

állampolgárok szavazati jogának részleteit kívánják szabályozni: egyrészt lehetséges, hogy csak 

az országos listára szavazhatnak, és szavazatukat együtt számítsák az itthon választókéval. 

Másrészt a térségben több olyan ország is található ahol, a határon túli állampolgárok egy vagy 

több külön választókörbe szervezve választhatják meg saját, előre rögzített számú 

képviselőiket.”(A cikk teljes egészében a Demokrata mai számában olvasható.) 
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Boc: előnytelen az államnak a verespataki bányaterv 
2011. augusztus 2. - Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

Hiányosságai vannak a Verespatakra tervezett bányaprojektnek: előnytelen az államnak és 

környezetvédelmi aggályok is felmerülnek – nyilatkozta a közszolgálati televíziónak Emil Boc. 

A miniszterelnök azt mondta, még néhány jelentést kell kézhez kapjon a Rosia Montana Gold 

Corporation (RMGC) tervezte kitermeléssel kapcsolatos álláspontja kialakításához. A 

bányatervvel kapcsolatosan nemrég Monica Macovei, a Demokrata-Liberális Párt alelnöke azt 

nyilatkozta: a román kormány gyakorlatilag engedélyezte a cián alapú kitermelést Verespatakon 

azzal, hogy régészeti mentesítési engedélyt adott ki a Fehér megyei településre tervezett 

színesfémbánya-projekt ügyében. Macovei szerint a Kelemen Hunor vezette kulturális 

minisztériumnak arra kellene törekednie, hogy Verespatakot iktassák az UNESCO 

világörökségi listájára, márpedig ez esetben dugába dőlne a kanadaiak bányaterve. 

 

Helyükre kerültek a Szabadság-szobor ellopott darabjai 
2011. augusztus 2. - Jámbor Gyula - Erdély Ma, Nyugati Jelen, Krónika, Új Magyar Szó 

Kolozsi Tibor – aki annak idején restaurálta a szobrot – és két munkatársa, Manasses-Almásy 

Botond és Gyarmati Tamás kedden felszerelte az aradi Szabadság-szobor tavasszal lelopott 

darabjainak pontos mását. A tolvajt ugyanis elfogták, a kardnak, a pengének és a diadémnak 

azonban nyoma veszett, azokat újra kellett önteni, patinázni. Szerencsére volt fénykép, minta, a 

város által a helyreállításra kiírt pályázatot pedig az a kolozsvári csoport nyerte, amelyik már 

kitűnően ismeri a szoborcsoport minden porcikáját. Hogy hasonló eset a jövőben ne 

fordulhasson elő, a térre négy megfigyelő kamerát szereltek, mondta el Bognár Levente aradi 

alpolgármester. 

 

„Meggazdagodott” székely megyék 
2011. augusztus 3. - Krónika 

Nem az állam tartja el a székely megyéket – derül ki a Gândul hírportálban megjelent, a 

pénzügyminisztériumtól megszerzett adatokból. A tavalyi adatok azt bizonyítják, hogy Hargita 

és Kovászna megye egyes moldvai megyékhez viszonyítva jóval kevesebb pénzt kapott vissza 

az államkasszából, mint amennyit befizetett: az összeg alig 60 százalékát. A székelyföldi 

elöljárók szerint az adatok alátámasztják azt, amit maguk is számtalanszor hangsúlyoztak: a 

Székelyföld képes megállni a saját lábán. Borboly Csaba Hargita és Tamás Sándor Kovászna 

megyei tanácselnök ugyanakkor úgy véli, a kormánynak a jelenleginél több pénzt kellene 

kiutalnia a térségnek, hogy behozza az elmúlt évtizedek lemaradásait, amikor a kommunista 

rezsim tudatosan alulfinanszírozta a magyarlakta megyéket.   

 

Ismét megrongáltak egy emléktáblát 
2011. augusztus 3. - Krónika 

Ismét megrongálták Nagyváradon a Garasos hídra fölszerelt emléktáblát, amelyet az átkelő 

felavatásának századik évfordulóján, tavaly helyeztek el. A táblán található bronzplakettet 

néhány hónapja ellopták, de azt az alkotó, Deák Árpád szobrászművész ismét elkészítette, és az 

elmúlt napokban helyezték el újra. Most az ismeretlen tettesek a táblát próbálták meg 

lefeszíteni, amely ennek nyomán megrongálódott. Az elmúlt hónapokban több, magyar 
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vonatkozású emlékművet rongáltak meg Nagyváradon. Az önkormányzat tervei szerint 

bekamerázzák az emlékművek környékét, megelőzendő a további rongálásokat. 

 

Aktuális-e a magyar választójog? 
2011. augusztus 3. - Herédi Zsolt - Szabadság 

A Szabadság hasábjain Herédi Zsolt a külhoni magyarság számára biztosítandó szavazati jog 

kérdéskörét járja körül: „Valószínűsíthető, hogy ahogy majd veszít népszerűségéből a 

magyarországi szavazók közt a Fidesz, egyre fontosabbá fog válni, hogy megadja a 

kormánypárt nekünk is a választójogot, abban a reményben, hogy mi majd hálából rájuk 

szavazunk, és ezzel megtarthatja a parlamenti többségét. Bebetonozhatja magát húsz évre a 

hatalomba – ahogy még az MSZP-s kormányzás idején szólta el magát a fideszes Mikola István. 

Mert ez sajnos nagyon aktuális tendencia a kétharmados többségnél. Eddigi tevékenysége 

alapján, úgy tűnik, a jelenlegi budapesti kormánynak mindenekelőtt az a legfontosabb, hogy 

olyan törvényeket hozzon, s embereket nevezzen ki, amelyekkel és akikkel bebetonozhatja 

magát minél hosszabb távra a hatalomba. A szavazati jog kiterjesztése viszont a jelenlegi 

helyzetben egy újabb magyar–magyar ellentétet generálhat. Nagyon sok magyarországi polgárt 

már felháborít, hogy olyanok döntenének – különösen, ha adott esetben mi lennénk a mérleg 

nyelve – az ő sorsukról, kormányukról, akik nem ott élnek, nem ott adóznak, magyarán: 

minimális mértékben érintik őket a döntésük következményei. Már előre húzzák az orrukat azok 

is, akik amúgy szimpatizálnak az erdélyi magyarokkal. Félő, hogy egyelőre ez újabb 

ellentétekre adna okot.” 

 
Kritikus tömeg 
2011. augusztus 2. - Tokár Géza - Új Szó 

„Az idei augusztus némi ösztönzéssel a magyar témákról szólhat, méghozzá kis szerencsével 

nem a nacionalisták, hanem különféle érintett aktivisták tálalásában. Egyre több településen 

jelennek meg ugyanis a kétnyelvű feliratokat követelő matricák, valamint Gubík László 

személyében megvan az első ember, aki nyíltan vállalja kettős állampolgárságát. A két 

kezdeményezés között rengeteg különbség akad, egy fontos tényező viszont közös nevezőre 

hozza őket: akkor lesznek sikeresek, ha érezhető lesz mögöttük a társadalom támogatása.” 

Tokár Géza szerint „a kettős állampolgárságért folytatott küzdelemben a dominóeffektus 

érvényesül: előbb egy, majd kettő, később akár több tíz, vagy több száz személy vállalhatja 

státusát. A szlovák államnak annál kényelmetlenebb, minél több efféle személy jelentkezik – 

hiszen ez azt bizonyítja, hogy a hirtelen elfogadott, több ponton is homályos törvény nem az 

állampolgárokért, hanem egyenesen az állampolgárok akarata ellenére született meg. 

Szlovákiának pedig egyáltalán nincs szüksége arra, hogy koncepciósnak ható perbe keveredjen 

Európában saját állampolgárainak tucatjai ellen, akik tulajdon létükért harcolnak.” 
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Bastrnák Tibor: Idegen tollakkal… 
2011. augusztus 2. - bumm.sk 

Bastrnák Tibor, a Híd parlamenti képviselője a bumm.sk hírportálon a kisebbségi 

nyelvhasználati törvénnyel kapcsolatban írja: „a Híd kormánytényezőként elérte, amit 

kormányon kívüliként nem lehetett volna elérni: Szlovákiában módosították az 1999-ben 

elfogadott törvényt a kisebbségek nyelvhasználati jogáról. Igaz talán, hogy az álmainkban 

megfogalmazott igényekhez képest még hagy kivetnivalót maga után, ám az összevetésben 

sokkal jobb, mint az 1999-ben elfogadott szabályozás. Az MKP a sajtóban először még többször 

is elégtelennek nevezte e módosítás tartalmát, ám érdekes módon nem sokkal később egy civil 

kezdeményezést meglovagolva (és kisajátítva) már arra buzdítja a lakosokat, hogy éljenek a 

törvény által biztosított jogaikkal, és bátran használják anyanyelvüket a közéletben. A gondolat 

persze rendben is lenne, ám az MKP most csak idegen tollakkal ékeskedik: egyrészt a 

törvénymódosítás sem nekik köszönhető, másrészt a civil kezdeményezést sem ők indították.” 

 

Komárom önkormányzata tiltakozik a nacionalista óriásplakátok ellen 
2011. augusztus 2. - SITA, Felvidék Ma 

Komárom önkormányzati képviselői egy tiltakozó szöveget fogadtak el, melyben a nemzeti 

kisebbségek ellen uszító óriásplakátok ellen emelték fel a szavukat. A tiltakozó szöveg 

értelmében Komárom városa levéllel fordul a szlovák parlamenthez, amelyben figyelmeztetik a 

parlamenti képviselőket erre a jelenségre. Komárom képviselői kérik az illetékes szerveket, 

hogy az ilyen szellemű hirdetések tiltva legyenek. Ugyancsak kéréssel fordultak a városban 

tevékenykedő vállalkozókhoz és más jogi személyekhez, hogy biztosítsák a kisebbségek 

nyelvhasználati jogának betartását Komáromban - beleértve a kétnyelvűséget. 

 

A 22-es csapdájában 
2011. augusztus 2. - Oriskó Norbert - Felvidék Ma 

„Bugár Béla az Most-Híd elnöke jelezte, ősszel az Alkotmánybíróságon támadják meg az 

állampolgársági törvényt. Bugár bejelentése minimum két szomorú dolgot leplez le. Az egyik 

az, hogy várhatóan szeptemberben sem hatálytalanítják az egykori Fico-kormány 

állampolgárságtól megfosztó törvénymódosítását. Ezt Bugár Béla is így gondolja, mivel 

rámutatott, erre nincs meg a politikai akarat a kormánykoalícióban. Ami pedig a Most-Hídnak 

az Alkotmánybírósághoz való fordulást illeti, üdvözlendő szándék, de miért csak most?!” A 

szerző szerint, ha az Alkotmánybírósághoz való fordulást Bugárék a kormányalakítás feltételül 

szabták volna, biztosan akadt volna kellő számú képviselő az SDKÚ-ban vagy a SaS-ban az 

alkotmánybírósági beadványra. „Akkor könnyű lett volna, most viszont lehet hajszolni az 

aláírásokat. Nem könnyű, hiszen Szlovákiában nincs olyan parlamenti szlovák párt, melynek 

érdeke a magyarok jogállásának javítása.” 
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Az MRM továbbra is polgárőrséget akar 
2011. augusztus 2. - pannonrtv.com 

A szabadkai közbiztonsági helyzet javítását sürgeti a Magyar Remény Mozgalom. Keddi 

sajtótájékoztatójukon elhangzott: véleményük szerint a rendőrség munkája nem bizonyul 

elégségesnek, amiről az is tanúskodik, hogy egyre több falfirka csúfítja Szabadkát. 

 

Hiteltelen hitelesség 
2011. augusztus 3. - Losoncz Alpár - Magyar Szó 

Losoncz Alpár egyetemi tanár a következőképpen ír a Magyar Szó körül kialakult helyzetről a 

lap szerdai számában: „a feladat továbbra is ugyanaz: egységesíteni, a különbségek tiszteletével. 

Igen, voltak ilyen jellegű lépések, fújtak ilyen szelek, úgy láttam, hogy a VMSZ elnöke 

felismerte azt, ami megkerülhetetlen. És ezeket helyeseltem. De ez a szégyenfolt a Magyar Szó 

körül a dezintegratív gesztusokat szaporítja. Cselekedni könnyű, megérteni nehéz, mondta 

egyszer egy politikus, akit amúgy Kína atyjának szokás mondani. Az bizonyos, hogy errefelé 

eltörpül a megértési teljesítmény a cselekvéshez képest. Megrendszabályozás? Kisebbségben? 

Ez hozta a VMSZ és az MNT szerepzavarát. Megrendszabályozással ugyanis nem lehet 

hitelesen az egységesítés útvonalát követni. De azért is helytelenítem a megrendszabályozást, 

mert újra összezilálja a mércéket.” 

 
Újra támad a Szvoboda 
2011. augusztus 2. - Kárpátalja Ma 

A Szvoboda kárpátaljai megyei tagozata nyílt levélben követeli, hogy a Magyar Köztársaság 

Beregszászi Konzulátusa és Kovács Béla európai parlamenti képviselő hagyjon fel az 

ukránellenes tevékenységgel. A szervezet leginkább a magyar állampolgárság igénylésének 

elősegítésével kapcsolatos tevékenységüket kifogásolja. A Szvoboda közleményében azzal 

vádolja a beregszászi konzuli képviseletet és Kovács Bélát, hogy a nemzetközi jogsértés útján 

járnak, megsértik a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Konvenciót,  és ellenséges 

viszonyokat szítanak Magyarország és Ukrajna között. A szervezet szerint mind a konzulátus, 

mind a képviselő veszélyeztetik Ukrajna szuverenitását, ezért a párt Viktor Janukovics 

államfőhöz, és az SZBU-hoz fordul azzal a kéréssel, hogy vessenek véget a törvénytelen 

magatartásnak és vonják felelősségre az illetékeseket. 
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http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-08-03_Hiteltelen_hitelesseg
http://www.karpatalja.ma/kozelet/3353-ujra-tamad-a-szvoboda
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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   

www.manna.ro   
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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/

