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A Fideszesek zöme sem adna választójogot a határon túliaknak 
2011. augusztus 3. - Népszabadság Online, Origo 

Magyarország lakosságának 77 százaléka nem helyesli, hogy a határon túli magyarok 

választójogot kapjanak – állapította meg ki a Medián. A vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy 

bár a magyarországiak többsége a kettős állampolgárság megadását helyesli, a választójog 

megadásának támogatottsága jelentősen csökkent az utóbbi egy évben, s azzal a teljes lakosság 

mindössze 15 százaléka értene egyet. A megkérdezett fideszes szavazók harminc százaléka 

támogatja a választójog megadását, de a szavazótábor 49 százaléka csak a kettős 

állampolgárságot helyesli, a szavazati jogot nem. Mivel a Fidesz-szavazók 17 százaléka a kettős 

állampolgárságot sem támogatja, ez azt jelenti, hogy a Fideszesek 66 százaléka ellenzi a határon 

túliak választójogát. A Jobbik szavazótáborában egy év alatt felére csökkent azok aránya, akik 

támogatják a határon túliak választójogát. Míg egy éve a Jobbik-szimpatizánsok 35 százaléka, 

addig a mostani felmérés szerint már csak 18 százaléka értett egyet a választójog megadásával. 

Az LMP és az MSZP szavazóinak mindössze négy-öt százaléka támogatja a szavazójog 

megadását, ami az LMP esetében jelentős csökkenés az egy évvel ezelőtti 16 százalékhoz 

képest. 

 

Markó Béla: Természetes az RMDSZ és a Fidesz közötti párbeszéd 
2011. augusztus 3. - Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, MTI 

Természetesnek nevezte Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke, hogy párbeszéd van a Fidesz és 

az RMDSZ között még akkor is, ha a felek nem mindenben értenek egyet - ezt maga Markó 

jelentette ki egy televíziós műsorban. A miniszterelnök-helyettes leszögezte: a Tőkés László 

vezette EMNT kezdeményezésére indult Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzése nem növeli, 

hanem rontja az összefogás lehetőségét. Markó azt mondta: képmutatás lenne azt állítani, hogy 

az RMDSZ-t nem foglalkoztatja a pártbejegyzési szándék. Rámutatott: az RMDSZ-t is érdekli, 

mi történik a romániai magyar politikai életben, ki akar pártot bejegyeztetni, és érdekli az is, 

hogy ezt tisztességesen csinálják-e vagy sem. Hangsúlyozta: a romániai magyar politikai 

szervezeteknek együtt kell működniük, de a pártbejegyzés ezt nem könnyíti, hanem nehezíti. 

 
Băsescu továbbra is kormányon látná az RMDSZ-t 
2011. augusztus 3. - transindex.ro, Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

„Ha megkérdeznének, milyen lehetséges kormánykoalíciót tartok hasznosnak és lehetségesnek 

Románia számára a jövő évi választások után, a válaszom egyértelmű: egy PDL-PNL-RMDSZ 

koalíciót” - mondta Traian Băsescu a B1TV műsorában. A Szociáldemokrata Párt (PSD) 

anakronisztikus politikai alakulat, Victor Ponta elnök pedig éretlen gyerek még, tette hozzá 

Băsescu, aki a liberálisok elnökét, Crin Antonescut sem értékeli többre, mint Pontát, ám a PNL-

vel való szövetséget politikai, gazdasági és társadalmi szempontból rugalmasabbnak és 

pragmatikusabbnak ítélte. 
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A PNL-PDL-RMDSZ-szövetség a PNL-nek elképzelhetetlen 
2011. augusztus 3. - Erdély Ma, Paprika Rádió 

Puiu Haşotti a PNL szenátusi frakcióvezetője azt nyilatkozta a Mediafaxnak hogy a Traian 

Băsescu elnök által sugallt PNL-PDL-RMDSZ-szövetség lehetetlen, szerinte ez szép álom lenne 

az államfő számára, de a PNL-nek rémálom. 

 

Szeptemberre tervezi a Kolozs megyei EMNT a Sissi-szobor felállítását 
Kolozsváron 
2011. augusztus 3. - transindex.ro, Krónika, Szabadság Új Magyar Szó 

Visszaállítaná a Sissi-mellszobrot a Fellegvárra vezető egykori sétálóúton levő talapzatra az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kolozs megyei szervezete. Gergely Balázs, az EMNT közép-

erdélyi régióelnöke elmondta, a múlt századfordulón, a Sissi-kultusz elterjedésekor négy, Stróbl 

Alajos szobrászművész által megalkotott azonos mellszobrot helyeztek el Budapesten, 

Miskolcon, Eperjesen, illetve Kolozsváron. Az EMNT a Miskolci Önkormányzattal 

együttműködve másolatot készíttet a szoborról, az alkotás negatívja hamarosan Kolozsvárra 

érkezik, ahol egy helyi művészt kérnek fel a másolat megöntésére. A szobrot egyelőre a Donáth 

úti Makovecz-templom kertjében állítanák fel, hiszen a szobor talapzatának állapota nem tenné 

lehetővé azt, hogy a szobor eredeti helyére kerüljön vissza. 

 

Bekamerázza a kolozsvári Főteret az EMNT 
2011. augusztus 3. - transindex.ro, Krónika, Szabadság 

Három, Kolozsvár főterét belátó webkamerát állítana fel az EMNT Kolozs megyei szervezete. 

Az első kamerát a Főtér nyugati részén már beüzemelték, a real-time közvetítés az emnt.org 

weboldalon érhető el - jelentette be az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kolozs megyei 

szervezetének szerdai sajtótájékoztatóján Szász Péter, az EMNT mellett működő Demokrácia 

Központok kolozsvári irodájának vezetője. Elmondta, további két kamerát állítanának fel az 

augusztus 15-21 között zajló Kolozsvári Magyar Napok kezdetéig. „A közeljövőben további két 

kamerát szerelnénk fel, hogy a Főtérnek minden egyes pontjától látsszon minden, ami a Mátyás-

szoborcsoport előtt történik, legyen az pozitív, vagy negatív előjelű esemény” - így Szász. 

 

Zöldség- és gyümölcspiacot nyitnak Kolozsvár főterén 
2011. augusztus 3. - Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Kolozsvár főterén, a Szent Mihály templom mögötti parkolóba költözteti a hétvégékre a 

zöldség- és gyümölcspiacot a polgármesteri hivatal. Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének 

elnöke, Máté András Levente tiltakozását fejezi ki Sorin Apostu polgármester elképzelése ellen. 

Máté András Levente szerint a kezdeményezésnek nincs törvényes alapja, hiszen egy ilyen 

döntést minden esetben tanácsi határozat kell, hogy megelőzzön. A Kolozs megyei szervezet 

elnöke emellett elítéli, a PDL és Sorin Apostu polgármester önkényes döntéshozatalát, az 

RMDSZ önkormányzati frakcióját és a város RMDSZ-es polgármesterét még konzultációra sem 

hívta meg a döntés meghozatala előtt, ez pedig bizonyítja, hogy a helyi koalíció nem működik. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=97033&cim=a_pnl_pdl_rmdsz_szovetseg_a_pnl_nek_elkepzelhetetlen
http://itthon.transindex.ro/?hir=26794
http://itthon.transindex.ro/?hir=26794
http://itthon.transindex.ro/?hir=26796
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=53981
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Zajlik a népszámlálási biztosok toborozása 
2011. augusztus 3. - Erdély Ma, Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

Augusztus 1-én hivatalosan is megkezdődött a népszámlálási biztosok toborozása – jelentette be 

szerdán Kolozsváron Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. A főtitkár kérte a romániai magyar 

pedagógusok segítségét, hiszen közösségi érdek, hogy a magyarok minél nagyobb számban 

vállalják nemzeti identitásukat, és ezt a népszámlálás során nyilvánítsák is ki. Kovács 

ismertetése szerint a számlálóbiztosok napi bruttó 50 lejes fizetésben is részesülnek. A főtitkár 

emlékeztetett, hogy az RMDSZ célja, hogy a népszámláláson Erdélyben legalább 6-7 ezer 

magyar nemzetiségű számlálóbiztos gyűjtse az adatokat. Ez településekre lebontva azt jelenti, 

hogy minden magyarok által (is) lakott településen, minden 300 magyar lakosra jusson legalább 

egy magyar számlálóbiztos. 

 

Üresen maradt magyar helyek az orvosin 
2011. augusztus 3. - Szász Cs. Emese - szekelyhon.ro 

Bár eredetileg keddig iratkozhattak a sikeres felvételizők a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemre (MOGYE), a magyar tagozaton tovább folytatódik az iratkozás. 40 

költségtérítéses helyet utólag ítéltek oda a magyar diákoknak, a felvételi után ugyanis az összes 

tandíjas helyre román diákok jutottak be. Az utólag odaítélt 40 helyből 29-et foglaltak el 

szerdáig a diákok, az iratkozás folytatódik, a megmaradt helyeket pedig a felvételi eredmény 

sorrendjében következő diákok foglalhatják el. Az intézmény professzora, dr. Brassai Attila az 

üresen maradt helyeket nem az érdeklődéshiány, hanem a magas tandíj rovására írja, a MOGYE 

általános orvosi szakján ugyanis 8000 lej évente a tandíj, a beiratkozáskor pedig ennek 

negyedét, vagyis 2000 lejt rögtön ki kell fizetni. 

 

Magyar civilek bírálják Kelement 
2011. augusztus 4. - Rostás Szabolcs - Krónika  

A verespataki bányaprojekthez kibocsátott régészeti mentesítési bizonylat visszavonását, ennek 

elmaradása esetén pedig a lemondását követelik erdélyi magyar civil szervezetek Kelemen 

Hunor kulturális és örökségvédelmi minisztertől. Tegnap kibocsátott közös állásfoglalásában 77 

szervezet éles hangon bírálja a minisztert amiatt, hogy rendeletével mentesítette a védelem alól 

a Kirnyikhegyet, és lehetővé tette a színesfémlelőhelyben gazdag területen a bányászatot. A 

tiltakozók szerint a bányaterv nem valósulhat meg, amennyiben Románia biztosítja polgárai 

alkotmányos jogát a tiszta és egészséges környezethez. “A Romániai  magyarság képviseletét 

felvállaló  RMDSZ elnökeként és az RMDSZ  színeiben miniszteri tisztséget viselő 

politikusként hozzáállása a kétes verespataki bányaprojekthez, ennek megvalósulását támogató 

döntése elfogadhatatlan és szégyenteljes, amelytől teljes mértékben elhatárolódunk. Kelemen 

Hunor az egész romániai magyar közösséget kompromittálta, ezért kijelentjük: ebben az ügyben 

nem a mi álláspontunkat képviseli” – szerepel a 77 magyar szervezet állásfoglalásában. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=97043&cim=zajlik_a_nepszamlalasi_biztosok_toborozas
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/uresen-maradt-magyar-helyek-az-orvosin
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=53986
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Összefogást sürget az EMNT a Kétágú templom ügyében 
2011. augusztus 4. - Kiss Előd-Gergely - Krónika, Szabadság 

Összefogást sürget az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) a kolozsvári Kétágú templom 

mögé tervezett beruházás kapcsán. „Egyedül nem lehet megvívni a csatát, valamennyi érintett, 

illetve a kolozsvári civil szervezetek összefogására van szükség ahhoz, hogy véglegesen 

leállítsák a Kétágú templom mögötti telken történő építkezést” – nyilatkozta Gergely Balázs, az 

EMNT közép-erdélyi régióelnöke. Hozzáfűzte, jogilag nagyon nehéz fogást találni a 

kivitelezőn, ezért abban bízik, hogy vagy az országos műemlékvédelmi bizottság engedélyét 

ellenjegyző Kelemen Hunor kulturális miniszter, vagy a kolozsvári önkormányzat visszavonja 

korábbi döntését, és nem peres úton kell igazukat keresniük a beruházást ellenzőknek. Gergely 

Balázs köztes megoldást is elképzelhetőnek tart, miszerint a tanfelügyelőség a tervezettnél 

kisebb, a városképbe harmonikusan illeszkedő sportlétesítményt épít fel. 

 

Florea: az RMDSZ gátolja a decentralizációt 
2011. augusztus 4. - Krónika 

Az RMDSZ vezetői akadályozzák a decentralizációt – állítja Dorin Florea marosvásárhelyi 

polgármester, a PDL alelnöke egy, a városháza honlapján tegnap megjelent dokumentumban. 

Az elöljáró szerint az RMDSZ-es miniszterek által vezetett két tárcánál – a művelődési és 

környezetvédelmi minisztériumban – érvényesül leginkább a magas fokú központfüggés, ezek 

túlzott centralizálása hátráltatja a tevékenységet helyi közigazgatási szinten. A kormányfőnek és 

a pártvezetésnek címzett írás javaslatokat tartalmaz a leválás és az adminisztratív döntéshozatal 

decentralizálásának módjáról. Az iratot több polgármesternek is elküldték, hogy kiegészíthessék 

a témához kapcsolódó ötleteikkel és javaslataikkal.  

 

Nem kitartottak a székelyek 
2011. augusztus 4. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Borboly Csaba Hargita és Tamás Sándor Kovászna megyei elöljáró jelzésértékűnek tartja a 

Gandul bukaresti román hírportálon megjelent adatokat, amelyek Hargita és Kovászna megyét a 

középmezőnybe helyezik el az államkasszába befizetett és onnan visszakapott pénzek 

tekintetében. A lap adatai szerint Hargita megye a befizetett pénz „csupán” 59,5, míg Kovászna 

60,5 százalékát kapja vissza az államtól, ami kevesebb, mint számos moldvai, dobrudzsai vagy 

havasalföldi megye esetében. Ezek az adatok ugyanis teljesen ellentmondanak a román 

politikusok által előszeretettel hangoztatott, az autonómiatörekvéseket megkérdőjelező 

szlogeneknek, amelyek szerint a székely megyéket a román állam tartja el, s annyira szegények, 

hogy nem képesek saját lábukon megállni. „Kevesebb pénzt kapunk vissza, mint amennyit 

befizetünk, és ez feljogosít arra, hogy még több pénzt követeljünk Bukaresttől” – érvel Borboly 

Csaba, aki szerint a két megyét a kommunizmus évtizedei alatt elszenvedett hátrányos 

megkülönböztetésért is kárpótolni kellene. 

 
  

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=53989
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=54009
http://www.magyarhirlap.hu/http/www.magyarhirlap.hu/blog/nem_kitartottak_a_szekelyek.html
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Gyanús pályázatot talált az MKP 
2011. augusztus 3. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Magyar Koalíció Pártja a kisebbségi kultúrák támogatásának ez évi odaítélésével 

kapcsolatban újabb, a törvényesség határát súroló, de mindenképpen etikátlan esetet talált a 

pályázatok elbírálásának elemzésénél - jelentette ki közleményében a párt. Az MKP kifogásolja, 

hogy a Somorjáért Polgári Társulás kérelmét a pályázatokat bíráló bizottság nem javasolta 

támogatása, végül a szervezet a kormányhivataltól mégis kapott 9 ezer eurót. „Értesüléseink 

szerint a Somorjáért Polgári Társulás bejegyzési címe azonos a Szlovák Köztársaság 

Közlekedési Minisztériuma somorjai illetőségű államtitkárának lakcímével. Megítélésünk 

szerint az összeférhetetlenség alapos gyanúja áll fenn, az viszont bizonyos, hogy etikátlan az 

ilyen jellegű pályázatok pozitív elbírálása” - állítja az MKP. „Tekintettel arra, hogy a 

kormányprogram egyik fontos feladata és célkitűzése a korrupció és klientelizmus elleni harc, 

az MKP felszólítja a kormány elnökét, indítson vizsgálatot a kisebbségi kultúrák támogatásának 

ez évi odaítélésével kapcsolatban” – áll a közleményben. A bumm.sk hírportál megkérdezte az 

érintett felet, Érsek Árpádot, a közlekedési minisztérium államtitkárát, aki elmondta, hogy a 

polgári társulás tíz éve alakult, időközben a szervezetnek önálló irodája létesült, viszont a 

bejegyzésnél szereplő lakcímet nem írták át. 

 

Indulhat az első állampolgársági per 
2011. augusztus 3. - Új Szó 

Gubík László kijelentette, nem hajlandó lemondani szlovák állampolgárságáról. A hatóságok 

viszont szinte biztosan megfosztják ettől, sőt még 3319 eurós bírságot is kiszabhatnak rá, mivel 

ezt nem jelezte nekik. Gubík az Új Szónak elmondta: fellebbezni fog a döntés ellen, és kész 

szlovák állampolgárságának megtartása érdekében pereskedni az állammal. Alkotmányjogászok 

szerint egy ilyen pert Szlovákia minden valószínűség szerint elvesztene. Ha ez így történne, 

akkor a parlamentnek módosítania kellene az állampolgársági törvényt, s törölni a Ficóék által 

egy éve beemelt részeket. 

 

Berényi: nem vehető el a szlovák állampolgárság 
2011. augusztus 3. - Haják-Szabó Mária - MR1-Kossuth Rádió 

Az alkotmány egyértelműen fogalmaz – nyilatkozott a Kossuth Rádiónak az MKP elnöke, aki 

bízik benne, hogy az alkotmánybíróság állást foglal az ügyben. Az MKP vezetője úgy látja: 

Gubík Lászlónak nagyon nehéz lesz eljutni az alkotmánybíróságig. Szlovákia nem viselkedik 

jogállamként – jelentette ki Berényi József. Példaként említette Malina Hedvig ügyét, aki öt éve 

nem tud érvényt szerezni az igazának, valamint a dunaszerdahelyi futballbotrányt, amellyel 

kapcsolatban a szlovák hatóságok szerinte félrevezették a közvéleményt. Berényi József 

örömmel veszi, hogy Bugár Béláék megpróbálnak összeszedni annyi aláírást a parlamentben, 

amellyel az alkotmánybírósághoz fordulhatnak a magyar állampolgárság ügyében. Hozzátette: 

ezt a lépést már régen meg kellett volna tenni, mert az alkotmány egyértelműen kimondja, hogy 

senkit nem lehet megfosztani az állampolgárságától. 

  

Fe
lv

id
é

k
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Veled vagyunk Gubík Laci! - A Via Nova ICs regionális szervezeteinek közös 
nyilatkozata 
2011. augusztus 3. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

„Kijelentjük, hogy örömmel értesültünk arról, hogy szervezetünk egyik országos alelnöke, 

Gubík László bátran, a következményeket felvállalva bejelentette a magyar állampolgárság 

felvételét. Barátunk e tettével azon túlmenően, hogy felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy 

jelen álláspont szerint a szlovák állampolgársági törvény ellenkezik a szlovák alkotmányban 

leírtakkal, további problémákra is rámutat. Egyhangú véleményünk, hogy nem szabadna 

büntetni a Szlovák Köztársaság állampolgárait abban az esetben, ha más ország 

állampolgárságát is igénylik. Célunk a szülőföldünkön való boldogulás úgy, hogy hűek 

maradunk őseinkhez, megtartva mindazt, amit ránk hagyományoztak. Nemzeti identitásunk 

megőrzésében nagy segítséget nyújt a magyar állam azon ajándéka, hogy egyszerűsített eljárás 

keretében közjogilag is a magyar nemzet tagjai lehetünk, viszont sajnálattal tapasztaljuk, hogy a 

szlovák állampolgársági törvény félelmet kelt a Szlovákiában élő magyarok körében, ezért 

sokan nem merik igényelni a magyar állampolgárságot. Bízunk benne, hogy Gubík László 

példaértékű cselekedete segít elűzni e félelmeket és megsokszorozódik a felvidéki magyar 

állampolgárok száma.” 

 

„Fedezze fel Košice” 
2011. augusztus 3. - Marsovszky Miklós - Új Szó 

Kivonják a forgalomból a Kassáról készült turisztikai kézikönyv magyar változatát, mert 

botrányosra sikeredett a fordítás. A publikációt újra lefordíttatják, de csak jövőre, idén már 

nincs rá pénz. „Fedezze fel Košice” a címe a magyar turistáknak szánt kézikönyvnek. Az 

„Oficiális városi kalauz” alcím is gyanakvásra ad okot, és a 66 oldalas publikáció bővelkedik 

nyelvi meglepetésekben. A gyanútlan turista ilyen mondatokkal találkozhat: „Ha már a 

városban van, összpontosult központjában problémamentes a mozgás.” „A városközpontban 

lévő épületekre vetett tekintetünk által belemerülhetünk a porlepte sorsokba.” Az uniós Európai 

Régiófejlesztési Alapból is finanszírozott ingyenes kiadványt a Kassai Turizmus szervezet adta 

ki. 

 

Ha elveszik a szlovák állampolgárságom, a bírósághoz fordulok  
2011. augusztus 3. - Felvidék Ma 

Gubík László, az MKP Lévai Helyi Szervezetének elnöke nemrégiben a nyilvánosság elé tárta, 

hogy felvette a magyar állampolgárságot. Ennek kapcsán készített vele interjút a Hospodárske 

noviny című gazdasági napilap. Gubík szerint a kedvezményes honosítás lehetővé tétele 

„pozitív lépés”, ráadásul „Közép-Európában bárkinek lehet kettős állampolgársága”. „A 

magyarokat sem zavarja, hogy egy mohácsi horvátnak két állampolgársága is van, vagy egy 

Békéscsabán élő szlovák megszerezheti a szlovák állampolgárságot is, akkor a Léván élő 

magyarnak miért ne lehetne?” Elmondta, hogy a magyar állampolgárság felvételének okai 

„erkölcsi és jogi alapúak, és akár precedenssé is válhat”. Gubík ismételten megerősítette, hogy 

amennyiben megfosztják szlovák állampolgárságától, úgy bírósághoz fog fordulni. 
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http://www.szabadujsag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2271:veled-vagyunk-gubik-laci-a-via-nova-ics-regionalis-szervezeteinek-koezoes-nyilatkozata&catid=1:koezeleti-hirek&Itemid=50
http://www.szabadujsag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2271:veled-vagyunk-gubik-laci-a-via-nova-ics-regionalis-szervezeteinek-koezoes-nyilatkozata&catid=1:koezeleti-hirek&Itemid=50
http://ujszo.com/online/regio/2011/08/03/fedezze-fel-kosice
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/29610-ha-elveszik-a-szlovak-allampolgarsagom-a-birosaghoz-fordulok
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Néhány gondolat Berényi József aggályai kapcsán... 
2011. augusztus 3. - Szűcs Dániel - Felvidék Ma 

„Minden bizonnyal igaza van Berényi Józsefnek abban, hogy a felvidéki magyarok magyar 

állampolgárság-szerzése (ergo a szlovák elvesztése) számos szlovák politikusnak örömet okoz. 

Abban azonban téved az MKP elnöke, hogy a magyar állampolgárság felvételével - és ezáltal a 

szlovák elvesztésével - csökkenne a szlovákiai magyarok száma, szó sincs arról, hogy 

elveszítenénk legöntudatosabb fiataljainkat, mint ahogy ezt Berényi tartja. Öntudatos embereket 

nem lehet csak úgy elveszíteni, főleg nem egy ilyen aljadék jogi aktussal. Aki öntudatos, azt 

nem lehet elzavarni, az minden körülmények között küzdeni fog az igazáért - a közössége 

igazáért. Ettől (is) öntudatos. A felvidéki magyarok száma egy fővel sem csökken emiatt, a 

szlovák állampolgárok száma viszont annál inkább. Ezzel azonos mértékben nő viszont a 

Felvidéken élő magyar állampolgárok száma. S mindez anélkül, hogy akár csak egy fő is átlépte 

volna a gúnyhatárt.” 

 
Orosz lap a kettős állampolgárságról 
2011. augusztus 3. - MTI, Kárpátalja Ma 

A Nyezaviszimaja Gazeta című orosz lap „Nyugat-Ukrajna már integrálódik az EU-ba” címmel 

közölt terjedelmes cikket arról, hogy a határon túli magyarok magyar állampolgárságot 

kaphatnak. A szakértők óva intenek azoktól a problémáktól, amelyekkel Ukrajna 

szembekerülhet, amikor majd kiderül, hogy a kettős állampolgársággal bírók létszáma több 

százezer, és egyes területek lakossága szinte egészében a szomszédos államok állampolgáraiból 

áll” - írta a lap. A cikk idézte Alekszandr Gavris politológust, aki rámutatott: Szlovákiával 

ellentétben Ukrajna nem reagált a magyar intézkedésre, és így az államnak a későbbiekben 

problémát okozhat a szomszédos állam polgárai által lakott területek ellenőrzése. „Ehhez 

elegendő, hogy a kulturális jelszavak politikaiakká alakuljanak” - mondta a politológus, 

hozzátéve: ehhez alapul szolgálhat, hogy százezrek elégedetlenek ukrajnai életszínvonalukkal. 

 

Kárpátalja: milliók alig ismert szervezeteknek 
2011. augusztus 3. - Kárpáti Igaz Szó 

4 millió 800 ezer forinttal a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola Jótékonysági Alapítványa 

kapta a legtöbb pénzt a Szülőföld Alap helyett létrejött Bethlen Gábor Alap (BGA) első nyílt 

kiírásának kárpátaljai pályázói közül. A képzeletbeli rangsorban a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) következik 4 millióval, a dobogó legalsó fokán pedig két, a 

szélesebb nyilvánosság előtt ismeretlennek nevezhető civil szervezet, a Genius Jótékonysági 

Alapítvány és a Pro Cultura Subcarpathica található. A Kárpáti Igaz Szó szerint „nehéz 

megfejteni, hogy vajon pontosan mit takarhat a Pro Cultura Subcarpathica egyesület célja, amit 

így fogalmaztak meg: A kárpátaljai fiatalok közösségéért. A részletezett három pályázat 

esetében sok más mellett az is szemet szúr, hogy egyáltalán nem tüntettek fel önerőt, noha a 

kiírásnál a BGA hangsúlyozta, sokat nyom a latban a saját forrás megléte. Az alapnál azt is 

mondták, hogy csak az egyértelmű, jól átlátható és minőségi programokat hajlandók 
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http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/29603-nehany-gondolat-berenyi-felelmei-kapcsan
http://www.karpatalja.ma/nezopont/3378-orosz-lap-a-kettos-allampolgarsagrol
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=5344
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finanszírozni, nos, az idézett címekből sok mindenre lehet következtetni, csak éppen arra nem, 

hogy ezek a pályázati anyagok megfeleltek volna a kritériumoknak…” 

 
Pártatlan véleményalkotást kér az Amerikai Magyar Szövetség 
2011. augusztus 3. - MTI, Echo TV 

Kiegyensúlyozott és tájékozottságon alapuló véleményalkotást kért az amerikai képviselőház 

külügyi bizottsága európai és eurázsiai ügyekben illetékes albizottságától ifjabb Koszorús 

Ferenc, az Amerikai Magyar Szövetség (AHF) elnöke. Az európai és eurázsiai albizottság volt 

az a testület, amely előtt Thomas Melia helyettes külügyi államtitkár a július 26-i 

meghallgatásán aggodalmát fejezte ki a magyar alkotmányozással, a média helyzetével és az 

egyházügyi törvénnyel kapcsolatban. Az AHF elnöke levelében felhívta a figyelmet számos, a 

romániai és a szlovákiai magyar kisebbséggel szemben elkövetett diszkriminatív jogsértésre is, 

amelyek ellentétesek ezen két állam NATO- és EU-tagságából fakadó értékekkel és 

kötelezettségekkel. 
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http://www.echotv.hu/kulfold/partatlan_velemenyalkotast_ker_az_amerikai_magyar_szovetseg.html
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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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