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A magyar állam kiáll Gubík és a határon túli magyarok mellett 

2011. augusztus 5. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Krónika 

A magyar állam minden esetben kiáll a határon túli magyarok mellett az őket ért 

bármilyen jogsérelem esetén - szögezte le a nemzetpolitikai államtitkárság az MTI-hez 

pénteken eljuttatott közleményében Gubík László, a Via Nova ICS országos alelnökének 

magyar állampolgársági nyilatkozata kapcsán. „A magyar állam, ahogy eddig is, továbbra 

sem ad ki semmilyen információt azokkal a személyekkel kapcsolatban, akik az 

egyszerűsített honosítási eljárás keretén belül kérvényezték, vagy már megszerezték a 

magyar állampolgárságot” – áll a közleményben. 

 

Semjén: az egész magyarság mozgósítható lesz 

2011. augusztus 5. - hirado.hu 

Pártelnökként és miniszterelnök-helyettesként is folyamatosan egyeztet Orbán Viktorral, a 

nemzetpolitikai kérdések miatt rendszeresen tartják a kapcsolatot a miniszterelnökkel – 

reagált Semjén Zsolt a Magyar Televízió Ma reggel című műsorában a Magyar Nemzet 

értesülésére, miszerint a kormányfő egyedül az ő teljesítményét nem értékeli 

négyszemközti beszélgetésen Felcsúton. A napilap szerint ennek az a legfőbb oka, hogy a 

Semjén által felügyelt nemzetpolitikai terület „sikertörténetnek” számít Orbán szemében. 

Semjén Zsolt beszélt arról is, hogy eddig különböző szervezeteken keresztül elég költséges 

és bürokratikus úton jutott el a határon túli magyarokhoz a 20 ezer forintos oktatási-

nevelési támogatás. A területen két fontos előrelépés történt: a támogatást kiterjesztették 

az óvodásokra is, másfelől pedagógusszervezetek döntenek arról, kik kapják azt meg. A 

nemzeti regiszterről szólva elmondta: a cél minden magyar identitásának megerősítése, 

annak is, aki nem veszi fel a magyar állampolgárságot. A határon túli szervezeteken 

keresztül perszonálisan elérnek minden magyart a világban különböző üzenetekkel. Ez 

lehetővé teszi az egyetemes magyarság mozgósítását bármely magyar ügy mellett. 

 

Berényi Slota állampolgárságának kivizsgálását kéri 

2011. augusztus 5. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

Berényi József, az MKP elnöke pénteken beadvánnyal fordult a belügyminisztériumhoz, 

melyben kérte Ján Slota SNS-elnök állampolgárságának kivizsgálását. Szerinte fennáll a 

gyanú, hogy Slota horvát állampolgárságot kaphatott. Az SNS elnöke még áprilisban 

fordult hasonló beadvánnyal a szlovák belügyminisztériumhoz, kérve annak kinyomozását, 

hogy Berényi megkapta-e a magyar állampolgárságot. Berényi elmondta, ezzel a lépéssel a 

fő célja az volt, hogy rámutasson a szlovák állampolgársági ellentörvény értelmetlenségére. 

Másrészt pedig arra is rá akarta irányítani a figyelmet, hogy az SNS elnöke beadványában 

csak sajtóhírekre alapozva fordult a belügyminisztériumhoz, így most ő is ugyanígy tett. 

Hozzátette, abszurd, hogy a tárca ilyen megalapozatlan információk nyomán lépett az 

ügyben. 
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http://www.bumm.sk/58417/a-magyar-allam-kiall-gubik-es-a-hataron-tuli-magyarok-mellett.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/08/05/09/Semjen_az_egesz_magyarsag_mozgosithato_lesz.aspx
http://www.bumm.sk/58415/berenyi-slota-allampolgarsaganak-kivizsgalasat-keri.html


 

 

 

 

 

 
3 

 

A fontos értékeket a napi politikában is meg kell jeleníteni 

2011. augusztus 5. - MTI, Echo TV 

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) országos 

nyári táborában Fonyódligeten tartott előadásában kitért arra, hogy már 130 ezer 

állampolgársági kérelem érkezett, s ezek mintegy 70 százalékát már feldolgozták. Ez 

mintegy 65 ezer névváltoztatási kérelemmel is együtt jár, ami csaknem félmillió aktát 

jelent. Körülbelül hetven országban folyik honosítás, s reálisan félmillióra növekszik az új 

állampolgárok száma – közölte a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. 

 

Kolozsváron felbomlott az RMDSZ-PDL koalíció 

2011. augusztus 5. - Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

Megszakítja az RMDSZ a PDL-vel kötött kolozsvári koalíciós egyezséget – közölte 

pénteken a szövetség megyei szervezete. Az RMDSZ lépését Máté András Levente megyei 

elnök azzal indokolta, hogy az elmúlt időszakban Kolozsváron a városvezetés részéről 

egyre gyakrabban tapasztalhatók magyarellenes megnyilvánulások. 

 

Kelemen szerint bírálói nincsenek a tények tudatában 

2011. augusztus 5. - transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Kelemen Hunor kulturális miniszter szerint nem ismerik a tényeket azok a személyek, 

csoportosulások vagy szervezetek, akik bírálatot fogalmaztak meg ellene a verespataki 

bányanyitás engedélyeztetési folyamata kapcsán. A Duna Televíziónak adott 

nyilatkozatában úgy fogalmazott, bírálói vegyék figyelembe, hogy ő maga nem tette 

lehetővé a kitermelés elkezdését. Hangsúlyozta, a Kirnyik-hegység „A” kategóriás 

műemlék, és mint ilyen, minden védettséget élvez. Rámutatott: a kitermelésre vonatkozó 

döntést nem a kulturális tárcának kell meghoznia. 

 

Kézdivásárhely: Bokor Tibort jelöli az RMDSZ polgármesternek 

2011. augusztus 6. - transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro, Krónika, Új 

Magyar Szó 

Az RMDSZ kézdivásárhelyi szervezete a Bálványosfürdőn tartott, bővített választmányi 

ülésén eldöntötte, a jövő évi önkormányzati választásokon Bokor Tibor szenátort indítják 

versenybe a polgármesteri székért. A testületi tanácskozáson Markó Béla szenátor, volt 

szövetségi elnök is részt vett. Az ülésen ismertették a kolozsvári Kvantum Research Kft. 

által ez év április 26. és május 18. között elvégzett közvélemény-kutatás eredményeit. 
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http://www.echotv.hu/belfold/a_fontos_ertekeket_a_napi_politikaban_is_meg_kell_jeleniteni.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=54076
http://itthon.transindex.ro/?hir=26814
http://itthon.transindex.ro/?hir=26818
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Barna Gergő szociológus elmondta, az eredmények alapján, amennyiben most lennének a 

helyhatósági választások, Bokor Tibor jelentős, 68,7–31,3 százalékos arányban győzné le 

Rácz Károly jelenlegi polgármestert. Az eredmények ismertetése után Bokor Tibor 

szenátor bejelentette, vállalja a jelölést. 

 

Emil Boc: az egészségügyi tárca az RMDSZ-nél marad 

2011. augusztus 6. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az egészségügyi tárca továbbra is az RMDSZ-é marad, a szövetség vezetőinek 15 napon 

belül javasolniuk kell egy új miniszterjelöltet, a nevesítésről a koalícióban tárgyalunk, 

majd Traian Băsescu államfő elé terjesztjük a javaslatot – közölte Emil Boc kormányfő. 

„Partnerek maradunk, együttműködünk a továbbiakban is Cseke úrral, azon kevés 

miniszter közé tartozott, akinek volt bátorsága frontálisan szembemenni a rendszer 

gondjaival. A lemondás egyoldalú gesztus, és akként kell kezelni” – fejtette ki a 

miniszterelnök. Az RMDSZ vezetőségének tagjai telefonon egyeztethetnek a leendő 

egészségügyi miniszter személyéről, hiszen a legtöbb vezető szabadságát tölti, és nem 

tudna részt venni az Állandó Tanács ülésén jövő héten – nyilatkozták RMDSZ-en belüli 

források. 

 

Féligazságok, spekulációk, riogatások 

2011. augusztus 6. - Dénes László - Reggeli Újság 

Dénes László a közigazgatási átszervezésről szóló viták kapcsán megállapítja: „szó sincs 

róla, hogy a hatalom letett volna Románia közigazgatási átszervezéséről, legföljebb 

odázódott egy csöppet a folyamat, amit persze az RMDSZ saját győzelmeként próbál 

kampányszerűen hasznosítani”. A szerző szerint „a történelmi Bihar egyes részei ma 

sincsenek a megyehatáron belül, például az Érmellék egyik sávja Szatmár, míg az egykori 

Béli járás Arad megyéhez tartozik. Mihez képest jobb tehát a mai romániai Bihar megye 

alakja, rajza, miért kellene ragaszkodni az 1968-as ceauşescui örökséghez? A területi 

átszervezés veszélyével riogatni csak akkor ildomos, ha a riogató felsorakoztatja az 

intézkedés várható negatívumait is. Mert nem minden rossz, ami új, ami más.” 

 

Keresik Cseke Attila utódját az egészségügyi tárca élére 

2011. augusztus 7. - Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Szabadság, Új Magyar 

Szó 

Derzsi Ákos és Korodi Attila valamint Lakatos Péter képviselők neve is felmerült 

lehetséges jelöltként az Egészségügyi Minisztérium élére. A Bihar megyei Derzsi Ákost 

szerint nem hivatalosan javasolták ugyan az egészségügyi tárca élére, a képviselő azonban 

azt állítja, a tisztséget nem szívesen vállalná el az egészségügyi rendszer 

alulfinanszírozottsága miatt. Korodi Attila, korábbi környezetvédelmi miniszter szerint őt 

nem kérdezték meg, a döntési jog pedig az RMDSZ elnökségének kezében van. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=97214&cim=emil_boc_az_egeszsegugyi_tarca_az_rmdsz_nel_marad
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=54081
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Hírügynökségi értesülések szerint az ugyancsak Bihar megyei Lakatos Péter sem vállalná a 

tisztséget. 

 

Folytatódik az EMNP bejegyzésének pere 

2011. augusztus 8. - Krónika 

Augusztus 16-án tárgyalja a Bukaresti Táblabíróság az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

bejegyzése alapfokon történt elutasítása ügyében beterjesztett fellebbezést. A Bukaresti 

Törvényszék júliusban azért utasította el az EMNT kezdeményezte alakulat bejegyzését, 

mert nem a „nemzeti érdekek” képviseletét vállalja, hanem egy közösség érdekeire 

összpontosít. Tőkés László EMNT-elnök diszkriminatívnak és abszurdnak nevezte az 

indoklást, és leszögezte: a pártalapítás kezdeményezői fellebbezni fognak a döntés ellen a 

Bukaresti Táblabíróságnál, amely a jogerős döntés kimondására hivatott. 

 

A piac, és ami mögötte van 

2011. augusztus 8. - Borbély Tamás - Szabadság 

„Várható volt, hogy az RMDSZ felfüggeszti a Demokrata-Liberális Párttal (PD-L) az 

együttműködési megállapodását. Egyelőre nem felbontásról, hanem csak felfüggesztésről 

van szó, ami lényeges különbség, hiszen a megkülönböztetett szóhasználat is jelzi: a felek 

nem vágták el a párbeszéd csatornáit. Kétséges azonban, hogy sikerül-e jelentős áttörést 

elérni a hét eleji tárgyalásokon, hiszen a jövő évi választások előtt nem várható, hogy a PD-

L-nek gyökeresen megváltozik az RMDSZ-szel szemben tanúsított arrogáns magatartása, 

ami Apostunak a kétharmados többséggel való polgármesterré választásából táplálkozik” – 

írja Borbély Tamás a hétfői Szabadságban. 

 

Aktuális-e a magyar választójog? 

2011. augusztus 8. - Herédi Zsolt - Szabadság 

A külhoni magyarok szavazati jogáról szóló háromrészes anyagának befejező részében a 

szerző László Attila médiasikere kapcsán kifejti: „ezeket a természetes folyamatokat 

kellene hagyni, elősegíteni minél több határon túli tehetséget, sztárt, hogy bennünket 

képviseljen a fősodrású médiában, köttessenek természetes emberi kapcsolatok, terjedjen 

a történelmi ismeret, s lassan megerősödhet a magyar–magyar nemzeti szolidaritás. Az 

idei tusványosi jelszóval élve: „összenő, ami összetartozik.” Erre a politikum rásegíthet, sőt 

kötelessége is helyrehozni az elmúlt évtizedek romboló – patetikusabban 

nemzetbomlasztó – hatását, de csak türelemmel, diszkréten: például az oktatási 

tananyagon keresztül, vagy egyéb kulturális támogatásokkal. A jogi lépéseket illetően 

egyelőre meg kellene elégedni az állampolgárság megadásával, mert ha türelmetlenül 

követeljük vagy erőlteti a Fidesz hatalma bebiztosítása érdekében még pluszban a 

szavazati jogot is, akkor az durván visszavetheti a jelenlegi folyamatokat.” 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=54105
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/61518
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/61519
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Új megyék tavasszal? 

2011. augusztus 8. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

A jövő évi helyhatósági választások után szeretné megvalósítani a Demokrata Liberális 

Párt (PDL) Románia közigazgatási átszervezését. Erről tegnap Sulfina Barbu képviselő, a 

PDL női szervezetének vezetője nyilatkozott. Tájékoztatása szerint pártja még a 

megyehatárok átszabása előtt szeretné végrehajtani a minisztériumi fennhatóságok alá 

tartozó intézmények decentralizációját. Ennek mikéntjéről mai ülésén tárgyal a PDL 

vezetősége. „Előbb a decentralizációt hajtjuk végre, s tavaszra már látni fogjuk, tartható- e 

az elképzelés, hogy Romániát nyolc megyére osszuk a jelenlegi fejlesztési régiók határait 

követve. Jómagam a nyolcmegyés változat híve vagyok” – hangsúlyozta a politikus. 

 

Áldozatok 

2011. augusztus 8. - Ágoston Hugó - Új Magyar Szó 

Ágoston Hugó szerint „bánásmód is, amelyet megsokallva Cseke Attila miniszter 

lemondott, arra utal, hogy az elnök a magyarok kormányzati részvételét megunva, a 

kellemetlen útitárstól megszabadulva akar nekivágni pártjával a jövő évi választásoknak. 

Ki lehet-e lépni a kormányból ilyen körülmények között? Hiszen nemcsak a gáncsok 

sorozata, de az önérzet is ezt diktálná. Politikailag viszont meggondolandó, és elsősorban 

nem azért, mert pont Basescu és kamarillája próbálja kiprovokálni a szakítást, hanem mert 

számunkra most mindennél fontosabb politikai cél a népszámlálás és a választások jó 

megszervezése, pozitív kimenetelük érdekében. Ezt pedig szinte csakis a kormányból 

szervezve lehet elérni. Hogy ne mi legyünk az áldozatok”. 

 

Cseke példája 

2011. augusztus 8. - Székely Ervin - Új Magyar Szó 

Székely Ervin Cseke Attila lemondása kapcsán megjegyzi: „az RMDSZ-nek meg kellene 

értenie, hogy Cseke Attila lemondása nem a miniszter privát nyomora. Nem (csak) őt 

alázta meg a vezető kormánypárt (immáron sokadszor), hanem az RMDSZ-t. Sajnos, a 

Szövetség mindeddig abból mutatott példát, hogy a PDL-s arroganciát zokszó nélkül tűri.” 

Székely így folytatja: „a vezető kormánypárt épp mára ismét napirendre tűzte a 

közigazgatási átszervezés egyértelműen kisebbségellenes projektjét. Egy ilyen 

megbeszélésen, különösen az adott körülmények között, egy önmagára valamit is adó 

szervezet képviselői nem vennének részt. Nem fogadható el az az érvelés, hogy a válságos 

helyzetben politikai instabilitást váltana ki a koalíció felbomlása”. A szerző határozottan 

leszögezi: „A Szövetségnek azt kellene tennie, amit a tárcavezető a maga szintjén már 

megtett: ha nem tudja érvényesíteni az érdekeit, akkor fel kell állnia az asztaltól”. 
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http://maszol.ro/aktualis/uj_megyek_tavasszal_2011_08_08.html
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=139592
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2107&cikk=139590
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Szeretetteljes ostorcsapások… 

2011. augusztus 3. - Skrivanek Dániel - Felvidék Ma 

Újabb személy nyilatkozott arról. felvidékiként magyar állampolgárságot szerezve, ipso 

iure elvesztette szlovákját. A szerző Gubík László bejelentése előtt közölte már ezt az 

olvaskó közönséggel. A szerző publicisztikájában számol be arról, hogy a honosítási okirat 

átvételekor jutottal eszébe Duray Miklós szavai aki azt mondta, hogy „nincs hazám, csak 

szülőföldem”. Számára ezek a szavak már érvényüket vesztették. Bár többen óva intették 

attól, hogy nyilvánosságra hozza állampolgárságát, mégis úgy gondolta, hogy nem 

hallgathat a jó tanácsokra, mivel „ezzel minden eddig leírt szavamat hazudtolnám meg, 

vonnám kétségbe, tenném hiteltelenné.” 

 

Slota: nem vagyok horvát állampolgár 

2011. augusztus 5. - MTI, TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Ján Slota, az SNS elnöke tagadja, hogy kérelmezte volna a horvát állampolgárságot. 

Szerinte Berényi beadványával csak „el akarja terelni a figyelmet arról, hogy már 

valószínűleg megszerezte a magyar állampolgárságot”, aki így már nem lehetne szlovák 

állampolgár, sem az MKP elnöke – reagált Slota arra, hogy Berényi József beadvánnyal 

fordult a belügyi tárcához, melyben kéri Slota állampolgárságának kivizsgálását. 

„Egyértelműen kijelenthetem, hogy soha még csak meg sem fordult a fejemben, hogy 

horvát, vagy bármilyen más állampolgárságot kérelmeznék” – mondta az SNS elnöke, és 

hozzátette: Berényi beadványát az adott kontextusban a szlovák államisággal szembeni 

tiszteletlenség megnyilvánulásának tartja. „Ez már a büntetőjogi felelősség határa” – 

mondta. 

 

Átlátszó trükkök, avagy: Berényi a célkeresztben 

2011. augusztus 5. - Oriskó Norbert - Felvidék Ma 

„Gubík és Berényi: egy párt, de két ember, különböző vállalásokkal. Gubíknak, bárhogy is 

cselekszik, csak a személyes felelősséggel kell számolnia. Berényinek magánemberként 

nem okozhat kényelmetlenséget Gubík útját járni, pártelnöki vállalását tekintve azonban 

nem teheti. Érdekes módon most épp azok támadják, akik pár hónappal ezelőtt, amikor 

magyar állampolgárságot kérvényezett, azon spekuláltak, hogy Berényi már nem is törődik 

szlovákiai politikai karrierjével, a magyarországi politikai életben kíván majd 

érvényesülni... Berényi makacs ragaszkodása azon eltökéltségéhez, hogy amíg 

Szlovákiában nem változik kedvezően az állampolgársági törvény, addig nem ad 

semmilyen tájékoztatást kérvénye sorsáról, azonban szertefoszlatták ezeket a légből kapott 

feltételezéseket. Mást kellett kitalálni, most pont az ellenkezőjével vádolják ugyanazok, 

állítva: Berényi szlovákiai politikai karrierje érdekében nem meri nyílt sisakkal vállalni 

magyar állampolgárságát!” 
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A kettős állampolgárság miatt bírálja a belügyet az SNS 

2011. augusztus 6. - SITA, TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

A belügyminisztériumot bírálta a Szlovák Nemzeti Párt, mivel szerinte az nem alakította ki 

a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy meg lehessen állapítani: kinek van magyar 

állampolgársága. Az SNS rámutatott Berényi József esetére, aki kapcsán él a 

„megalapozott gyanú”, hogy felvette a magyar állampolgárságot, elveszítette a szlovákot, 

ebben az esetben pedig nem lehet egy politikai párt elnöke. „Berényi máig nem tagadta, 

hogy magyar állampolgár. A minisztérium kétszer is felvilágosítást kért tőle, de semmilyen 

rendszert nem hozott létre - a postai küldemények elküldésétől eltekintve - arra, hogy 

megtudja, mi a helyzet valójában” - jelentette ki Andrej Danko alelnök, aki szerint a 

kormánynak „kiváló magyar kapcsolatai” révén van lehetősége arra, hogy megkapja azon 

személyek jegyzékét Magyarországtól, akik állampolgársághoz jutottak. Az SNS szerint 

valószínű, hogy magas állami funkciókban, az ügyészségen és városi hivatalokban is 

olyanok ülnek, akiknek nincs szlovák állampolgársága - ezzel pedig veszélyeztetik az 

államtitkokat. 

 

Megfosztani vagy elveszteni 

2011. augusztus 6. - Juraj Hrabko - Új Szó 

„Természetesen Gubík Lászlónak joga van alkotmányellenesnek tartani azt a törvényt, 

amely azt taglalja, hogy aki más ország állampolgárságát veszi fel, automatikusan elveszti 

szlovák állampolgárságát. Csakhogy amíg nem dönt másként az alkotmánybíróság, addig a 

törvény összhangban van az alkotmánnyal. És az illetékes állami szervek kötelesek 

betartani a törvényt. Ha előttük is azt fogja állítani, hogy felvette a magyar 

állampolgárságot, automatikusan elveszíti a szlovákot” – írja Juraj Hrabko, a SME 

liberális napilap jegyzetírója az Új Szó hasábjain. Úgy véli, rossz a szlovák állampolgársági 

törvény, és „nem titok, hogy az a filozófia, amelynek alapján a törvény meghatározta a 

szlovák állampolgárság automatikus elvesztését csak válasz a Budapest által jóváhagyott 

törvényre, illetve annak megbosszulása”. Hrabko szerint a végeredmény „szánalmas” 

Szlovákiára nézve: „míg a magyar állampolgárok száma nő, a szlovákoké fogy”. 

 

Sokaknak nem tetszik, mégis indul a szavazógép 

2011. augusztus 8. - Veres István - Új Szó 

„Az egész kettős állampolgárság, és a hozzá járó szavazati jog egy szép gesztus Budapest 

részéről a határon túli magyarok felé” – írja Veres István a pozsonyi magyar napilapban. 

„A magyar kormány így létesítene kapcsot Budapest és a határon túliak között, az 

asszimilációt megfékezendő. Ez viszont téves elképzelés. Az asszimiláció, sajnos, 

természetes folyamat, a kisebbség egyre inkább beolvad a többségbe, ez mindenhol így 

van. Ennek sem az autonómia, sem bármilyen benevolens jogállamiság nem szabhat gátat. 

Sőt, kijelenthető, hogy a magyar állampolgárság felvételének lehetősége meggyorsítja a 

határon túli területek magyarságának eltűnését. (…) A környező országok pedig lassan 
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fellélegezhetnek majd, egyre kevesebb követelőző kisebbségük marad. Ez valószínűleg már 

a kettős állampolgárság kitalálóinak is eszébe jutott. Mivel magyarázható, hogy mégis 

megszületett az állampolgársági törvény, ahogy a szavazati jog is jár majd? Görcsös 

hatalomvággyal, semmi mással. A Fidesz így majd minden választás előtt ígérgethet 

szépeket a határokon túlra, és kaszál is majd cserébe szavazatokat bőven.” 

 

Egeresi: a lemondások nem veszélyeztetik a kormánykoalíciót 

2011. augusztus 6. - Vajdaság Ma 

Azoknak a képviselőknek a lemondása után, akik úgy döntöttek, hogy nem a vajdasági 

képviselőházbeli funkciójukat választják, hanem megtartják polgármesteri tisztségüket, a 

hatalmon lévő koalíció nem kerül veszélybe - jelentette ki Egeresi Sándor, a Tartományi 

Képviselőház elnöke. „A hatalmon lévő koalíció akkor sem kerülne veszélybe, ha mind a 14 

képviselő, aki eddig halmozta a tiszstégeit, lemondana képviselői posztjáról” – mondta az 

elnök. Hozzátette, a megüresedett helyeket nem töltik be a képviselőházi mandátum 

lejártáig, hiszen tavasszan amúgy is rendes választások lesznek. 

 

Sakktáblán a vajdasági magyar felsőoktatás 

2011. augusztus 6. - Tápai Renáta, Kocsis Árpád - Magyar Szó 

Tizenöt évnyi sikertelen próbálkozás és hiábavaló küzdelem után Nagy Margit, a Vajdasági 

Magyar Pedagógusok Egyesületének (VMPE) elnöke befejezte a vajdasági magyar 

felsőoktatásért vívott harcát. Az elnökasszony elmondása szerint nem személyes okok 

miatt vonul vissza, hanem mert egy civil szervezet vezetőjeként belefásult a politikával 

folytatott adok-kapokba. Nagy Margit kifejtette: „nagyon kellemetlenül érintett, hogy a 

magyar állam csakis az MNT-vel hajlandó beszélni, s hogy eddigi munkámat semmibe 

veszi. A politikusok csatározásába belefáradtam. Nem sértődésről van szó, tisztában 

vagyok vele, hogy a nemzeti érdek jelentősebb a személyemtől”. 

 

Kisebbségvédelem haladó módon 

2011. augusztus 6. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

A Szerb Haladó Pártot az utóbbi hónapokban a legerősebb ellenzéki pártként emlegetik. A párt 

a közelmúltban megalakította kisebbségi tanácsát, amely a megfogalmazott tervek szerint a 

határozottabb kisebbségi jogérvényesítésért jár majd el. A tanács kezdetnek összefoglalta, hogy 

miben látják a legkifejezettebb problémákat a kisebbségi közösségek mindennapjait illetően. 

Dr. Puskás László, a tanács elnöke a Magyar Szónak elmondta: „A nemzeti kisebbségek jogairól 

és szabadságáról, valamint a nemzeti közösségek nemzeti tanácsairól szóló törvényeket 

leginkább a következetlenség, a végiggondolatlanság jellemzi. Ezek a törvények nem 

minőségesek, mert a törvényhozónak ez nem állt érdekében. Ezek a jogszabályok nagy teret 

engednek a különböző manipulációknak a nemzeti tanácsokon belül. Ezeknek a 
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manipulációknak főleg egy célja van: növelni a jelenlegi hatalmi koalíciót támogató szavazók 

számát, létrehozni egy szavazógépezetet. A nemzeti tanácsokról szóló törvény valójában csak 

elmélyíti a közösségeken belül a megosztottságot, ahelyett, hogy egységet teremtene. A 

politikai pártoknak nem lenne szabad tagjaikat a nemzeti tanácsokba ültetni”. 

 

A restitúció terén különleges a magyarság helyzete 

2011. augusztus 6. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

A szerb kormány gazdasági és pénzügyi bizottsága rendkívüli ülésén elfogadta a vagyon-

visszaszármaztatásról és kárpótlásról szóló törvénytervezetet, amelynek értelmében 

természetben és pénzügyi kárpótlással térítik meg a korábban elkobzott vagyont. A vajdasági 

magyarokat érintő legfontosabb részletekről Varga László, a VMSZ parlamenti képviselője 

elnöke elmondta: „Problémaként említeném, hogy a törvénytervezet szövege az 1945. március 

9-e után meghozott államosítási aktusokkal elvett vagyonnak a visszaszármaztatását, illetve 

kárpótlását irányozza elő. A vajdasági magyarság kárára már 1945. március 9-e előtt és 

különböző jogi aktusok nélkül is történt nagy számú, vagyonjoghátrányt okozó cselekmény. A 

VMSZ által szervezett nagy közvitának az lesz a célja, hogy minél több ilyen jellegű 

problémakört, észrevételt összegyűjtsünk, amelyeket azután eljuttatunk a törvénytervezetért 

felelős munkacsoportnak”.   

 

Megkezdődött a magyar útlevelek kiadása 

2011. augusztus 7. - Kabók Erika - Magyar Szó 

Csíkszereda és Kolozsvár mellett a legtöbben Szabadkán igényelték a magyar állampolgárságot. 

Így érthető, hogy a szabadkai magyar külképviselet az elsők között kapta meg a biometrikus 

magyar útlevelek kiadásának lehetőségét. Korsós Tamás főkonzul a Magyar Szónak elmonda, 

eddig 200 magyar útlevelet adtak ki Szabadkán. Hozzávetőlegesen egy hónap a várakozási idő, 

de előfordult, hogy két hét alatt elkészült a magyar úti okmány, amit személyesen kell a 

tulajdonosának felvenni a külképviseleten. 

 

Kevesen vagyunk 

2011. augusztus 6. - Kárpátinfo 

„Ha marad a jelenlegi választási rendszer, vagyis csakis pártlistákról kerülhetnének be 

képviselők a parlamentbe, akkor a Legfelsőbb Tanácsnak magyar képviselője belátható időn 

belül nem lehet. Kevesen vagyunk, még ha minden kárpátaljai magyar el is menne szavazni és 

valamelyik magyar pártra adná voksát, akkor sem érhetnénk el a parlamenti bejutáshoz 

szükséges küszöböt. Arra pedig, hogy valamelyik ukrán párt befutó helyet biztosítson listáján 

egy magyar nemzetiségű képviselő-jelöltnek, sajnos aligha számíthatunk. Marad tehát a 

remény, hogy a következő parlamenti választásokat úgynevezett vegyes rendszerben fogják 

lebonyolítani, vagyis lesznek egyéni választókerületek és azokban magyar nemzetiségű 

képviselőjelöltek is indulhatnak majd. De még így sem biztos, hogy megszerzik a parlamentbe 

való bejutáshoz szükséges szavazatokat. Sajnos kevesen vagyunk!”  
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