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Négy magyar állampolgárt kísértek be a rendőrségre a „Kolozsvár”-tábla 
felszerelése miatt 

2011. augusztus 8. - MTI, Krónika, Erdély Ma, Szabadság, Új Magyar Szó, Nyugati Jelen, 

Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Négy magyar állampolgárt kísértek be a rendőrségre hétfő hajnalban Kolozsvár határában, 

akik állítólag „Kolozsvár” feliratú táblát akartak felszerelni a város bejáratához. A négy 

személy ellen közrendháborítás valamint a közerkölcsök megsértése gyanújával zajlik 

kivizsgálás. Szilágyi Mátyás kolozsvári magyar főkonzul szerint a főkonzulátus mindent 

megtesz a történtek tisztázása érdekében, különös tekintettel arra, hogy az előállítottak 

között van egy tíz éves gyermek is. A képviseletnek tájékozódnia kell arról is, hogy a 

hatóságok szerint a magyar állampolgárok milyen szabályokat sértettek meg, s hogy a 

rendőrségi intézkedésnek milyen jogi alapja van - mondta a főkonzul. Alma Brehariu-

Bruja, a Kolozs Megyei Rendőrfelügyelőség szóvivője hétfő reggel még úgy nyilatkozott, 

hogy az őrizetbe vett személyek akár 1-től 5 évig terjedő börtönbüntetést is kaphatnak. 

 

Bugár: nincs más út, mint az ellentörvény eltörlése 

2011. augusztus 8. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Magyar Hírlap, Népszava 

Abszurd, végrehajthatatlan és alkotmányellenes az állampolgársági ellentörvény – 

hangzott el a Híd sajtótájékoztatóján. A párt az alkotmánybírósághoz kíván fordulni, a 

beadványt már megfogalmazták, a következő napokban tárgyalni kívánnak a koalíciós 

partnerekkel a beadvány támogatásáról. A Bugár Béla vezette párt egyúttal újabb 

tárgyalásokat kezdeményez a koalícióval, hogy ősszel meglegyen a szükséges számú 

szavazat a parlamentben az ellentörvény eltörléséhez. Solymos László, a Híd 

frakcióvezetője szerint fontos lenne, ha a kettős állampolgárság kérdéséről Pozsony és 

Budapest kétoldalú tárgyalásokat kezdene, ám úgy látja, erre a magyar fél részéről nincs 

hajlandóság. 

 

Az RMDSZ feltételekhez köti az új miniszter kijelölését 

2011. augusztus 9. - Szabadság, Új Magyar Szó, MTI, Erdély Ma 

A kormánykoalíció tegnap ismét tárgyalóasztalhoz ült azt követően, hogy a kolozsvári 

helyzet felforrósította az RMDSZ és a PD-L közötti viszonyt. A tárgyalások egyik fő témája 

az egészségügyi miniszter lemondása nyomán kialakult helyzet volt. Kelemen Hunor a 

megbeszélések után elmondta: a következő napokban egyeztetni fog a miniszterelnökkel az 

egészségügyi minisztérium és a biztosító viszonyáról, hiszen a jelenlegi jogi helyzet 

közepette egy új miniszter sem fogja tudni megoldani az egészségügy alapvető problémáit. 

Mint ismeretes, Cseke egyebek között azért nyújtotta be lemondását, mert a biztosító 

rendelkezik a biztosított dolgozók pénzével, ami az egészségügy költségvetésének jelentős 

részét képezi, a minisztérium pedig kevesebb mint 20 százalék felett diszponál, miközben 

a politikai felelősség kizárólag a miniszteré. 
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Igas.: közigazgatási átszervezést még az idén! 

2011. augusztus 9. - Balogh Levente - Krónika 

Még 2011-ben végre kellene hajtani az ország közigazgatási átszervezését, hogy még a 

2012-es választások előtt létre jöjjön az új közigazgatási felosztás – jelentette ki Traian 

Igas közigazgatási és belügyminiszter. A politikus ezzel ellentmondott párttársának, 

Sulfina Barbu demokrata-liberális párti képviselőnek, aki a hétvégén azt mondta: a 

közigazgatási átszervezésre a 2012-es választásokat követően kerül majd sor. Barbu tegnap 

azt mondta: jó lenne, ha a választásokig meg lehetne valósítani az átszervezést, de a 

módosításnak vannak bizonyos ütemei, amelyeket nem lehet kihagyni. „Nem azt 

mondtam, hogy az átszervezést 2012 után kell végrehajtani, hanem elmagyaráztam, hogy 

előbb még idén ősszel meg kell valósítani a decentralizációt, át kell alakítani a kormánynak 

alárendelt hatóságok szerkezetét, és át kell adni a helyi önkormányzatoknak bizonyos 

kormányzati hatásköröket. Ha ez megvalósítható a 2012-es választásokig, akkor minden 

rendben” – mondta a politikus. 

 

Kétfordulós választási rendszert és az ajánlószelvények eltörlését szeretné az 
LMP 

2011. augusztus 8. - MTI, Népszava 

Az LMP kétfordulós, vegyes parlamenti választási rendszert szeretne, amelyben a jelenlegi 

ötről három százalékra csökkentenék a bejutási küszöböt és megszüntetnék az 

ajánlószelvények rendszerét - ismertette az ellenzéki párt választójogi javaslatát Karácsony 

Gergely. Az MTI kérdésére elmondta, az LMP csak az állandó magyarországi lakhellyel 

rendelkező állampolgárok szavazati jogát tudná támogatni, de eközben érzik azt a jogos 

elvárást, hogy a határon túli magyarok is valamiféle befolyással lehessenek a magyar 

politika döntéseire. Ezért egy olyan, a határon túl élők szavazatai alapján létrejövő 

testületet tudnának elképzelni, amelynek valamilyen konzultációs vagy vétójoga van. 

Hangsúlyozta, a felmérések azt mutatják, hogy a Magyarországon élő szavazók túlnyomó 

többsége nem támogatja a határon túli magyarok szavazati jogának biztosítását. 

 

Védett szellemi tulajdon a néppárt kifejezés? 

2011. augusztus 8. - transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék 

A román Néppárt (PP) elnöke azt állítja, pártja levédette a néppárt kifejezést a szabadalmi 

hivatalnál, így az ő szellemi tulajdonukról van szó, ezért a bejegyzés előtt álló Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) nem használhatná megnevezésében a fogalmat. A bíróság 

augusztus 16-án tárgyalja az EMNP bejegyzésének ügyét. A törvényszék július közepén 

alapfokon elutasította a párt bejegyzését, azzal az indokkal, hogy az programjában az 
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alapvető emberi és közösségi jogok és szabadságjogok képviseletét vállalta fel, ami 

ellentétes a pártokra vonatkozó törvény 1. és 2. cikkelyének előírásaival, miszerint egy 

pártnak nem közösségi, hanem nemzeti érdekek képviseletét kell felvállalnia. A bírósági 

döntés ellen az EMNP és a PP is fellebbezett. 

 

A Bihar megyei RMDSZ Ritli László orvost javasolja egészségügyi miniszternek 

2011. augusztus 8. - Krónika, transindex.ro, Szabadság, Új Magyar Szó, Erdély Ma 

Ritli Lászlót, a nagyváradi Gavril Curteanu városi kórház igazgatóját jelölte a Bihar megyei 

RMDSZ az egészségügyi miniszteri tisztségbe. Ezt Szabó Ödön, Bihar megyei RMDSZ-

elnök jelentette be hétfőn. Seres Dénes, Szilágy megyei szenátor tájékoztatása szerint a 

megyei szervezetek összesen hét személyt jelöltek a lemondott Cseke Attila helyébe. Szabó 

tájékoztatása szerint a megyei szervezet javaslatát az RMDSZ vezetése elemzi, ha pedig 

elfogadják a következő napokban Emil Boc kormányfő elé terjesztik.  

 

Visszavenni a politikai arcból 

2011. augusztus 8. - Parászka Boróka - manna.ro 

„Nem tudom, hogy van-e olyan megoldása a verespataki ügynek, amelyet az RMDSZ 

nyereségként könyvelhet el. Ha az utóbbi hetekben körvonalazódó úton halad tovább a 

Szövetség, akkor az isten se mossa le a szervezetről, hogy néhány ezüstért (millió dollárért) 

elárulta: a környezetet, a hazát, Erdélyt. Kelemen Hunor lehet egy személyben a 

verespataki áruló. Aligha erre szerződött, amikor Markó Béla utódlására vállalkozott. Ha 

kihátrál az RMDSZ ebből az ügyből, akkor sem biztos, hogy levetkőzi a 

megvesztegethetőség bélyegét, legfennebb enyhítheti a kompromisszumkészség erényével” 

– írja Parászka Boróka. A szerző elegánsnak tartaná, ha Kelemen konzultációra hívná a 

tiltakozó civil szervezeteket: „Ha a Kelemen Hunor programjaként futó Erdélyi 

konzultáció szlogenje, a „Figyelünk egymásra” jelszó tényleg feltelne tartalommal, és egyre 

több biztató jele lenne annak, hogy ez nem csupán kampányduma. Minden eddigi bukta 

ellenére egy elcivilesedő RMDSZ ugyanis a jövő évi választásokra is tudna valóban újat 

mutatni. És erre a bravúrra már kevesen számítanak.” 

 

A Fideszt támadta a jobbikos Marosvásárhelyen 

2011. augusztus 8. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro, Krónika 

A magyar külpolitika továbbra is más nemzetek érzékenységét előbbre helyezi a magyar 

nemzet érzelmeinél – hangoztatta hétfőn Szávay István. „Három példát említek, amikor a 

magyar kormány megalkuvó és meghunyászkodó volt. Először a regionális átszervezés, 

amelyre az RMDSZ jó megoldást kínált, de Budapest nem állt ki mellette, nem támogatta. 

Nem kell szeretni az RMDSZ-t, és a Fidesz nem is szereti, de azokat a kezdeményezéseket, 

amelyek a helyi magyaroknak jók, azokat támogatni kell. Másodszor a Mátyás-szoborra 

kihelyezett provokáló, megalázó tábla. A szobor felújításának feltételeit államközi 

szerződésben rögzítették, ebben pedig nem volt szó a tábláról, tehát Magyarország jogosan 
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tiltakozhatott volna. Harmadszor pedig: Magyarország romániai nagykövete, Füzes Oszkár 

azt mondta, hogy Magyarországon csak 20 000 idióta akar Nagy-Magyarországot, és azóta 

is tisztségben maradt”. A Jobbik országgyűlési képviselője saját bevallása szerint erdélyi 

magyar szervezetekkel fog tárgyalni a napokban.  

 

Bölcsességet és kiegyensúlyozott magatartást vár el a miniszterelnök 

2011. augusztus 8. - Erdély Ma, Paprika Rádió 

Emil Boc kormányfő, a PDL elnöke úgy véli, a PDL és az RMDSZ kolozsvári képviselőinek 

meglesz a „bölcsessége és kiegyensúlyozottsága” ahhoz, hogy megoldást találjanak a helyi 

szintű együttműködésre, mivel szerinte csak így lehet megoldani egy közösség gondjait. 

 

A hétvégén indul a Határon Túra 

2011. augusztus 9. - MTI, Krónika 

Szombaton startol Gyimesbükkről az Erdélyt és Magyarországot összekötő, nagyszabású 

kerékpáros túra; a nyolcnapos esemény legfőbb célja, hogy segítse a közvetlen 

kapcsolatteremtést az anyaország és a határon túl élő magyarság között. A Határon Túra 

elnevezésű rendezvény mezőnye nyolc nap alatt száz települést érint Gyimesbükk és 

Budapest között. Az esemény fővédnöke Schmitt Pál köztársasági elnök, sportnagykövete 

Pulai Imre olimpia- és világbajnok kenus. A csapat kapcsolatot keres az útvonalba eső 

mintegy száz településsel, hogy az anyaországban élők számára idegenforgalmi, 

turistacélpontok legyenek ezek a települések. A kerékpárosok augusztus 20-án érkeznek a 

Parlament elé. 

 

Hun, székely, zulukaffer 

2011. augusztus 9. - Zsehránszky István - Új Magyar Szó 

Markó Attila államtitkárral, az Országos Népszámlálási Bizottság tagjával a közelgő idei 

népszámlálásról beszélgetett Zsehránszky István. Markó Attila elmondta: „a legutóbbi 

bizottsági ülésen több kérdésben is született nagyon-nagyon fontos döntés. Az egyik az, 

hogy lakosságarányosan az állami költségvetésből elkülönített pénzalapokból anyanyelvű 

kampány is zajlik majd. Tulajdonképpen ez igazából csak a magyar közösséget érinti. 

Ugyanakkor a kampány során nemcsak nyomtatott anyagok vannak, hanem audiovizuális 

anyagok, illetve internetes népszerűsítési anyagok is, és ezekről is készülnek a 

közeljövőben fordítások”. Markó hangsúlyozta: „jelen pillanatban végleges döntés van a 

magyar nyelvű kampány megvalósításáról, illetőleg a magyar nyelvű űrlap kérdésében, ott 

lesz az űrlap a biztosok táskájában. És döntés van arról is, hogy a rekrutációs folyamatban, 

a biztosok kiválasztásakor kiemelt előnyt élvezzen az anyanyelv ismerete ott, ahol ezt a 

nyelvet beszélik”. 
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Ismét emléktáblát rongáltak Váradon 

2011. augusztus 9. - Új Magyar Szó, Krónika  

Ismeretlenek ellopták a nagyváradi Garasos hídon elhelyezett emléktáblát. A tavaly 

felkerült plakett bronzdíszítését nemrég vandálok lopták le, és alig két hete helyezték 

vissza a Deák Árpád képzőművész által újra kiöntött formát. Legutóbb szándékosan úgy 

erősítették rá a bronzelemet a márványra, hogy lehetetlen legyen leszedni. Emiatt most a 

vandálok nemcsak az értékes színesfémet szerelték le, hanem az egész táblát letörték, úgy 

hogy csak egy sarka maradt meg. „Elkeserítő, hogy a változás után húsz évvel 

Nagyváradon, a tolerancia városában ilyen történjen; egyre inkább körvonalazódik, hogy 

nem nemesfémmaffia áll a háttérben, hanem egy nacionalista szervezet, akik kizárólag a 

magyar emlékműveket gyalázzák meg” – fogalmazott Gavrucza Tibor. Az RMDSZ-es 

megyei tanácsos rámutatott, a rongálót vagy rongálókat kimondottan a magyar nyelvű 

feliratok zavarják a hasonló román nyelvű bronztábláknak nem esik bántódásuk. 

 

Mégis rendeznek körmenetet 

2011. augusztus 9. - Szucher Ervin - Krónika 

A hatósági tiltás és fenyegetés ellenére sem mond le a csütörtök estére tervezett 

marosvásárhelyi körmenetről a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért 

Egyesület (RMOGYKE) vezetősége. A szervezet széles körben meghirdette a város főterén 

sorra kerülő tiltakozó akciót, mely így próbálja felhívni a figyelmet a marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tanárait és diákjait ért sérelmekre. A civil 

szervezet ugyanakkor újabb engedélyt kért a tiltakozó akció megtartására, mivel az 

illetékes városházi testület korábban nem hagyta jóvá azt. 

 

A tábla tükre 

2011. augusztus 9. - Gazda Árpád - Krónika 

Gazda Árpád az újabb kolozsvári táblabotrány kapcsán kijelenti: „Hát nem az lenne a 

normális, hogy ott szerepeljen a magyar településnév is? Tulajdonképpen erre irányították 

rá a figyelmet partizánakciójukkal a miskolci turisták. És az a tény, hogy a román 

rendőrség ezt a közerkölcs megsértésének tekinti, talán többet mond el a román–magyar 

viszonyról, mint bármilyen statisztika. Lám, ilyen „példaértékű” a román–magyar viszony. 

Ami ésszerű kellene hogy legyen, az a román hatóságok szemében a közerkölcs 

megsértése. Ha pedig innen nézzük a történetet, egyáltalán nem volt hiábavaló a 

magyarországi turisták tette. Legfeljebb csak azon bánkódhatunk, hogy nem román 

állampolgárok voltak az elkövetők. Kellenek ugyanis az ilyen tettek, hogy tükröt tartsanak 

a román etnokrácia elé. Hogy ország-világ láthassa, a román hatalom továbbra is a győző–

legyőzött viszony alapján tekint a magyarokra.” 
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Kelemen: jóérzés elleni vétek 

2011. augusztus 9. - Pap Melinda - Krónika 

A jóérzés ellen vétett Sorin Apostu kolozsvári polgármester és az önkormányzat PDL-

frakciója azzal, hogy hétvégi piacot létesített a Főtéren, a Szent Mihály-templom tövében – 

jelentette ki Kelemen Hunor kulturális miniszter. Kelemen szerint a városvezetés nemcsak 

a jóérzés, hanem a törvények ellen is vétett azáltal, hogy nem kérte ki a Szent Mihály-

plébánia véleményét a piaclétesítés ügyében. Eközben Sorin Apostu polgármester tegnap 

közleményben számolt be a piac „sikeréről”. A PDL és az RMDSZ megyei vezetősége 

egyébként ma tárgyal a koalíció jövőjéről. Mint ismeretes, a koalíció felbontásának 

szükségessége már a Mátyás-szoborcsoport elé kihelyezett Iorga-tábla kapcsán felmerült, 

az ügyben azonban azóta sem született megoldás.  

 

Nem lesznek RMDSZ-előválasztások 

2011. augusztus 9. - Bíró Blanka - Krónika, Új Magyar Szó 

Nem elővoksoláson választja ki jelöltjeit a jövő évi helyhatósági választásokra a Kovászna 

megyei RMDSZ. Tamás Sándor megyei elnök elmondta, mivel jövőre a helyi választásokon 

három magyar szervezet is elindul, nem időszerű, hogy az RMDSZ előválasztásokat 

szervezzen. A háromszéki szervezet egy kolozsvári közvélemény-kutató céget bízott meg az 

egész megyére, valamint a négy magyar városra külön-külön is reprezentatív, 3600 fős 

felmérés elkészítésével. A megyei RMDSZ már korábban közölte, hogy Sepsiszentgyörgyön 

és Kovásznán a jelenlegi polgármester, Antal Árpád, illetve Lőrincz Zsigmond próbál újabb 

mandátumot szerezni jövőre. Tamás Sándor pedig nemrég egy tanácsülésen jelentette be: 

újraindul a megyei önkormányzat elnöki tisztségéért. 

 

EMNP: Drăghiciék a feljelentők 

2011. augusztus 9. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A Krónika értesülései szerint ugyanaz a bukaresti ügyvéd áll az Erdélyi Magyar Néppárt 

aláírásai ügyében tett ügyészségi feljelentés mögött, aki hónapokkal ezelőtt megóvta az 

EMNP bejegyzését, sőt jóváhagyást adott RMDSZ-es tisztviselőknek a pártalapítást 

támogatók adatainak áttanulmányozására. A lap úgy tudja, Adrian Drăghici megkeresése 

nyomán egy magánszemély panaszolta be Papp Elődöt és Zatykó Gyulát, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács régióelnökeit okirat-hamisítás és hamis iratokkal való visszaélés 

gyanújával. A panaszos azt állítja, beleegyezése nélkül tüntették fel az EMNP bejegyzését 

támogató közel 30 ezer polgár között, holott nem írt alá semmiféle listát. Toró T. Tibor, az 

EMNT ügyvezető elnöke a Krónika értesülésére úgy reagált: nyilvánvaló, hogy Adrian 

Drăghici „sok szállal kötődik” az RMDSZ-hez. „Felszólítjuk az RMDSZ-t, állítsa le az 

embereit. Az ügyvéd feljelentései nyomán a rendőrség zaklatja a demokrácia-központok 

munkatársait, holott az intézménynek semmi köze a pártalapításhoz” – nyilatkozta Toró, 

aki szerint az EMNT vezetősége fontolgatja, jogi eszközökhöz folyamodik a munkatársai 

elleni feljelentések miatt.  
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Antonescu: az RMDSZ is kell a PDL megbuktatásához 

2011. augusztus 9. - Krónika 

A nemzeti Liberális Párt (PNL) mindent megtesz annak érdekében, hogy eltávolítsa a 

hatalomból a Demokrata-Liberális Pártot (PDL), ez azonban az RMDSZ-en múlik, amely 

eddig nem válaszolt az ellenzék tárgyalásra vonatkozó felhívásaira – jelentette ki Crin 

Antonescu, a PNL elnöke. A politikus elmondta, az őszi parlamenti ülésszak kezdetét 

követően a PNL mindenképpen megpróbálja elmozdítani a PDL-t, azonban az RMDSZ 

nélkül ez nem sikerülhet. A PNL elnöke azt várja, hogy a szövetség tárgyalóasztalhoz üljön 

az ellenzékkel a politikai helyzetről, a választási törvényről és a közigazgatási 

átszervezésről folytatandó megbeszélésekre. 

 

Román rendőr az EMNP listáin 

2011. augusztus 9. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Salamon Márton László arról ír, hogy az EMNP bejegyzésének elutasítása kapcsán 

benyújtott fellebbezés tárgyalásán az ügyben eddig felmerült vitás kérdéseket is meg fogják 

tárgyalni. Így Buta Levente panaszát is, aki arra hivatkozott, hogy a magyar 

állampolgárság igénylése során felkereste a marosvásárhelyi Demokrácia Központot, ahol 

„a központ munkatársai felszólították: írja alá egyúttal az Erdélyi Magyar Néppárt 

támogatólistáját”. A cikk szerint Buta „nem tett ugyan eleget a demokrácia-központban 

dolgozók felszólításának, ám később tudomására jutott, hogy nevét és személyi adatait 

felhasználták, aláírását meghamisították, és neve mégis szerepel a támogatólistákon”. A 

szerző egy Râmnicu Vâlcea-i rendőraltisztnek az esetét is ismerteti, aki szintén szerepel a 

támogatók között, holott nem írta alá a listát. Az illető az ÚMSZ-nek elmondta, hogy „arra 

gyanakszik, hogy illetéktelenek hozzáfértek a lakossági nyilvántartási regiszterekhez. A 

rendőraltiszt tudomása szerint egyébként többedmagával van ebben a helyzetben: a 

törvényszéken vele együtt más rendőröket és hivatásos katonákat is meghallgattak, 

akiknek neve szintén szerepel a „Tőkés-párt” támogatói listáin” – írja Salamon. 

 

Az „együttműködés pártja" konfrontációra buzdít 

2011. augusztus 8. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Az MKP országos vezetése hétfői ülésén úgy döntött, kész megadni minden politikai, jogi 

és szakmai segítséget a magyar állampolgárságát nyíltan vállaló Gubík Lászlónak, mert 

célja, hogy akaratán kívül senki se veszítse el szlovák állampolgárságát. Az MKP 

„cinikusnak és felelőtlennek” tartja Bugár Béla múlt heti nyilatkozatát, amelyben az 

állampolgárságukat elvesztőknek azt javasolja, forduljanak bírósághoz. „A Most-Híd 

elnöke ahelyett, hogy koalíciós pártelnökként a szlovák állampolgársági ellentörvény 

módosítását szorgalmazná, azt sugallja a szlovákiai magyarok felé, veszítsék el szlovák 

állampolgárságukat, majd pereskedjenek ez ügyben az állammal. Tehát azzal a szlovák 
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állammal, amelynek Bugár Béla a parlament alelnökeként az egyik legmagasabb szintű 

képviselője. Ezzel a Most-Híd saját tehetetlenségéről, kormányon belüli súlytalanságáról 

állít ki bizonyítványt, miközben felelősségét az állampolgárokra hárítja át. Ez azt is jelenti, 

hogy az 'együttműködés pártja', a Most-Híd az állammal szembeni egyéni konfrontációra 

buzdítja a szlovákiai magyarokat” – áll az MKP közleményében. 

 

Pozsonyi kettős mérce 

2011. augusztus 9. - Neszméri Sándor - Magyar Nemzet 

Csökken az érdeklődés a szlovákigazolványok után, az ez ügyben illetékes szlovák hivatal 

jelentése szerint az elmúlt egy évben ugyanis 648 szlovákigazolványt adtak ki, holott a 

külföldi szlovák státusával rendelkezőknek jár a szociális ellátás, a szlovák 

állampolgárokkal azonos feltételek mellett járhatnak iskolába, művelődhetnek, vehetnek 

igénybe szálláshelyeket és közétkeztetést. Csakhogy ennél is több jog jár az 

állampolgársággal rendelkezőknek, a külföldi szlovákok pedig az 1997–2005-ös 

időszakban közvetlenül kérhették ezt függetlenül állandó lakhelyüktől és sokan éltek a 

lehetőséggel. Most pedig szlovákigazolványukkal válthatják ki az állampolgárságot. A 

külföldi szlovák státussal rendelkező személyeknek ugyanis nem kell igazolniuk, hogy az 

ország területén van-e állandó vagy átmeneti lakhelyük, ahogy azt sem, dolgoznak-e az 

országban, elég, ha frissen igazolják feddhetetlenségüket, illetve azt, nem fejtettek ki 

Szlovákia érdekei ellen ható tevékenységet. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. augusztus 9-i számában olvasható.) 

 

Bugár: beszélhetünk az MKP magyarországi támogatásáról is  

2011. augusztus 9. - bumm.sk, TASR 

Bugár Béla a Most-Híd elnöke reagált az MKP által korábban a kisebbségi kulturális 

támogatások elosztása kapcsán megfogalmazott kritikájával kapcsolatban elhangzottakra. 

Hozzátette, hogy „ha ezt folytatják, akkor én is elkezdek beszélni arról, hogy az MKP 

milyen módon transzformálja a Magyarországról származó pénzeket. De ennek nincs 

értelme.” Kiemelte, hogy a támogatások odaítélése a törvények szerint történt, amiket 

Rudolf Chmel hivatala osztott szét és amibe a Híd pártnak nem volt egyáltalán beleszólása.  

 

Lakhely nélküli választójog 

2011. augusztus 9. - Magyar Nemzet 

A szlovák belügyminisztérium célja, hogy egységesítse az országban szokásos 

választásokat. A tárca előterjesztése szerint a helyhatósági és megyei választásokon csak 

azok szavazhatnak, akik konkrétan az adott választókörzetben laknak – függetlenül 

állampolgárságuktól. A parlamenti választásokon viszont természetesen csak szlovák 

állampolgárok szavazhatnak az előterjesztő szándéka szerint, ám lakhelymegkötés nélkül. 

A tárca javaslata szerint a külföldi szlovák állampolgároknak önálló választókörzetet 

alakítanak, a szavazatokat pedig levélben adhatják le. Részt vehetnének a külföldi szlovák 
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állampolgárok a köztársasági elnök, illetve az európai parlamenti képviselők 

megválasztásában is, e két esetben azonban csak akkor, ha a választások napján Szlovákia 

területén tartózkodnak. Előzetesen semmit nem kellene intézniük, személyazonossági 

igazolványuk vagy szlovák útlevelük felmutatása után ott vennék őket a jegyzékbe, ahol 

éppen szavazni szeretnének. 

 

 

Adóvégzés magyarul is 

2011. augusztus 9. - P.I. - Magyar Szó 

A kishegyesi község lakói most már magyar nyelven is megkapják a vagyon utáni adóról 

szóló tájékoztatót. A végzést továbbra is szerb nyelven cirill betűs írással kapják meg, mivel 

ez ellen nem tehet semmit a község vezetősége. Azonban annyit sikerült megvalósítaniuk, 

hogy mellékelnek egy magyar nyelvű levelet, amely arról tájékoztatja az adózót, hogy mit is 

fizet be. Baranyi Szilárd a községi pénzügyi osztályvezető arra kérte a polgárokat, ne 

zavarja őket az a tény, hogy magyar nyelven nem szerepel az adó összege. 

 
 

  

V
a

jd
a

sá
g

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-08-09_Adovegzes_magyarul_is.xhtml


 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/

