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Jogos külhoni elvárás a választójog 

2011. október 11. - Krónika 

Az erdélyi magyar politikai pártok vezetői örülnek a magyarországi választójogi törvénymódosításra 

vonatkozó fideszes javaslatnak, mely a határon túli magyar állampolgárok is megkapják a 

magyarországi választójogot. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a Fidesz javaslata természetes 

következménye az állampolgárság megadásának. A szövetségi elnök szerint fontos, hogy a törvény 

konkrét megoldást ajánljon arra, hogy a határon túli magyarok hogyan tudnak majd élni a szavazati 

jogukkal. Kelemen Hunor a Krónikának aláhúzta, a magyarországi országos listára olyan, 

magyarországi lakóhellyel nem rendelkező, határon túli magyar állampolgárok is rákerülhetnek, 

akik képviselni tudják a külhoni magyarságot. Szász Jenő, az MPP elnöke óriási előrelépésnek 

nevezte a Fidesz kezdeményezését, és úgy értékeli, a kormánypárti frakció javaslata révén a nemzet 

immár a közjog és a közélet területén is egyesülhet. Hozzátette, egyelőre nem ismeri a választójogi 

törvény módosítására vonatkozó javaslat részleteit, de a konzultáció során javasolná, hogy a 

határon túli magyar állampolgárok ne kizárólag a magyarországi országos listára szavazhassanak. 

Rendkívül fontos és a nemzetegyesítési folyamat hatalmas lépése lesz, ha a kisebbségben élő 

magyarok is szerepet vállalhatnak az anyaország politikai életében – értékelte Toró T. Tibor, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ideiglenes elnöke. Hangsúlyozta, jogosnak tartja, hogy az 

állampolgársággal együtt járjon a szavazati jog is. 

 

Százhat egyéni választókerületet javasol a Fidesz-KDNP 

2011. október 10. - MTI, Magyarország.hu 

Százhat egyéni országgyűlési választókerületet és kilencvennégy, országos listáról megszerezhető 

parlamenti mandátumot javasol a Fidesz-KDNP - jelentette be Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője 

hétfőn az alkotmányügyi bizottság ülésén. A Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező, határon 

túli választói névjegyzékben szereplő határon túli magyar állampolgárok csak a magyarországi 

országos listára szavazhatnának. Esetükben regisztrációra lenne szükséges, és lehetőség lenne 

levélben szavazni. Az alkotmányügyi bizottság ülésén a Fidesz támogatta, az MSZP bírálta, a Jobbik 

pedig részben elfogadhatónak tartotta a Fidesz-KDNP új választási rendszerről szóló javaslatát. Az 

LMP képviselője nem vett részt az alkotmányügyi bizottság vitájában. A szocialisták a határon túli 

magyarok közül csak a magyarországi lakóhellyel rendelkezőknek adnának választójogot, vagyis 

azoknak, akik viselik döntésük következményeit. 

 

Prefektusi felszólítás: kötelező a kétnyelvűség az állami közintézményekben 
is 

2011. október 10. - Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Az állami közintézményekben is kötelező a kétnyelvű feliratozás – szögezte le a Kovászna megyei 

prefektúra megkeresésére a kormány etnikumközi kapcsolatokat felügyelő főosztálya. György Ervin 

prefektus sajtótájékoztatón elmondta, körlevélben szólítja fel az állami közintézményeket, hogy a 75 

százalékban magyarok lakta Kovászna megyében kötelező módon tüntessék fel magyar nyelven is a 
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hivatal megnevezését. A prefektúra azért kért hivatalos állásfoglalást a kormánytól a kétnyelvű 

táblák alkalmazására vonatkozóan, mert a jogászai szerint nem egyértelműek az erre vonatkozó 

törvények. Az intézmény jogászai úgy vélték, bár a Románia által ratifikált, nemzetközi előírások 

megengedő jellegűek, a 215-ös számú helyi közigazgatási törvény csak a helyi önkormányzatokat és 

az alárendeltségükben levő intézményeket kötelezi arra, hogy szavatolják az anyanyelvhasználat 

jogát azokon településeken, ahol a kisebbség aránya meghaladja a 20 százalékot. Mivel a törvény az 

állami intézményeket nem sorolta fel, nem volt egyértelmű, hogy lehet-e ezeket kötelezni a 

kétnyelvűségre. 

 

Értesülések: a Krónika napilapnál végbement a tulajdonoscsere 

2011. október 10. - transindex.ro, Krónika 

Tulajdonoscsere történt a Krónikánál, az erdélyi közéleti napilap már a Határok nélkül a magyar 

nyelvű sajtóért Alapítvány érdekeltségi körébe tartozik. Sőt, a lap szerkesztősége is hamarosan a 

kolozsvári Septimiu Albini utcai székházból új székházba, az ugyancsak kolozsvári Onisifor Ghibu 

utcába költözik - értesült a Transindex. A hírportál hangsúlyozta: nem sikerült elérniük a „Határok 

nélkül a magyar nyelvű sajtóért"”Alapítvány működtetőit, képviselőit, vezetőit, mert sem 

telefonszámot, sem elektronikus postacímet nem tettek közzé. 

 

Stolojan: az RMDSZ nélkül nem mehet végbe a területi-közigazgatási 
átszervezés 

2011. október 10. - transindex.ro, Erdély Ma, Paprika Rádió, Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

A PDL Európai Parlamenti csoportjának vezetője, Theodor Stolojan szerint nem mehet végbe a 

területi közigazgatási átszervezés az RMDSZ hozzájárulása nélkül. Az EP-képviselő ezt azok után 

nyilatkozta, hogy Kelemen Hunor kijelentette, a reform 2012 előtt nem következik be, vagy ha igen, 

akkor az az RMDSZ nélkül történik meg. Stolojan kifejtette, az RMDSZ támogatása elengedhetetlen 

a kérdésben, hiszen a PSD sem óhajtja a reform bekövetkezését. „Az RMDSZ nélkül lehetetlen a 

reformot végrehajtani. Ha nem jutunk velük egyezségre, akkor ezen a téren semmit sem tehetünk” - 

jelentette ki Stolojan. Az EP-képviselő hangsúlyozta, a PDL nem mondott le a területi-közigazgatási 

reformról, amelynek megvalósításához a teljes kormánykoalíció támogatására szüksége van. 

Stolojan abban reménykedik, hogy a koalíción belüli tárgyalások révén pártja végül elnyeri az 

RMDSZ támogatását. 

 

2%-ot érnek a határon túli magyar szavazók 

2011. október 10. - transindex.ro 

A Transindex a kiszivárgott magyar választási törvénytervezet kapcsán leszögezi: „nagy önuralomra 

enged következtetni az, hogy a Fidesz nem próbálja meg maximalizálni a határon túlról behozható 

voksokat, és nem akar egyéni választókerületeket létrehozni a határon túl (hogy ez lehetséges, arra 

jó példa a román választási rendszer), ahol a jelöltjeik szinte garantált befutók lennének. Az egyéni 

választókerületek hiánya azonban több kérdést is felvet. Ezek közül az első az, hogy ha már a 

külhoniak szavazójogot kaptak, az miért nem ugyanolyan, mint a Magyarországon élőké? Nemrég 

még az volt a szlogen, hogy nincsenek első- és másodrendű magyar állampolgárok, most viszont azt 

látjuk, hogy 2014-ben egy határon túl élő magyar állampolgár szavazata feleannyit sem fog érni, 

mint egy magyarországi lakhellyel rendelkezőé, ugyanis a képviselői mandátumok kevesebb mint 
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feléről döntenek majd az országos listára leadott szavazatok. A második kérdés, ami ebből 

következik, hogy miért nem lehetnek a határon túli magyaroknak képviselői az Országgyűlésben? 

Ha lennének határon túli választókerületek, teljesen tiszta lenne a képlet: aki abból a kerületből 

bejut, annak az a feladata, hogy a külhoniakat képviselje. Így viszont a határokon túlról beküldött 

voksok a pártok országos listáit fogják erősíteni, anélkül, hogy pontosan tudhatnánk, kit segítettünk 

mandátumhoz”. A cikk szerint a külhoni magyar szavazatok az összes szavazat két százalékát fogja 

kitenni, ez négy parlamenti mandátumot jelent majd. 

 

Egyre több a magyar óvodás Hunyad megyében 

2011. október 10. - Erdély Ma, MTI 

A korábbi évekhez képest több gyermeket írattak be magyar óvodába és az általános iskolák alsó 

tagozatos osztályaiba Hunyad megyében. Az óvodásokkal együtt számolt diáklétszám 1100 körül 

állandósult az utóbbi években a magyar szempontból szórványvidéknek számító Hunyad megyében. 

Az idén 1095 gyerek tanul magyarul és jár magyar óvodába, míg az előző tanévben összlétszámuk 

1123 fő volt. Ennek ellenére a kilátások jók, óvodába és az iskolák alsó tagozataira az utóbbi két 

évben több gyereket írattak be, mint a korábbi években – írja a Nyugati Jelen című aradi napilap 

internetes oldalán. A Nyugati Jelen összeállításából kiderül, hogy évről évre jobb körülmények 

között tanulhatnak a Hunyad megyei magyar diákok. A legtöbb iskolában, vagy magyar tagozaton 

történt valamilyen korszerűsítés az utóbbi években. 

 

Pártok, ki az iskolákból! 

2011. október 10. - Parászka Boróka - manna.ro 

Parászka Boróka írásában nemtetszésének ad hangot amiatt, hogy az MPP népszámlálási 

szórólapjait az általános iskolákban is terjesztik: „Ma az MPP szórólapozik az általános iskolában, 

holnap majd más magyar pártok kampányolnak, és ez legfennebb a különböző pártállású magyar 

szülők között fog feszültséget kelteni. Elintézzük, vagy lenyeljük egymás közt. Esetleg kötünk egy 

megnemtámadási szerződést, felosztjuk a hadszintért stb. (Te hova adod a gyerekedet, RMDSZ-es 

vagy EMNP-s iskolába? – szokjuk csak szépen a kérdést.) De mi lesz akkor, ha vérszemet kapnak a 

román pártok is? Hiszen ha a kis magyar szervezeteknek szabad megsértenie az oktatási 

intézményekre érvényben lévő politikai propaganda-tilalmat, akkor miért ne lenne szabadna 

azoknak, akik nagyban játszanak? Ma még csak a kettős állampolgárság örve alatt kampányol az 

MPP – kis magyar ügy –, holnap azonban választási csatatérré válhat az iskola.” 

 

Népszámlálási karaván Arad megyében 

2011. október 10. - Balta János - Nyugati Jelen 

Minden magyar számít jelszóval a népszámlálásra való felkészülésnek egyik fontos eszköze a 

népszámlálási karaván, amelyik a Kolozsvári Főtitkárság jóvoltából minden megyébe eljut. 

Vasárnap Nagyváradról Arad megyébe érkezett, így jutottak el Nagyzerind községbe, Vadászra és 

Ágyára. A hangosbemondókkal, feliratokkal ellátott kisbuszokkal érkezett karaván végigjárta az 

utcákat, ahol a fiatal tisztségviselők megpróbáltak minél több emberrel kapcsolatba lépni, 

tájékoztató anyagokkal szolgálni számukra. A kisjenői kultúrotthonban 17 órától humoros délutánt 

szerveztek, ahol fellépett Zsók Levente, az Erdélyi Humorfesztivál győztese. Erdőhegyről átmentek 

Fazekasvarsándra, ahol szórólapozás után találkoznak a helybeli RMDSZ képviselőivel. Ezt 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=101796&cim=egyre_tobb_a_magyar_ovodas_hunyad_megyeben
http://manna.ro/velemeny/partok-ki-az-iskolakbol!-2011-10-10.html
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/nepszamlalasi_karavan_arad_megyeben.php


 

 

 

 

 

 
5 

követően a zimándújfalui kultúrotthonban tartottak tájékoztatóval egybekötött humoros előadást. A 

karavánt Bognár Levente megyei elnök, Faragó Péter parlamenti képviselő, Szabó Mihály ügyvezető 

elnök, Bölöni György képviselői irodavezető, illetve Péró Tamás ügyvezető alelnök kísérték el 

megyei útjára. 

 

Szövetségre lépnek a hazai magyar színházak 

2011. október 10. - Szász Cs. Emese - szekelyhon.ro, Krónika 

A Romániai Magyar Színházi Szövetség megalakításáról döntöttek a színházigazgatók múlt héten. A 

szövetség célja az érdekérvényesítés, egy szakmai minimum biztosítása, valamint az, hogy a hazai 

magyar színházak együttesen „szóljanak bele” az őket érintő kérdésekbe. A szövetség létrehozását 

Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatója kezdeményezte. Elmondása 

szerint a hazai magyar színházakat tömörítő szervezet felvállalja majd a régió színházművészete 

sajátos érdekeinek képviseletét országos, Kárpát-medencei és egyetemes magyar viszonylatban. „Az 

új intézmény egy olyan szervezet kíván lenni, amely Budapest és Bukarest felé egyaránt ki tudja 

nyilvánítani a romániai magyar színházi szakma akaratát” – mondta Gáspárik. Hozzátette: a 

szövetség beleszólhatna a törvényhozásba, a fesztiválokon való részvételbe, de a színházi 

díjazásokba is. A Nemzeti igazgatója úgy véli, az írók, szépírók hamarabb felébredtek, s létrehozták 

már a maguk szövetségét, most a teátrumokon a sor. 

 

Nacionalista retorika a MOGYE kapcsán 

2011. október 10. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro, Krónika 

Egyre hangosabb az ellenzéki politikai szövetség az orvosi egyetem két főtanszékének ügyében: az 

USL képviselői sajtótájékoztatójukon a törvényt és a magyarság törekvéseit bírálták, valamint 

vészharangot kongattak. Silviu Morariu (PC), Ovidiu Butuc (PNL) és Florin Buicu (PSD) 

határozottan ellenzik a magyar főtanszék megalakulását, és azt a vádat fogalmazták meg, hogy a 

„szétválás ötlete” politikai nyomásra született, és – az intézmény rektorához, dr. Constantin 

Copotoiuhoz hasonlóan – az egyetemi autonómiára hivatkoznak. Szerintük elképzelhetetlen, hogy 

az orvosin magyarul tanuló diákok a gyakorlatot is magyarul végezzék, mivel nincs elég magyarul 

beszélő oktató. Dr. Silviu Morariu a nagyobbik kormánypárt ellen intézett támadást, szerinte az 

„elszakadás bábái” azok, akik elfogadták az új tanügyi törvényt, vagyis a PD-L-sek: Daniel Funeriu a 

„román nyelv legfőbb megerőszakolója”, Dorin Florea, Doru Oprişcan, Toader Stroian, Gabriel 

Oprea, Corneliu Grosu, Emil Boc, Traian Băsescu, és azt üzente: „vegyétek le a kezeteket a MOGYE-

ről, nyomorultak”. 

 

MOGYE: nem a miniszteri kérésre 

2011. október 11. - Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó, Erdély Ma, MTI 

Nem teljesíthetők a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem chartájának átírására 

vonatkozó kérések, mivel a tanügyminisztérium javasolta elképzeléseket a szenátus nem hagyná 

jóvá – véli Constantin Copotoiu, az egyetem rektora. Hozzátette: a dokumentumot hatályos 

törvények alapján alkották meg, az elképzelések szerint pedig olyan előírásokkal kellene kibővíteni, 

amelyek sem a törvénnyel, sem az egyetemi autonómia elvével nem egyeznek. A felsőoktatási 

intézmény szenátusi bürójának hétfő délutáni ülésén nem is került szóba a miniszteri utasítás. Az 

ügy kapcsán az ellenzéki politikusok Marosvásárhely fekete márciusát idéző nyilatkozatokkal 

E
rd

é
ly

 

http://szekelyhon.ro/magazin/szovetsegre-lepnek-a-hazai-magyar-szinhazak
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/usl-s-nacionalista-retorika-a-mogye-kapcsan
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=56363


 

 

 

 

 

 
6 

rukkoltak elő, az egyetem kettészakításával, a román és magyar diákok, betegek, illetve kórházak 

szétválasztásával vádolva a két kormánypártot. 

 

Elítélik az Új Jobboldal akcióját 

2011. október 11. - Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Elítéli az Új Jobboldalnak az október 6-i aradi megemlékezést megzavaró akcióját a megyei 

RMDSZ. A szövetség megyei szervezetének állandó tanácsa közleményben reagált arra, hogy a 

román szélsőséges szervezet a Megbékélés parkjában tartott megemlékezés idején óriási román 

lobogót és pannót függesztett ki, melyen az állt, hogy Bem József és hadserege 40 ezer románt 

gyilkolt le 1848-ban. A közleményben kifejtik: a „felelőtlen személyek által szervezett, nem 

engedélyezett akció” célja az volt, hogy megzavarja a 13 vértanú emlékére rendezett megemlékezés 

ünnepi hangulatát”. Mint írják, a pannón látható, történelmi igazságot nélkülöző szöveg ellentétes a 

hely szellemével, mely a román–magyar megbékélés jelképe. Az Új Jobboldal mintegy 30 aktivistája 

a Diadalívnél foglalt állást a megemlékezés alatt, s a helyszínen nagy számban jelen lévő hatóságok 

nem akadályozták meg akciójukat. 

 

Támogatja a választójogi koncepciót az MKP 

2011. október 10. - hirado.hu, MR1-Kossuth Rádió 

A Fidesz frakcióvezetője által ismertetett új választójogi koncepció nemzetpolitikai szempontból 

nagyon komoly előrelépés – mondta a Krónikának az MKP elnöke. „Sokan azzal szokták 

ellensúlyozni ezt a fajta kezdeményezést, hogy a határon túli magyarok nem fizetnek adót. Hadd 

mondjam el, hogy ez az európai uniós és a schengeni rendszeren belül már nem így van. Az áfán 

keresztül nagyon sok felvidéki magyar jobban gazdagítja a költségvetést, mint nagyon sok, esetleg 

szavazópolgár Magyarországon” – közölte Berényi József pártelnök. Az MKP elnöke számít arra, 

hogy a továbbiakban lesz módja a témáról egyeztetni a Magyar Állandó Értekezleten és a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fórumán. 

 

Mennyit ér ma a Bethlen Alap támogatása? 

2011. október 10. - Új Szó 

A forint árfolyamának ingadozása nem befolyásolja közvetlenül a Bethlen Gábor Alap (BGA) 

oktatási-nevelési támogatásait. Az árfolyam ingadozását a BGA azzal próbálja ellensúlyozni, hogy a 

pénzt egy összegben váltják be, egy, az OTP Treasuryvel kötött szerződés alapján – tudta meg az Új 

Szó a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól. Az államtitkárság tájékoztatása szerint „ez a napi 

árfolyamnál kedvezőbb átváltási feltételekkel valósul meg, így biztosítva, hogy a kedvezményezettek 

ugyanazon az árfolyamon jussanak hozzá a magyar állam által nyújtott összeghez”. A forint 

árfolyamának folyamatos gyengülése miatt a 20 ezer forint összegű támogatás értéke Szlovákiában 

már a 70 eurót sem éri el. Az elmúlt napok 300 forintos árfolyama mellett már csak 66 eurót 

kapnának a szülők, a 270-es árfolyamnál ez még 74 euró lett volna – írja az Új Szó. 
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Hígünnep 

2011. október 10. - Veres István - Új Szó 

„Egyesek biztosan azt hitték, hogy, a Párkányt és Esztergomot összekötő Mária Valéria híd 

átadásának 10. évfordulójára rendezett Hídünnep az eső miatt sikerült hígra. Pedig nem erről volt 

szó, az esőfelhők tegnap elkerülték Párkányt. Ugyanúgy, ahogyan Orbán Viktor is elkerülte a várost, 

Esztergomot meg aztán különösképpen. Az átadás évfordulójának fényét a szlovák és a magyar 

külügyminiszter emelte csak. Ennek a csaknak pedig esetünkben nagy súlya van. A helyreállított 

Mária Valéria híd 2001-es átadása a mečiari idők után normális kerékvágásba kerülő szlovák–

magyar kapcsolatok jelképévé vált. Éppen ezért a tegnapi Hídünnep nagy alkalom volt, amelyen 

mindkét ország vezetése kinyilváníthatta volna, hogy ha a szlovák–magyar viszony jelenleg nem is 

felhőtlen, azért az akarat mégis megvan ezeknek a felhőknek az eltávolítására.” 

 

Újjáépített Ipoly-hidat adnak át kedden Ráróspuszta és Rárós között 

2011. október 10. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

Átadják ez első újjáépített Ipoly-hidat kedden a Nógrád megyei Ráróspuszta és a szlovákiai Rárós 

között. Az Európai Unió által támogatott beruházás segítheti a két ország határ menti régióinak 

fejlődését, a híd megépülésével könnyebbé válik a magyar és a szlovák munkaerő cseréje. A Nemzeti 

Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. hangsúlyozza: az Ipoly folyó fölötti híd és a kapcsolódó úthálózat a 

közúti kapcsolatokat állítja helyre Magyarország és Szlovákia közös államhatárán, az Ipoly felső 

folyásszakaszán. A beruházás lehetővé teszi a határvonal kijelölését követően elszigeteltté vált 

települések fejlesztését, a hátrányos társadalmi helyzetben lévők integrációját. 

 

Radičová még a lemondását is felajánlotta 

2011. október 10. - MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Magyar Hírlap, Népszava 

Nem sikerült megegyeznie a szlovák kormánykoalíció pártjainak az európai pénzügyi stabilizációs 

mechanizmusról szóló határozat elfogadásáról. A pártok afelett nem tudnak megegyezni, hogy 

milyen szervek dönthetnének a folyósítható kölcsönökről. Az SDKÚ javaslata egy, a 

németországihoz hasonló modellel számol, amelyben az illetékes parlamenti bizottságok, valamint 

egy csak tanácsadói funkciókkal rendelkező hatpárti testület szerepelne, a liberális Szabadság és 

Szolidaritás (SaS) azonban ezt nem hajlandó támogatni. Sajtóértesülések szerint Iveta Radičová 

miniszterelnök az SDKÚ elnökségi ülésén kilátásba helyezte lemondását arra az esetre, ha nem 

sikerül dűlőre jutni a liberálisokkal. Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmusról október 11-

én szavaz a szlovák törvényhozás. 

 

„Banális a történet” 

2011. október 11. - Szilvássy József - Népszabadság 

Dobroslav Trnkával, korábbi szlovák legfőbb ügyésszel készült interjút közölt a Népszabadság a 

Malina Hedvig-ügy kapcsán. Trnka szerint a bántalmazási ügyet a politikusok és a sajtó fújta fel: 

„Az eset átpolitizálása akkor kezdődött, amikor a Magyar Koalíció Pártjának akkori vezetői szlovák–

magyar nemzetiségi konfliktusként állították be a történteket. Amibe a politikusok és az újságírók 

beletenyerelnek, ott a jog súlyosan sérül”. Trnka réméli, hogy október végéig lezárulhat az ügy: 

„Elméletben három lehetőségünk van: vagy véglegesen, esetleg feltételesen leállítjuk a büntetőjogi 
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eljárást, vagy felfüggesztjük az ügyet új bizonyítékokra várva, vagy pedig vádat emelünk. Végleges 

döntés még nincs”. 

 

Idegenként tekint a szlovák belügy a kettős állampolgárokra  

2011. október 11. - MTI, bumm.sk 

Idegenként tekint a pozsonyi belügyminisztérium a Szlovákiában elő, de külföldön 

állampolgárságot szerzett polgárokra - írja az Új Szó kedden. A tárca szerint az ilyen személyekre az 

idegenrendészeti törvény vonatkozik: le kell adniuk személyes okmányaikat, és 90 nap után 

tartózkodási engedélyt kell kérniük. Ezt a belügynél válaszolták a kormányhivatal emberi jogok és 

egyenlő bánásmód főosztályának, amely aziránt érdeklődött: miként járnak el azokkal szemben, 

akik elismerték, hogy felvették más ország állampolgárságát. A belügy által kidolgozott 

törvénymagyarázatban az áll, hogy aki felveszi más ország állampolgárságát, annak ezt a tényt 

haladéktalanul jelentenie kell a lakhelye szerinti körzeti hivatalnak, amely az információt továbbítja 

az illetékes intézményeknek, például a társadalombiztosító intézetnek vagy a rendőrségnek. A 

minisztérium nem illetékes lépni az ügyben, mivel a vonatkozó paragrafusok erre nem kötelezik. 

 

Szerbiának komolyan kell vennie a magyar figyelmeztetést 

2011. október 10. - MTI, Vajdaság Ma 

A szerb kormánynak komolyan kell vennie a magyarországi figyelmeztetést, hogy megvonja Szerbia 

uniós tagjelölti státusa támogatását, ha nem módosul a szerb restitúciós törvény, amely jogszabály a 

magyar kormány szerint megbélyegzi a kisebbségi magyar közösséget – hangzik az egyetértő 

véleménye Ognjen Pribićevićnek, Szerbia volt németországi nagykövetének és Maja Bobićnak, a 

Szerbiai Európa-mozgalom főtitkárának, akik a Danas belgrádi napilapnak nyilatkoztak a kérdés 

kapcsán. A diplomata szerint nemcsak ez a kormány, hanem az előzőek is 2000 után, nem vették 

komolyan a kárpótlást és az esetleges reagálásokat. Nemcsak Magyarországét, hanem a nála sokkal 

befolyásosabb országokét sem. Ám még ennél is nagyobb probléma, hogy nincs pénzük kifizetni a 

kárpótlást. 

 

Egeresi: a restitúciós törvényt vissza kell vonni, vagy korrigálni kell 

2011. október 10. - MTI, Vajdaság Ma 

Lehetőség van még a szerb vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény visszavonására, vagy 

korrigálására, hogy ne fékezze Szerbia közeledését az EU-hoz - jelentette ki Egeresi Sándor, a 

Vajdasági Képviselőház elnöke hétfőn Újvidéken. Az elnök arra is emlékeztetett, hogy a tartományi 

parlament már nyolc évvel ezelőtt elfogadta a kollektív bűnösség tagadásáról szóló nyilatkozatot. 

„Mélyen nem értek egyet a törvény egyes rendelkezéseivel, de a Vajdasági Képviselőház semmit sem 

tehetett elfogadása ellen” - jelentette ki Egeresi, majd hozzátette: „Megbeszélést szorgalmazok 

Szerbia, az EU, mi több Magyarország felelős államférfiai között azért, hogy megoldás szülessen 

ebben a kérdésben. Ez azt jelenti, hogy vagy vissza kell vonni, vagy korrigálni kell a restitúciós 

törvényt” - hangsúlyozta Egeresi. 
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Kis vajdasági adok-kapok 

2011. október 10. - Náray Éva - Vajdaság Ma 

Az elmúlt hét egyik emlékezetes híre volt, hogy lemondott Boris Labudović, a Vajdasági Rádió és 

Televízió Igazgató Bizottságának elnöki tisztségéről. Lemondását azzal indokolta, hogy nem tud 

egyetérteni a VRTV Alapszabályzatának módosításával, ami ezután lehetővé tenné, hogy a 

kisebbségi nemzeti tanácsok jelölteket javasolhassanak a nemzeti közösségek nyelvén tájékoztató 

szerkesztőségek élére. Véleménye szerint a nemzeti tanácsok hatáskörének tiszteletben tartása 

veszélyezteti a VRTV függetlenségét és önállóságát. Labudović a Magyar Nemzeti Tanács elmúlt 

héten megfogalmazott vádjaival szemben, miszerint „lemondásának indoklása nem csak meglepő, 

de annak egyes pontjai egyenesen felháborítóak”, úgy reagált, hogy az MNT ne próbálja meg őt 

bevonni a választási kampányba. „Lemondásom a szabad média jogait és alapelveit védi. Nem 

egyezek bele abba, hogy a független közszolgálati intézmény programjainak felelős szerkesztőit 

valaki más nevezze ki.” Labudović ezek után politikai nyomásgyakorlással vádolta meg az MNT-t. 

 

Vajdaság Brüsszelben 

2011. október 10. - MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Hétfőn este megnyílt Vajdaság brüsszeli képviselete. Tíz éve készül erre a napra a tartományi 

adminisztráció, de számos politikai akadály hátráltatta az elképzelés megvalósítását, holott például 

már két szerbiai város, Nis és Kragujevac is nyitott képviseletet az Unió fővárosában. A Vajdaságot 

képviselő egyelőre csupán két alkalmazott Szerbia brüsszeli képviseletében kapott helyet, ami azt 

jelenti, hogy igazából nem lesz önálló, Belgrádtól független irodája Vajdaságnak. „Ez egy fontos 

lépés nemcsak Vajdaság, hanem Szerbia integrációs törekvésében, hiszen mindig is azt 

hangsúlyoztam, hogy ez az iroda amennyiben Vajdaság gazdasági politikai és kulturális érdekeiért 

lobbizik, akkor lobbizik természetesen Szerbia érdekeiért is… Vajdaság barátok között lesz 

Brüsszelben” - mondta Egeresi Sándor a Tartományi Képviselőház elnöke, majd köszönetet 

mondott mindenkinek, aki segítette az iroda megnyitását. 

 

Bojkottálják a brüsszeli iroda megnyitóját  

2011. október 11. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

Az Európai Néppárt néhány magyar képviselője hétfőn felszólította a párt többi magyar 

képviselőjét, hogy ne vegyenek részt Vajdaság brüsszeli irodájának ünnepélyes megnyitóján. 

Schöpflin György, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselője a Magyar Szónak 

összefoglalta, hogy miért is kezdeményezték a bojkottot: „Ha valóban a Vajdaság Autonóm 

Tartomány irodájáról van szó, akkor érthetetlen, hogy a megnyitón miért nincsenek ott a magyarok 

képviselői. Vajdaság egy többnemzetiségű tartomány és nagyon úgy néz ki, hogy ebből a történetből 

a vajdasági magyarok valamiért kimaradtak. Így nem egy igazi vajdasági irodáról van szó, hanem 

valami másról. Azt persze nem tudom, hogy mi ez a valami más, de éppen ezt szeretném kideríteni 

és ezért leszek ott a megnyitón. Nem magyar nemzetiségű képviselőként megyek el a megnyitóra, 

hanem mint a Néppárt szerbiai főárnyék-jelentéstevője.” Schöpflin György ehhez kapcsolódóan 

hozzátette, hogy a Demokrata Párt Szerbiában úgy tűnik ugyanazon a nacionalista vonalon kezd el a 

szerbiai magyarok irányában viseltetni, mint azt Szlovákiában vagy Romániában teszi a politikum 

az ottani magyarokkal szemben. 
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Fizetik az oktatási-nevelési támogatást  

2011. október 11. - Mihályi Katalin - Magyar Szó 

Megkezdték az anyaországi oktatási-nevelési támogatás kifizetését. Idén a 75 eurónyi összeget 

mintegy 24 és fél ezren kapják meg, köztük mintegy 1800 óvodás. Mint Bús Ottó, a vajdasági CMH 

irodák koordinátora elmondta: pénteken mintegy 3500 értesítést postáztak az érintett szülőknek. 

Az OTP Bank 14 fiókjának valamelyikében vehetik fel a támogatást, a személyazonossági 

igazolványt és a banki értesítést kell magukkal vinniük. Az idén a támogatások folyósítása az ABC 

elejétől indul, és heti rendszerességgel minden pénteken 1500–2000 újabb család kapja meg az 

értesítést. November végéig mindenki megkapja ezt a levelet. 

 

Magyar-ukrán tárgyalások a kétoldalú kapcsolatok bővítése jegyében  

2011. október 10. - Kárpátalja Ma, Kormány.hu 

Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter, a Magyar-Ukrán Gazdasági Együttműködési Vegyes 

Bizottság magyar társelnöke 2011. október 10-én megbeszélést folytatott Mikola Volodimirovics 

Priszjazsnyukkal, Ukrajna agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszterével, a Magyar-Ukrán Gazdasági 

Együttműködési Vegyes Bizottság ukrán társelnökével. A találkozón a miniszterek áttekintették a 

magyar-ukrán gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok aktuális kérdéseit, az energetikai-

energiagazdasági, a mezőgazdasági, a járműipari, a légiközlekedési és a regionális együttműködés 

fejlesztésének lehetőségeit. Megerősítették, hogy szándékukban áll az intenzív kétoldalú párbeszéd 

folytatása a két ország kapcsolatainak további bővítése érdekében. A felek megállapodtak arról, 

hogy a közös munkacsoportok megkezdik a kormányközi vegyes bizottság soron következő ülésének 

előkészítését. 

 

Kárpátalja nem szeretné 10 órakor látni a felkelő napot 

2011. október 10. - MTI, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpátalja Megyei Tanács hétfői rendkívüli ülésén kérést intézett az ukrán törvényhozáshoz a téli 

időszámításra való áttérés eltörléséről szóló határozat visszavonására. Az indítványt támogató 

képviselők arra hivatkoznak, hogy a Legfelső Tanács szeptember 20-án született, átgondolatlan 

döntése nyomán Ukrajnában egységesen a Greenwich-hez számított 3. időzónába kerül, miközben 

az ország 95 százaléka a második, azaz a kelet-európai időzónához tartozik. S mivel a nyugat-

ukrajnai térség egy része, Kárpátalját is beleértve a GMT+1-es idő a természetes, a Magyarországgal 

szomszédos ukrajnai megye és Nyíregyháza között két órára nő ezáltal az időbeli távolság. 

Ugyanebben a kérdésben már Viktor Baloga, az ukrán katasztrófavédelmi tárca kárpátaljai 

illetőségű tagja is beadványt intézett a parlament elnökéhez, jelezvén, hogy a téli-nyári időszámítás 

alkalmazásáról történő lemondás ily módon való megoldása ellentmond mind a tudományos, mind 

pedig a gazdasági ésszerűségnek. A kárpátaljai indítványhoz hasonlót fogalmazott meg a napokban 

a szomszédos Lemberg megye tanácsa is, melyben kilátásba helyezték, hogy az ésszerűtlen 

„időugrásról” szóló törvénymódosítás érvényben maradása esetén helyi időt vezetnek be a megye 

területén. 
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Magyarországi hírek 

2011. október 11. - Magyar Élet 

Több mint kétezer magyar állampolgár folyamodott idén menekültstátusért Kanadában, ezzel 

Magyarország a Kanadába érkező menekültek első számú kiindulási országa – írja a Toronto Sun 

kanadai lap. A 2054 benyújtott magyar igény az öszszes menedékkérelem 13 százaléka. A kanadai 

határőrizet 2010-re vonatkozó jelentése szerint a Magyarországról érkezett menedékkérők többsége 

roma. 
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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/

