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DOBREV KLÁRA KORMÁNYFŐ-JELÖLT: AZ VOKSOLJON MAGYARORSZÁGON, AKI ITT ÉL

Elvennék a határon túliak szavazati jogát
A közelgő magyarországi 
parlamenti választások 
a pártpolitikai csatározá-
sok színterére emelhetik a 
határon túli magyarokat. 
Az ellenzék táborában újra 
felmerült a magyar állampol-
gársággal is rendelkező kül-
honiak jogának korlátozása. 
A Demokratikus Koalíció 
(DK) megvonná a szavazati 
jogot, de a Jobbik is vitatja a 
jelenlegi szabályozást.

 »  PATAKY ISTVÁN

I smét a külhoni magyar kettős 
állampolgárok szavazati jogá-
nak megvonásáról beszélt a 

magyarországi ellenzéki szövet-
ség egyik legnagyobb pártja, a 
Gyurcsány Ferenc volt miniszter-
elnök vezette DK. Dobrev Klára, 
a párt miniszterelnök-jelöltje, a 
DK-vezér felesége az Index hír-
portálnak adott interjúban azt 
mondta, a határon túli magyarok 
szavazati jogával kapcsolatban 
a DK álláspontja nem változott. 
„Mi úgy gondoljuk, hogy csak az 
szavazzon Magyarországon, aki 
itt él, aki viseli a döntéseinek a 

következményét is” – nyilatkozta 
a politikus. Hozzátette: az állam-
polgárság visszavonása nincs 
a DK tervei között. Szerinte „az 
állampolgárságot és a szavazati 
jogot külön lehet választani egy-
mástól”.

Az interjú apropóján a Magyar 
Nemzet című napilap összeállí-
tásában arra emlékeztetett, hogy 
a balliberális párt már évek óta 

kampányol a külhoni magyarok 
ellen. Márciusban Vadai Ágnes, a 
DK politikusa a járványkezeléssel 
összefüggésben támadta a ha-
táron túli magyarokat: „Jönnek! 
Felvenni a nyugdíjat, vásárolni, 
és a hírek szerint oltakozni is”. 
Gyurcsány Ferenc már 2001-ben, 
Medgyessy Péter szocialista mi-
niszterelnök-jelölt tanácsadója-
ként azt javasolta: azzal kampá-

nyoljanak a közelgő választáson, 
hogy 23 millió román munkavál-
laló fogja elözönleni Magyaror-
szágot az Orbán Viktor és Adrian 
Năstase közötti megállapodás 
miatt, ami elveszi milliók munká-
ját. A két akkori miniszterelnök 
egyébként a magyar státustör-
vényről egyezett meg annak ide-
jén. Gyurcsány külhoniak elleni 
off enzívája 2004-be csúcsosodott 

ki, amikor miniszterelnökként a 
kettős állampolgárság témájában 
tartott referendumon arra buzdí-
tott: ne támogassák a határon túl 
élő magyarok állampolgársághoz 
jutását. A politikus akkor azzal 
kampányolt, hogy amennyiben a 
külhoniak magyar állampolgár-
ságot kapnak, azonnal áttelepül 
Magyarországra nyolcszázezer 
ember, és elveszi a nyugdíjat és a 
munkát az anyaországban élők-
től – idézte fel a történteket a Ma-
gyar Nemzet.

Az ellenzéki összefogás másik 
nagyobb pártja, a szélsőjobbról 
most balra húzó Jobbik is vitatja 
a határon túliak szavazati jogát. 
Jakab Péter pártelnök egy koráb-
bi YouTube-os műsorban a sza-
bályozás „megreformálásáról” 
beszélt. „A határon túli magya-
rok ne a magyarországi pártlis-
tákat, hanem a saját hangjukat 
erősítsék a szavazatukkal. Pél-
dául egy székely ember mond-
hassa el a saját véleményét egy 
székely képviselőn, mondjuk egy 
szószólón keresztül” – vetette fel 
Jakab. Jelenleg tizenhárom ma-
gyarországi nemzetiség küldhet 
szószólót a parlamentbe, nekik 
azonban nincs szavazati joguk, 
azaz alig van befolyásuk a tör-
vényalkotásra.
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Leszavaznának. Gyurcsány Ferenc és a DK továbbra is megtagadná a szavazati jogot a külhoni magyaroktól

 » RÖVIDEN

Nőtt a kórházban kezelt koronavírusos gyerekek száma
1200 fölött alakult a 24 óra alatt koronavírussal diagnosztizáltak szá-
ma a tegnapi adatok szerint: 12 683 PCR- és 19 221 antigéntesztből 1242 
lett pozitív. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1 106 008, a gyógyultaké 
pedig 372 fővel 1 058 587-re nőtt. A kór szövődményeiben 11-en huny-
tak el, közülük kilencen krónikus betegek voltak. Az elhalálozások 
száma ezzel 34 689. A kórházakban 3061 fertőzöttet kezeltek, közülük 
372-t intenzív osztályon. A kórházban kezeltek közül 95-en kiskorúak, 
közülük kettőt ápolnak intenzív osztályon.

Elkezdődött a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten
Az eucharisztia a forrás, amelyből a keresztények élete és küldetése 
táplálkozik – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek 
tegnap az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó szentmi-
séjén. A bíboros köszöntőjében úgy fogalmazott: adja Isten, hogy a 
kongresszus hetében „különösen is átérezzük, hogy Krisztus velünk 
van az Eucharisztiában, nem hagyja magára az egyházat, a népeket, 
az emberiséget”. Erdő Péter külön köszöntötte Angelo Bagnasco 
bíborost, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnökét, a 
megnyitó mise főcelebránsát és azt a mintegy ezerkétszáz gyereket, 
aki a szentmisén lesz elsőáldozó.

Oltásellenesek foglalták el a szlovén köztévét
Janez Jansa szlovén kormányfő szombaton Twitter-bejegyzésében 
ítélte el azokat az oltásellenes tüntetőket, akik egy nappal korábban 
behatoltak a szlovén közszolgálati televízió (RTV) épületébe, majd 
sikerült bejutniuk a híradó stúdiójába is. Sajtóhírek szerint a szlovén 
közszolgálati televízió épülete előtt, Ljubljana központjában már hó-
napok óta tüntet egy kisebb, populista csoport a kormány járványügyi 
intézkedései és az oltások ellen. Egy tucatnyi, sárga mellénybe öltö-
zött tüntetőnek pénteken késő este sikerült bejutnia az RTV épületébe, 
majd elfoglalták a híradó stúdióját, ahol éppen nem volt adás.

Izraelben a koronavírus-járvány megfékezését jelzik az adatok
Izraelben a koronavírus-járvány megfékezését jelzik az adatok, 
jóllehet a fertőzöttek száma továbbra is magas – jelentette a Jediót 
Ahronót című újság hírportálja, a ynet tegnap. A koronavírus delta 
mutációja által dominált járványhullám csúcsán, augusztusban 750 
körül volt a súlyos Covid-betegek száma. Erről a csúcsról a múlt héten 
670 körülire csökkent számuk a gazdaság és a kereskedelem, valamint 
az oktatási rendszer szinte teljes nyitottsága mellett, és csökkenni 
kezdett az új fertőzöttek száma is.




