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A szlovák külügy nyilatkozik a magyarországi alkotmányozásról 

2011. április 11. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk 

A szlovák külügyminisztérium tudomásul vette, hogy Magyarországon új alkotmány 

készül, és elvárja, hogy Magyarország tiszteletben tartsa nemzetközi 

kötelezettségvállalásait, illetve más államok alkotmányos berendezkedését és 

hozzájáruljon a jószomszédi kapcsolatokhoz. A nyilatkozat szerint a szlovák alkotmányos 

berendezkedés abból indul ki, hogy „a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak 

tiszteletben tartása és védelme elsősorban annak az államnak a felelőssége, amelyben a 

kisebbség él”. A nyilatkozat kitér arra is, hogy Szlovákia „el fogja utasítani a 

szuverenitásába való beavatkozási kísérleteket, beleértve a kisebbségekhez tartozó 

személyek kollektív jogainak érvényesítését”. 

 

Tantervreform: elodázva 

2011. április 12. - Új Magyar Szó 

A korábbi optimista politikusi nyilatkozatok ellenére mégsem ültethető gyakorlatba ősztől 

az új tanügyi törvény „kisebbségbarát” előírásainak egy része: a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó diákok nem tanulhatják idegen nyelvként a román nyelvet és irodalmat, és az új 

tanévig nem készül el a Románia földrajza és történelme tankönyvek fordítása sem. Az 

oktatási minisztérium kisebbségi főosztályának vezetője, Szőcs Domokos szerint ennek 

oka, hogy őszig nem készülnek el a kisebbségek igényeihez igazodó új tantervek. Ehhez 

ugyanis előbb meg kell várni a hazai oktatási rendszerről szóló, „ötven évre visszatekintő” 

helyzetjelentést. 

 

Fegyelmezetlen koalíciós társak 

2011. április 12. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

A koalíciós megállapodás ellenére kicsi a valószínűsége annak, hogy az ülésszak végéig a 

parlament elfogadja a romániai kisebbségek jogállásáról szóló törvényt – jelentette ki az 

Új Magyar Szónak Varga Attila RMDSZ-es képviselő. Varga ezt részben azzal magyarázza, 

hogy nem működik a koalíciós fegyelem: ha a vita megkezdődik, az a veszély áll fenn, hogy 

a bizottság demokrata-liberális tagjai az RMDSZ elképzeléseinek kárára módosítják a 

jogszabályt. 

 

Elméletileg sem értenek egyet az etnikai alapú közigazgatási átszervezéssel 

2011. április 11. - Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A Demokrata-liberális Párt főtitkára, Vasile Blaga Csíkszeredában a hétvégén, a Hargita 

megyei szervezet tisztújító küldöttgyűlésén kifejtette, Románia jelenlegi közigazgatási 

régiói nem felelnek meg az uniós gyakorlatnak, de hangsúlyozta, hogy átszervezéskor soha E
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sem az etnikai, hanem a gazdasági szempont lesz az első. Ugyanakkor azt is elmondta, 

nem érdekli, miként tanítanak, magyarul vagy románul, csak mindeni értse meg, mit kell 

tennie. 

 

Rácz Károly: kést döftek a hátamba 

2011. április 11. - Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Erdély Ma, 

Háromszék 

Rácz Károly szerint egyértelmű, hogy letartóztatásának hátterében politikai játszma áll, 

vélhetően az RMDSZ áll az ügy mögött. A csúszópénz elfogadása miatt március 12-én 

letartóztatott, a hétvégén szabadlábra helyezett kézdivásárhelyi polgármester 

sajtótájékoztatón jelentette ki: bár György Ervin prefektus szerint visszakaphatja 

polgármesteri jogkörét, még nem tudja, hogy a továbbiakban ellátja-e a városvezetői 

teendőket. Rácz leszögezte: nem fogadott el kenőpénzt, az összeget kölcsönkérte az őt 

feljelentő üzletembertől, akit barátjának tartott. 

 

A magyar nyelv mint regionális hivatalos nyelv 

2011. április 11. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A hivatalos magyar nyelv használatáról tanácskoztak a hétvégén Sepsiszentgyörgyön, ahol 

a Kovászna Megyei Tanács elnöke kifejtette, melyek azok a jogszabályok, amelyek lehetővé 

teszik a magyar nyelvű ügyintézést. Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke 

elmondta, hogy elsődleges célkitűzésük, regionális hivatalos nyelvvé tenni a magyar 

nyelvet Székelyföldön. 

 

Tolvajok legyünk, vagy magyarok? 

2011. április 11. - Parászka Boróka - manna.ro 

A manna.ro hírportálon Parászka Boróka Kovács Péter RMDSZ-főtitkár kezdeményezését 

bírálja, miszerint a népszámlálási kampány során a Szövetség meg szeretné győzni a 

romákat és a svábokat, hogy vallják magukat magyarnak. A szerző szerint „ezt így, nagyon 

távolról és nagyon hideg fejjel végiggondolva, egyáltalán nem nevezhetjük becsületes 

kalkulusnak. Ez egy identitáslopás, amiért mi nem adunk semmit cserébe”. „Most dől el, 

hogy (identitás)tolvajok vagyunk, vagy egy olyan nemzetpolitika meghonosítói, amelyre 

eddig tájainkon alig volt példa. És most nem csak Kovács Péter válaszát várom: hogyan és 

miről is akarja meggyőzni az erdélyi svábokat és romákat” – zárja cikkét Parászka. 

 

A magyar nyelv mint regionális hivatalos nyelv  

2011. április 11. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A hivatalos magyar nyelv használatáról tanácskoztak a hétvégén Sepsiszentgyörgyön, ahol 

a Kovászna Megyei Tanács elnöke kifejtette,melyek azok a jogszabályok, melyek lehetővé 

teszik a magyar nyelvű ügyintézést. Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke 
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elmondta, hogy elsődleges célkitűzésük, regionális hivatalos nyelvvé tenni a magyar 

nyelvet Székelyföldön. Ezt a kezdeményezést megerősíti az Európai Unió Kisebbségek 

Nyelvhasználatának Chartája is, mely szerint minden kisebbségnek joga van saját nyelvét 

használni hivatalos ügyek intézésekor egy adott régión belül. 

 

Kelemen: az EMNT elszámoltatási felszólítása pofoncsapás! 

2011. április 11. - Erdély Ma, Duna Tv 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke elmondta, hogy levelet írt Orbán Viktornak, amelyben 

egy találkozót kezdeményez a magyar miniszterelnökkel, a KDNP-vel pedig még a tavasz 

folyamán sor kerül a kétoldalú találkozóra. Tőkés Lászlóval egyelőre azért nem óhajt 

találkozni, mert az utóbbi időben csak pofonokat kap tőle. Ilyen pofonként értékelte 

például az EMNT elszámoltatási igényét is. Azt mondta, az EMNT nincs azon a morális 

piedesztálon, hogy bárkit is elszámoltatásra szólíthatna fel.  

 

Ki integrálja a magyarokat? 

2011. április 12. - Gazda Árpád - Krónika 

„Több jel is utal arra, hogy a magyar állampolgárság kiterjesztése, a határon túli magyar 

állampolgárok szavazati jogának a kérdése kényszeríti rá először a román politikai elitet és 

talán a román társadalmat is, hogy érdemben kezdjen gondolkozni azon: mihez is kezdjen 

Románia a területén élő másfél milliós őshonos magyar közösséggel a meglehetősen 

gyorsan változó világban” – írja Gazda Árpád a Krónika vezércikkében. A szerző szerint 

ezzel „tetszik Bukarestnek, vagy nem, a kérdés úgy tevődik fel: az Európai Unió fellazult 

belső határai között Magyarország vagy Románia integrálja sikeresebben a kettős 

kötődésű erdélyi magyar közösséget”. 

 

Csángók: döntöttek a teendőkről 

2011. április 12. - Pap Melinda - Krónika 

A magyar kormány hathatós támogatására számít a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 

(MCSMSZ) annak a vasárnap este jóváhagyott közösségfejlesztési tervnek a 

megvalósításában, amely a moldvai magyarság megmaradásához szükséges célkitűzéseket 

tartalmazza. A civil szervezet tíz évvel ezelőtt, a csángóföldi magyar oktatási program 

beindításakor dolgozta ki a Csángó Cselekvési Tervet. Ennek mintájára készült el az elmúlt 

hétvégén megtartott háromnapos konferencián a terv új változata, amely a következő tíz 

évre vonatkozó teendőket tartalmazza – nyilatkozta a Krónikának Hegyeli Attila, az 

MCSMSZ ügyvivője, aki szerint a dokumentum néhány napon belül a szervezet honlapján 

is elérhető lesz. 
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Megújuló megyehatárjelzők 

2011. április 12. - Mózes László - Erdély Ma, Háromszék 

Új, a népi építészet elemeit magán hordozó megyehatárjelzőt állítanak Ojtozban és 

Kökösben - egyebek mellett erről is határoztak a tegnapi rendkívüli megyei tanácsülésen. 

Nem csak Háromszék, hanem Székelyföld két legforgalmasabb bejáratáról van szó, az idei 

költségvetésből egyelőre erre a két határjelzőre futja, szeretnék, ha azok a nyár elejére 

elkészülnének - magyarázta Tamás Sándor megyeitanács-elnök. 

 

Slota szerint Magyarország háborúra készül 

2011. április 11. - MTI 

Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke szerint Magyarország háborúra készül és 

erőszakkal kívánja felújítani Nagy-Magyarországot. A szélsőségesen nacionalista politikus 

szerint a mai magyar kormány politikája egyfajta dominójáték. Ennek első kockája a kettős 

állampolgárság, a második a határon túli magyarok magyarországi választójoga, míg a 

harmadik a kötelező sorkatonai szolgálat felújítása. Slota úgy véli, a szlovák 

törvényhozásnak nyilatkozatban kellene elítélnie a magyar parlament tevékenységét, 

valamint Orbán Viktor és a Fidesz politikáját. 

 

Slota jogászokat köpne le 

2011. április 11. - SITA, bumm.sk, parameter.sk, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

Ján Slota, az SNS elnöke szerint csak azok érvelhetnek a pártja által elindított petíció 

alkotmányellenességével, akik kifejezetten ellenségesek Szlovákiával és a szlovák 

nemzettel szemben. A nemzeti párt arról szeretne népszavazást, hogy a hivatalokban 

kizárólag a szlovák nyelvet lehessen használni. Elmondása szerint az SNS nem 

akadályozza a kisebbségeket abban, hogy egymás közt akár mongolul, grönlandiul, vagy 

pápuai dialektusban, a galaxis bármelyik nyelvén beszéljenek. „De meg vagyunk róla 

győződve, hogy Szlovákia minden polgárának beszélnie kell az államnyelvet, a szlovák 

nyelvet“ – szögezte le. Hozzátette: megengedhetetlen, hogy a magyar kisebbség diktálni 

kezdjen a többségnek. „Ez még Burundiban sem létezik, nemhogy Közép-Európában“ – 

tette hozzá. 

 

Nyelvi ijesztgetős 

2011. április 11. - Új Szó 

Róbert Madej (Smer) szerint a kisebbségi nyelvhasználati törvény tervezete diszkriminálja 

a vegyesen lakott területeken élő szlovákokat, mivel ezentúl olyan személyeket vesznek fel 

a helyi hivatalokba, akik beszélik a kisebbség nyelvét. Madej nem a nyelvhasználati küszöb 

csökkentését látja a legnagyobb gondnak, hanem a törvényjavaslat szerint kiszabható 
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bírságokat. „Azért, mert az államnyelvtörvényben büntetések vannak, a kisebbségi 

nyelvhasználati törvénybe is bele kell, hogy kerüljenek” – válaszolta a kormánypárti Pavol 

Abrhan kereszténydemokrata (KDH) honatya. 

 

Árpádsávos és magyar zászló miatt tett feljelentést Slota 

2011. április 11. - bumm.sk, Felvidék Ma 

Ján Slota, az SNS elnöke feljelentést tett a főügyészségen, amiért a komáromi járásbeli 

Dunamocson egy családi házra egy magyar lobogót, illetve egy árpádsávos zászlót tűztek 

ki. Utóbbi Slota szerint a Jobbik zászlaja. A pártelnök szerint a zászlók kifüggesztése 

bűncselekményt valósíthat meg, mégpedig az alapvető emberi jogok eltiprására irányuló 

csoportok népszerűsítésének bűntettét. 

 

Szászfalvi magyar vezetőkkel és a szerb pátriárkával is tárgyalt 

2011. április 11. - MTI, Magyar Nemzet Online, Vajdaság Ma 

Szászfalvi László egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár 

múlt heti szerbiai látogatása során Szabadkán és Újvidéken találkozott Pásztor Istvánnal, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnökével és Korhecz Tamással, a Magyar Nemzeti Tanács 

vezetőjével. Az államtitkár megállapította, hogy a vajdasági magyar érdekképviselet 

együttműködése a magyarországi történelmi egyházakkal példamutató. 

 

Pénzhiány és önkormányzati nemtörődömség 

2011. április 12. - Varjú Márta - Magyar Szó 

A Szerbiában élő kisebbségek jogainak betartásáról és a nemzeti közösségeket érintő 

legaktuálisabb kérdésekről szerveztek tanácskozást Újvidéken. A rendezvényen jelen volt 

Nenad Đurđević is, aki az emberi jogi, kisebbségügyi, közigazgatási és önkormányzati 

minisztériumon belül az emberi jogi és kisebbségügyi igazgatóság vezetői posztját tölti be, 

s ez volt az első alkalom, hogy felmérhette a kisebbségi jogok helyzetét Vajdaságban. „Nem 

sok tapasztalatom van a magyarokkal kapcsolatban, (…) azonban már első pillantásra 

feltűnik, hogy itt egy nagyon jól szervezett, rendezett és fegyelmezett magyar nemzeti 

közösség él. Ilyen körülmények közepette megadatik a nemzeti közösségnek, hogy 

megőrizze identitását, nyelvét, hagyományait, kultúráját, nekünk pedig az a kötelességünk, 

hogy egyenlő jogokat teremtsünk a társadalomban” - fogalmazott Đurđević. 
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