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Navracsics: csak Szlovákiának van gondja a kettős állampolgársággal 

2011. április 12. - MTI, bumm.sk, Új Szó,  

Szlovákiát kell megkérdezni, mi a baja a kettős állampolgársággal, mivel azt Pozsonyon 

kívül egyetlen más európai állam sem ellenzi - nyilatkozta Navracsics Tibor a Hospodárské 

Noviny cseh napilapnak. A miniszterelnök-helyettes visszautasította azt a vélekedést, 

miszerint nacionalizmus lett volna, hogy az új magyar kormány először a határon túli 

magyarok honosításával foglalkozott, és csak azután a gazdasággal. Navracsics rámutatott: 

1920-ban a magyar kisebbségeket senki sem kérdezte meg, akarnak-e Romániában vagy 

Csehszlovákiában élni. „A magyar nemzet nagy része a határokon túl rekedt, és ez politikai 

probléma. A párizsi szerződések után a kisebbségek nem rendelkeztek az összes emberi 

joggal” - mondta a Fidesz politikusa. 

 

A Bethlen Gábor Alap 1,2 milliárd Ft felett rendelkezik 

2011. április 12. - Felvidék Ma 

A Bethlen Gábor Alap 2011 évi pályázati kerete 1,2 milliárd Ft, olvasható a szulofold.hu 

oldalon. A Szülőföld Alapnál évente összesen kétmilliárd forintra lehetett pályázni, a 

Bethlen Gábor Alap létrehozásával a pályázati keret 1,2 milliárd forintra csökkent, mindez 

tehát azt jelenti, hogy negyven százalékkal kevesebb magyar állami támogatáshoz 

juthatnak hozzá nyílt pályázat útján a határon túli magyar szervezetek. 

 

Késik a kisebbségi oktatás reformja 

2011. április 13. - Bíró Blanka, Gyergyai Csaba - Krónika 

Bár korábban az RMDSZ több politikusa is úgy nyilatkozott, van esély rá, hogy az új 

tanévtől idegen nyelvként tanulják a román nyelv és irodalmat a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó diákok, erre mégsem kerül sor – nyilatkozta az Új Magyar Szónak Szőcs Domokos. 

Az oktatási tárca kisebbségi főosztályának igazgatója ugyanakkor közölte: az új tanévig 

nem készül el a Románia földrajza és történelme tankönyvek fordítása sem. Balázs Lajos, a 

Sapientia-egyetem professzora szerint elkeserítő, hogy érdemben még senki nem kezdett 

dolgozni a tanterveken és a román nyelvű földrajz- és történelemkönyvek fordításán. 

 

Elmarad az áprilisi Kelemen–Tőkés-találkozó 

2011. április 13. - Krónika 

Ebben a hónapban semmiképp nem kerülhet sor az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) és az RMDSZ csúcsvezetése közti találkozóra – jelentette be a Duna Televízió 

vasárnap esti Heti Hírmondó műsorában Kelemen Hunor. A szövetségi elnök azzal érvelt, 

hogy áprilisban igencsak sűrű a programja, a Tőkés Lászlóval való találkozó 

elhalasztásának másik oka pedig az, hogy az RMDSZ „több pofont is kapott az EMNT-

elnök részéről az utóbbi időben”. Kelemen ilyen pofonként értékelte, hogy Tőkés László 
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többször is felszólította az RMDSZ-t: adjon számot az általa kezelt román és magyar 

költségvetési pénzekről. 

 

A DNA vizsgálatot indított Olosz Gergely RMDSZ-képviselő ellen 

2011. április 12. - Nyugati Jelen 

Két magáncég közötti befolyással való üzérkedés gyanújával indított vizsgálatot az 

Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Olosz Gergely Kovászna megyei RMDSZ-es 

parlamenti képviselő ellen, a politikus szerint azonban a vád „nevetséges”, és az ellene 

zajló vizsgálat alaptalan. 

 

Magyar Nemzeti Örökség nevű intézmény létrehozását kezdeményezi Tőkés 
László és Schmitt Pál 

2011. április 12. - Nagy Orsolya - Krónika, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Nyugati Jelen 

Magyar Nemzeti Örökség nevű intézmény létrehozását kezdeményezi Tőkés László 

európai parlamenti alelnök és Schmitt Pál köztársasági elnök. Tőkés nagyváradi 

sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az UNESCO világörökség-programjának 

mintájára, illetve az Európai Kulturális Örökség programhoz hasonlóan és ahhoz 

kapcsolódva jöhetne létre egy olyan intézmény, amely az egyetemes magyar kultúrát 

támogatná. 

 

„Etnikai alapú” reformmal vádolja Csekét az ellenzék 

2011. április 12. - transindex.ro 

Az ellenzék számos politikusa azzal vádolja Cseke Attila egészségügyi minisztert, hogy 

„etnikai alapon” döntött a kórházak bezárását, összevonását, illetve átalakítását is 

magában foglaló reformlépésekről, mégpedig a román lakosság rovására, a magyar 

népességnek kedvezve. Az ellenzék politikusai tudni vélik, hogy az átalakítások a magyar 

többségű székelyföldi megyéket kevésbé sújtották, mint Románia többi területeit. 

 

Román „nem” a székely régióra 

2011. április 13. - Bogdán Tibor - Új Magyar Szó 

„Ismét román össztűzbe került ezekben a napokban az RMDSZ. Kormányzási 

szövetségese, illetve az ellenzéki Szociál-Liberális Szövetség vezetői és hangadó képviselői 

egyaránt azon vannak, hogy visszavonják a másfél milliós magyar közösség immár kivívott 

jogait, és törekvései támogatására tett ígéretüket” – írja a bukaresti Új Magyar Szó Háttér 

rovatában Bogdán Tibor. 
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Stratégikus régiófejlesztés 

2011. április 13. - Új Magyar Szó 

Az elkövetkező két évben legalább 800 millió euró bevonására lenne szükség ahhoz, hogy 

Székelyföld fejlesztési stratégiája a terveknek megfelelően valósulhasson meg, de ez kellő 

szakmai és politikai összpontosítással meg is duplázható – derült ki Csutak István 

fejlesztéspolitikai szakértő friss tanulmányából, amely a kérdésben elsőként mutatott fel 

átlátható pénzügyi tervet és mérhető mutatókat. „Az uniós támogatások fő célja az 

életminőség javítása, ami munkahelyeket, a jövedelmek stabilizálódását, sőt növekedését 

kell hogy jelentse” – mutatott rá a szerző, aki dolgozatával ehhez kíván módszertani 

fogódzót nyújtani. 

 

Elvesztette főbarátját a Jobbik 

2011. április 13. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Lemondott tisztségéről Vitus Örs, a marosvásárhelyi Jobbik Baráti Kör elnöke és egyik 

alapítója. A döntését részben családi okokkal, részben pedig azzal magyarázta, nem ért 

egyet azzal, ahogy a budapesti politikusok az erdélyi magyar közösséghez viszonyulnak. 

„Megcsömörlöttem a politikától. Elegem van abból, ahogyan a magyarországi politikusok 

megpróbálnak beleszólni a mi sorsunkba. Egészen másképp látszik Budapestről az erdélyi 

magyar közösség” – indokolta döntését az ÚMSZ-nek Szegedi Csanád jobbikos európai 

parlamenti képviselő marosvásárhelyi irodavezetője. 

 

Késnek a tantervek 

2011. április 13. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Csak 2012 őszétől vezetik be az új tanterveket, a magyar diákok még egy évig nem tanulják 

idegen nyelvként a románt, de az ország földrajzát és történelmét szeptembertől a 

románból fordított magyar tankönyvekből ismerhetik meg. Igaz, hogy a kisebbségi diákok 

számára már több változatban elkészült a román tanterv, amit különböző szakmai 

csoportok állítottak össze, de ezek közül egyiket sem láttamozta mindeddig az oktatási 

minisztérium. 

 

Újraélesztenék a Partium régi egységét 

2011. április 13. - Magyar Hírlap 

Élő Partium néven honismereti és kulturális-turisztikai programsorozat indul a régió 

bemutatására. Egy felnőtt diákcsereprogramról van szó, amely egy összmagyar kulturális 

tér létrehozásával erősítené a határok feletti nemzetegyesítést. „Elkötelezettek vagyunk 

abban, hogy a nemzetpolitikai rendszerváltozással együtt művelődéspolitikai 

rendszerváltozás is végbemenjen” - fogalmazott az esemény nagyváradi bejelentésén Tőkés 

László, az EP alelnöke. A legfőbb cél Tőkés szerint az, hogy felelevenítsék és a köztudatba 
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visszaemeljék az évtizedekig feledésre kárhoztatott Partiumot mint kulturális és történelmi 

térséget. 

 

Csáky még nem döntötte el, indul-e vezetőségi posztért 

2011. április 12. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó Online 

Csáky Pál, az MKP volt elnöke még nem döntötte el, megpályázza-e a párt valamelyik 

vezető posztját a szombati tisztújító kongresszuson. Az elnöki posztra négy helyi 

alapszervezet javasolta. „Több oldalról is nyomást gyakorolnak rám, hogy térjek vissza a 

vezetőségbe“ – mondta a politikus. Elmondása szerint mikor távozott a párt éléről, úgy 

hitte négy évig szünetet kap. Hozzátette azonban, a jelenlegi koalíció serényen dolgozik az 

előrehozott választásokon. „Úgy tűnik, előbb kell reaktiválnom magam“ – tette hozzá 

Csáky. 

 

MKP: felháborító és provokatív az SNS népszavazási kezdeményezése 

2011. április 12. - bumm.sk 

Az MKP felháborító és provokatív politikai marketing-kísérletnek tartja az SNS 

népszavazási kezdeményezését arról, hogy az ország területén a hivatalokban kizárólag a 

szlovák nyelvet lehessen használni - jelentette ki Szigeti László, az MKP alelnöke. 

„Visszautasítjuk és elítéljük a Szlovák Nemzeti Párt alkotmányellenes, nemzeti 

kisebbségekkel – főleg a magyarokkal – szembeni arrogáns, nemzetgyalázó, jogszűkítő 

politikáját. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy a többnemzetiségű 

Szlovákiában, ahol a lakosság legalább 15 százaléka nem szlovák nemzetiségű a hivatalos 

nyelvhasználat terén jogbővítésre van szükség” – szögezte le Szigeti. Közölte azt is, hogy az 

MKP támogatja a kisebbségi nyelvhasználati küszöb 10 százalékra csökkentését és a 

Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Kartájával összhangban a regionális kisebbségi 

nyelvek legalizálását. 

 

Nem kizárt, hogy eljárás indul a dunamocsi zászlók miatt 

2011. április 12. - bumm.sk 

A Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt feljelentést tett a főügyészségen, amiért egy 

dunamocsi házra tulajdonosa egy magyar és egy árpádsávos lobogót tűzött ki. A bumm.sk 

megkereste a ház tulajdonosát, aki arra kérdésre, nem tart-e az esetleges 

következményektől, azt felelte, először nem voltak túl jó érzései, ám a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala által működtetett Jogsegélyszolgálat már fel is ajánlotta, amennyiben 

szükség lesz rá, jogi tanácsadást nyújt neki, amitől megnyugodott. „Szó nincs arról, hogy 

levenném a zászlókat“ - jelentette ki. Hozzátette, a dunamocsi polgármester is megértően 

viszonyult az egész ügyhöz. 
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MKP: félig üres a pohár? 

2011. április 12. - Tokár Géza - Új Szó 

A pozsonyi magyar napilap az MKP közelgő tisztújításával foglalkozott a kommentárjában. 

A szerző Berényi József jelenlegi és Csáky Pál korábbi pártelnök esélyeit latogatva úgy véli, 

Berényi kezéből „a nyilvánossággal való kommunikáció terén kicsúszott az irányítás: 

kevéssé van jelen a köztudatban, sokszor nem tudni, mi a véleménye fontos kérdésekben, 

miközben a nyáron gyakorlatilag leírt Csáky Pál „surranópályán”, az interneten és a 

hírportálokon vált ismét olyan személyiséggé, aki markáns, de vállalható véleményeket 

fogalmaz meg az aktuális politikai történésekről”. A kommentár megállapítja, hogy 

„harmadik lehetőség hosszú évekig nem lesz”, hiszen „a párt eddig nem tudott kinevelni és 

felépíteni egy olyan fiatal politikust, aki kimondottan közkedvelt lenne a nyilvánosság 

körében”. 

 

Ha küldött lennék az MKP kongresszusán... 

2011. április 12. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

„Magyarországnak még soha nem volt ilyen egységes és tettekben is megnyilvánuló, 

határokon átívelő nemzetstratégiája, mint amilyet a jelenlegi magyar kormány képvisel. És 

a magyarországi kormánypártok az MKP-t tekintik kizárólagos felvidéki testvérpártjuknak, 

ebből meríteni lehet, sőt kell. Előre látható, hogy Magyarország politikai és gazdasági 

szerepe a következő években erősödni fog Európában. Minél erősebb az anyaország, annál 

büszkébben vállalja identitását a határon túli magyarság, amelynek a lelki és kulturális 

kötődés mellett a könnyített honosítási eljárással lehetősége van már kinyilvánítania jogi 

alapon is együvétartozását a magyar nemzettel, ami azt is jelentheti, hogy a kisebbségi 

sorsunkat behódolás nélkül felválthatjuk az egyenrangúsággal.” 

 

Maradéktalanul tiszteletben tartani 

2011. április 12. - pannonrtv.com 

A nemzeti tanácsok hatásköreit maradéktalanul figyelembe kell vennie minden érintett 

szervnek és intézménynek az országban – állapították meg belgrádi tárgyalásukon az új 

kulturális miniszter és a VMSZ képviselői. A nemzeti közösségek nyelvén íródott könyvek 

beszerzését is megkönnyítenék a könyvtárak számára. 

 

Muškinja Heinrich Anikó: az emberi jogok állapota kielégítő 

2011. április 12. - Vajdaság Ma 

Muškinja Heinrich Anikó vajdasági ombudsman szerint Vajdaságban az emberi jogok 

állapota kielégítő, de a helyi és az állami szervek munkájára tett panaszok továbbra is 

időszerűek. Vukašinović Éva helyettes ombudsman szerint a legtöbb panasz a nemzeti 
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kisebbségek hivatalos nyelvhasználattal kapcsolatos gondjaiból ered. A polgárok 

leggyakrabban a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiváltásával kapcsolatos problémákra 

panaszkodnak. 

 

Magyarul tanulnak a szerb rendőrök  

2011. április 13. - hgy - Magyar Szó 

Az újvidéki rendőrség munkatársai magyarul tanulnak, mivel az állományban nincsenek 

megfelelő arányban képviselve a nemzeti közösségek képviselői. A nyelvtanfolyamot a 

következő héten kezdik a rendőrség irodáiban. Újságírói kérdésre válaszolva Stevan Krstić, 

az újvidéki rendőrség parancsnokhelyettese elmondta, hogy a legjobb megoldás a 

nemzetiségi munkatársak magasabb száma lenne és ezért arra kéri „a magyar anyanyelvű, 

de a többi nemzeti közösséghez tartozó lakost is, döntsön a rendőrségi munka mellett, 

amikor foglalkozást választ.” 

 

Európa egyszerűsíti az Ukrajnával szembeni vízumrendszert  

2011. április 13. - karpatinfo.net 

Az Európai Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy felülvizsgálják az egyszerűsített 

vízumrendszerre vonatkozó megállapodást, melynek során jelentős teret kapnának 

Ukrajna javaslatai is. Az erre vonatkozó határozatot április 11-én, az EU belügyi és 

igazságügyi  kérdésekkel foglalkozó tanácsának ülésén, Luxemburgban hozták meg. Ez a 

határozat Oroszországra és Moldovára is kiterjed. A tárgyalások május folyamán veszik 

kezdetüket – írja a Tsn.ua internetes hírportál. Az Európai Tanács sajtószolgálata nem 

szolgáltatott információt arról, hogy pontosan milyen módosításokat eszközölhetnek a 

megállapodásban. Ukrajna javaslatai között szerepel, hogy társadalmi és vallási 

képviselőkre, szállítmányozókra, szakemberekre illetve újságírókra is terjesszék ki az 

egyszerűsített vízum igénylésének lehetőségét. 

 

Nem törlik az új magyar alkotmányból a kisebbségeket! 

2011. április 12. - Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Hepp Mihály, a magyarországi Országos Horvát Önkormányzat elnöke reagált a múlt 

héten a Glas Slavonije c. napilapban megjelent cikkre, amelyben azt írták, hogy 

Magyarország új alkotmányában nem lesz helye a horvát kisebbségnek. „Már akkor is 

világosan elmondtam az újságírónak, hogy a készülő alkotmány tervezetében először 

valóban az szerepelt, hogy a magyar nyelvet védeni, a kisebbségek nyelvét pedig 

tiszteletben kell tartani, amire mi azonnal reagáltunk. A korábbi időszakban ilyen nem 

fordult elő: kéréseinket, javaslatainkat haladéktalanul figyelembe vették, és az alaptörvény H
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új szövege már a magyar nyelvvel egy szintre emeli a kisebbségi nyelveket, sőt az új 

alkotmányban már nem a kisebbség szó szerepel, hanem a nemzetiség kifejezés” - mondja 

Hepp Mihály. 

 

Európa-nap Eszéken is 

2011. április 12. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A magyar EU-elnökség alkalmából az idei Európa-nap központi ünnepsége Budapesten 

lesz május 8-án. A magyar kormány úgy döntött, a közös Európa örömét megosztja a 

szomszédos országokkal is, így egy időben még hét városban, köztük Eszéken is 

nagyszabású ünnepséget szerveznek. „Az eszéki program célja a város és a régió európai 

értékeinek, valamint a magyarok és a horvátok együttélésének a bemutatása. Egy egész 

napos programmal készülünk a várossal közösen, ahol magyar festőművészeink, 

kézműveseink, művészeti együtteseink is alkalmat kapnak a bemutatkozásra” – 

nyilatkozta Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke. 
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