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Semjén: védeni kell a nemzeti kisebbségek nyelvét, kultúráját 
2011. április 14. - MTI, bumm.sk, hirado.hu, HírTV, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, 

Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó, Háromszék 

Minden nemzet jogát el kell ismerni a létezéshez, és védeni kell minden nemzetiségnek azt a 

jogát, hogy saját kultúráját, nyelvét, hagyományait megőrizhesse és ápolhassa. - jelentette ki 

Semjén Zsolt A kulturális sokszínűség esélyei az Európai Unióban című konferencián. Tőkés 

László, az Európai Parlament alelnöke arról beszélt, hogy a multikulturalizmus liberális 

modellje Európában végleg megbukott, működésképtelen. Németh Zsolt külügyi államtitkár 

köszöntőjében szintén a multikulturalizmus liberális modelljének válságára mutatott rá. 

Hozzátette: multikulturalizmus közösségi azonosságtudatot megerősítő, hagyománytisztelő 

modellje ugyanakkor erősödik, „kibontakozás, jövő előtt áll”. 

 

RMDSZ-ütemterv a tanügyi törvény alkalmazásáért 
2011. április 15. - Krónika, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ ügyvezető elnöksége cselekvési ütemtervet dolgozott ki a tanügyi törvény 

alkalmazására, melynek középpontjában a magyar nyelvű oktatásban érdekelt szervezetekkel, 

intézményekkel, hatóságokkal folytatandó széles körű konzultáció áll – jelentette be Kovács 

Péter. Beszámolt arról is, hogy a 12. osztályos Románia földrajza és a románok történelme 

tankönyvek fordítása, lektorálása jelenleg zajlik, e munkának megközelítőleg 80 százalékán 

már túl vannak, szeptemberben várhatóan 2500 ingyen példány kerül a diákok padjára. 

 

Erdélyiekkel konzultálnak 
2011. április 15. - Új Magyar Szó  

Május 4-én indul Erdélyi konzultáció névvel az a nagyszabású felmérés, amelyben arra keresi 

a választ az RMDSZ, hogy mit vár el a lakosság az érdekvédelmi szervezettől. A felmérés 

során kérdőíveket juttatnak el az erdélyi magyar emberekhez. Az Erdélyi konzultáció 

sepsiszentgyörgyi része május 4-e előtt, már hétfőn elkezdődik. Antal Árpád polgármester 

tegnap közölte: a Városi konzultáció nevű felmérés keretében az RMDSZ-szel kapcsolatos 

elvárásokra is rákérdeznek. 

 

Vitába keveredhet szomszédaival Magyarország 
2011. április 14. - MTI, hvg.hu 

Vitába kerülhet szomszédjaival Magyarország a jövő héten elfogadandó alkotmány azon 

pontja miatt, amely utalást tartalmaz az egységes magyar nemzet eszméjére - írta a European 

Voice című brüsszeli hetilap. 

 

Sírrongálás Marosvécsen: Lomnici emberi jogi szervezetek fellépését sürgeti 
2011. április 14. - MTI, hirszerzo.hu 

Az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke emberi jogi szervezetek fellépését sürgeti a 

határon túli magyarság emlékhelyeinek megrongálása és a hátrányos megkülönböztetések 

miatt. Lomnici Zoltán szerint a civil szervezetek kiállása sok esetben hatékonyabb lehet, mint M
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a politikai, kormányzati fellépés. Az EMT elnöke amiatt szólalt meg, hogy szerdán az erdélyi 

Marosvécsen megrongálták Wass Albert író síremlékét. Lomnici Zoltán úgy látja, higgadt, de 

a korábbinál sokkal határozottabb fellépésre van szükség az anyaország részéről annak 

érdekében, hogy megszűnjön a határon túli magyarság nemzeti méltóságának megsértése. 

 

Paleologu: az RMDSZ-es minisztereknek a közérdeket kell szolgálniuk 
2011. április 14. - Krónika, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ kormányzati részvétele hozzájárul a Székelyföld etnikai békéjéhez, ám a 

szövetség minisztereinek a közérdeket kell szolgálniuk – jelentette ki Theodor Paleologu. A 

PDL képviselője azt is elmondta: a „székelység térségével” kapcsolatban sok minden „kissé 

torznak” látszik Bukarestből, ezért a román politikusoknak gyakrabban kellene az országnak 

ebbe a részébe látogatniuk. A parlamenti képviselő szerint a fejlesztési régiók átszervezése 

gyakorlati szempontok miatt szükséges. A képviselő nem támogatja a fejlesztési régiók etnikai 

alapon történő kialakítását, azt azonban hozzátette, hogy Kovászna és Hargita megye 

ugyanazon régióba sorolása „végső soron jóérzés kérdése”. 

 

Havi 140 lejjel támogathatják magyarországiak a nehéz sorsú erdélyi magyar 
gyermekek taníttatását 
2011. április 14. - transindex.ro, Szabadság, Krónika 

A következő tanévre is meghirdetik a Fogadj örökbe! elnevezésű tehetségmentő programot, 

amellyel Magyarország az erdélyi falusi és szórványban élő magyar gyermekek tanulmányait 

támogatja. A program elindítását erdélyi és magyarországi egyetemi tanárok kezdeményezték 

nyolc évvel ezelőtt, fővédnöke Sólyom László korábbi köztársasági elnök - olvasható a 

kezdeményezésről szóló összegzésben, amelyet É. Kiss Katalin, a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem (PPKE) egyetemi tanára és Péntek János, a Babes-Bolyai Tudományegyetem 

oktatója jegyez. 

 

Ifjúságpolitikai ügyekben egyeztetett a MIÉRT Budapesten 
2011. április 14. - Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A hét első napjain, április 11-12-én a Magyar Ifjúsági Értekezlet képviseletében Bodor László 

MIÉRT elnök és Grüman Róbert ügyvezető elnök hivatalos látogatáson vett részt Budapesten. 

A két nap leforgása alatt Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Réthelyi Miklós nemzeti 

erőforrás miniszter fogadta a delegációt, majd a MIÉRT képviselői a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium részéről Nagy Bercel nemzetpolitikai titkárságvezetővel és Brendus 

Réka kapcsolattartásért felelős főosztályvezetővel, valamint Dr. Stágel Bencével, az Ifjúsági 

Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnökével találkoztak. 

 

A rendőrség nyomoz Wass Albert síremlékének megrongálása ügyében 
2011. április 14. - Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

A rendőrség nyomozást indított Wass Albert író marosvécsi síremlékének megrongálása 

ügyében – közölte az MTI-vel Livia Popa, a Maros megyei rendőrparancsnokság szóvivője. A 
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szóvivő elmondta: a rendőrséghez feljelentés érkezett arról, hogy a síremlékről eltűnt egy 

bronz emlékplakett, s ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást. 

 

Lopják a Szabadság-szobrot 
2011. április 14. - Irházi János - Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Ismeretlen tettesek lelopták a Szabadság-szoborról a diadémot és a tőrt a hátsó részről. Hogy 

ez politikai indíttatású akció – az elmúlt napokban egyre több magyarellenes támadást 

intéznek ellenzéki pártok –, vagy fém tolvajok műve, egyelőre nem tudni.  Bognár Levente 

alpolgármester a Nyugati Jelennek elmondta, a rendőrség nyomozást indított ismeretlen tettes 

ellen. 

 

Kampánymagyar 
2011. április 14. - Nagy István - Nyugati Jelen 

A Nyugati Jelen hasábjain Nagy István, az EMNT Arad megyei elnöke az RMDSZ 

minisztereit és a Szövetség munkáját bírálja, majd gyors helyzetelemzést ad az erdélyi magyar 

politikáról: „Mindeközben Kelemen Hunor nem jut be Orbán Viktorhoz, már nem siet 

találkozni Tőkés Lászlóval, de a polgári pártos polgármester visszakapta hivatalát, bár pártjuk 

kongresszusát megfúrta egy tulipános vállalkozó, és fogynak a romániai magyaroknak járó 

bukaresti lejek az RMDSZ-kasszából. Mert nekik mi már csak kampánymagyaroknak kellünk, 

és vagyunk”. 

 

Lezárták az ezredik mappát 
2011. április 14. - Antalfi József - szekelyhon.ro 

Az ezredik mappa lezárását ünnepelték április 14-én az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

székelyudvarhelyi demokráciaközpontjában. Nagy Pál, az EMNT udvarhelyszéki elnöke 

elmondta, hogy az ezer mappa tulajdonképpen 1736 személyt tartalmaz, mivel egyetlen 

aktacsomóba egy egész család is bele szokott kerülni. Azok száma, akik Udvarhelyszéken 

érdeklődtek (a keresztúri irodánál, valamint a szentegyházai fogadónapon) április 14-én már 

meghaladta a 4218-at. 

 

Lojalitás 
2011. április 15. - Balogh Levente - Krónika 

A Krónika vezércikkében a romániai magyarság Románia iránti, sokszor kétségbe vont 

lojalitásáról ír Balogh Levente: „ha egy állam mindenáron lojalitást vár, azért cserében adnia is 

kell valamit. Annál, hogy megtűrnek, és hogy a hivatalokban őshonos nemzeti közösségként 

ugyanúgy jogunkban áll románul beszélni, mint a többségieknek, értelemszerűen több kell. 

Például az önrendelkezés különböző formái meg az, hogy a központi vezetés ne szipkázza el a 

különböző régiókból a jelentősebb befektetőket azzal, hogy bizonyos mértékű forgalmon felül 

székhelyük Bukarestbe költöztetésére kötelezi őket”. 
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Körülbástyázott szórvány 
2011. április 15. - Pap Melinda - Krónika 

Újabb Beszterce-Naszód megyei településeken próbálja csángó gyerekek révén biztosítani a 

magyar nyelvű oktatás fennmaradását a Bástya Egyesület. A civil szervezet kezdetben a vicei 

Dsida Jenő Általános Iskola működését alapozta meg több moldvai csángó gyerek 

behozatalával, de idéntől Magyardécsében is nyitott egy szórványkollégiumot, és a jövő 

tanévtől Bethlenben is megvetné a lábát. Bár értékeli a Bástya Egyesület tevékenységét, 

Balázs Dénes, a tanfelügyelőség munkatársa szerint a csángó gyerekek behozatala csak helyi 

szinten enyhíti a bajt, hosszú távon nem jelent megoldást. Szerinte ezt csak az önálló magyar 

iskolák létrehozása biztosítaná. 

 

Rácz újra MPP-alelnök 
2011. április 15. - Krónika 

Rácz Károly kézdivásárhelyi polgármester visszakapta alelnöki jogkörét a Magyar Polgári 

Pártban (MPP) – erről a szervezet elnöksége szerdán hozott döntést a céhes városi ülésén, 

közölte Kulcsár Terza József, a polgáriak Kovászna megyei szervezetének az elnöke. A 

csúszópénz elfogadása miatt március 12- én letartóztatott, 29 napos vizsgálati fogság után a 

múlt hét végén szabadlábra helyezett elöljáró korábban kérte a pártban betöltött tisztségéből 

való felfüggesztését, amíg az ügye lezárul, mivel nem tudja ellátni a feladatait. 

 

Több mint 2000 kérvény a kisebbségi kultúra támogatására 
2011. április 14. - Új Szó Online 

Több mint kétezer pályázat érkezett a kormányhivatal kisebbségi kultúra támogatására 

meghirdetett felhívására. „Az érdeklődés jelentősen meghaladja a korábbi években tapasztalt 

szintet, mintegy 800 pályázattal többet regisztráltak a pályázók, mint egy évvel korábban” – 

mondta Lajos P. János, a kormányhivatal kisebbségi kultúra szakosztályának vezetője. 

Abszolút számokban a legnagyobb növekedés a magyar szervezetek által benyújtott 

pályázatok esetében tapasztalható: míg 2010-ben 747 kérvény érkezett a magyar kultúra 

támogatására, idén 1308 projektet regisztráltak a szervezetek. Lajos P. János hozzátette: idén 

500 ezer euróval négymillió euróra nőtt a kisebbségi kultúra támogatására felhasználható 

összeg, ám ez várhatóan nem lesz elég minden igény kielégítésére. 

 

Somogyi a rajkai enklávé érdekében lobbizik 
2011. április 14. - Új Szó 

Megszűnhet a szlovák állampolgárok gyerekeit érintő fizetési kötelezettség a magyarországi 

nevelési és oktatási intézményekben. Jelenleg a magyarországi óvodák és általános iskolák 

pénzt kérhetnek azoktól a szülőktől, akik nem magyar állampolgárok. Nem tandíjról, hanem 

arról a normatív támogatásról van szó, amelyet az államtól kapnak az óvodák és az iskolák a 

beíratott gyerekek számától függően. „Megvizsgálják a kötelezettség megszüntetésének 

lehetőségét” - mondta Somogyi Szilárd parlamenti képviselő (SaS), miután egyeztetett 

Pokorni Zoltánnal, az Országgyűlés Oktatási Bizottságának elnökével. A magyar kormány 
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májusban terjeszti az Országgyűlés elé az új közoktatási törvényt. Somogyi szerint ez a 

legjobb alkalom arra, hogy a rajkaiak helyzetét is orvosolják. 

 

Berényi József nem tudja, lesz-e kihívója 
2011. április 14. - Új Szó 

Szombaton tisztújító kongresszust tart a Magyar Koalíció Pártja (MKP), eddig egyedül 

Berényi József pártelnök jelentette be indulását az elnöki tisztségért. Az Új Szónak adott 

interjúban elmondta, szerette volna elkerülni, hogy ez a kongresszus arról szóljon, Csáky Pál 

visszatér-e vagy sem. „Mert ennek a kongresszusnak nem erről kellene szólnia, hanem arról, 

hogy egységesek, erősek és bizakodók vagyunk” – mondta. Arra a felvetésre, hogy mióta nem 

Csáky Pál és Duray Miklós az MKP „megmondó emberei”, állítólag elzáródtak a 

magyarországi politikai és pénzügyi csatornák, Berényi elmondta: „A párt Magyarországról 

előtte és utána sem kapott anyagi támogatást. Ami pedig a nem pénzügyi jellegű támogatást 

illeti: Orbán Viktorral az elmúlt nyolc hónapban ötször találkoztam, egyáltalán nem érzem 

úgy, hogy bármiféle kommunikációs csatornák elzárultak volna, sőt, úgy látom, hogy ez a 

kapcsolat nagyon jó. S itt nem csak Orbán Viktorra gondolok, hanem Semjén Zsoltra, Kövér 

Lászlóra és a többi meghatározó magyar kormányzati politikusra. 

 

Csáky: A Híd nem egy sikeres formáció, egyre többen csalódnak bennük... 
2011. április 14. - SITA, parameter.sk 

Csáky Pál, az MKP korábbi elnöke elmondása szerint nyomás nehezedik rá a koalíció 

nehézkes működése miatt. A SITA hírügynökségnek adott interjújában közölte, lehetségesnek 

tartja, hogy előrehozott választások lesznek, ezért is fontolgatja visszatérését. Csáky örül 

annak, hogy az önkormányzati választások igazolták, a párt alapjai erősek. „A másik oldalon 

viszont nem jó, hogy országos szinten a támogatottság nem magasabb, mint kilenc hónappal 

ezelőtt a parlamenti választásokkor” - tette hozzá. Úgy véli, nem sikeres formáció a Híd párt. 

„Láthatjuk, hogy az alapvető témákban, amiket az embereknek ígértek, nem érnek el sikert” - 

mondta. Csáky ide sorolta a dél-szlovákiai infrastruktúra elmaradt fejlesztését, a növekvő 

gazdasági és szociális problémákat és a földművelésügy problémáit. 

 

Jöhetnek a Kovács- Simon-féle tankönyvek 
2011. április 14. - Új Szó 

Az oktatásügyi minisztérium ismét terjeszteni fogja az iskolákban a Kovács László, Simon 

Attila, Simon Beáta szerzőhármas szlovákiai magyar diákoknak írt történelemkönyveit – 

mondta Ožvald Erzsébet, a Híd oktatáspolitikai szakértője. A tankönyvek terjesztését Ján 

Mikolaj (SNS) előző oktatásügyi miniszter állította le még 2006-ban. Az említett 

tankönyvekből eddig az első és a második rész készült el, a harmadikat – a 20. századdal 

foglalkozó kötetet – egy szlovák–magyar szakmai csoport készítheti el. 
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Egyenrangú hivatalos nyelv lesz a magyar is az igazságügyben 
2011. április 14. - pannonrtv.com, Vajdaság Ma 

A szerbiai parlament elfogadta azt a 12 törvénymódosítási javaslatot, amely az ügyvédekről, a 

közjegyzőkről, a bírósági végrehajtásról és a büntetés-végrehajtási törvény módosításáról szól. 

A javaslatok elsődleges célja a kisebbségi nyelvek hivatalos használatának bevezetése az 

igazságügyben. Ez azt is jelenti, hogy ezentúl az egyenrangú hivatalos nyelvhasználat elve 

érvényesülhet – nyilatkozta a Pannon RTV-nek Varga László, a VMSZ parlamenti 

képviselője. 
 

 

A postás megharapta a kutyát 
2011. április 14. - Andócsi János - Új Magyar Képes Újság 

Andócsi János az egyik horvát napilap cikke kapcsán – mely a magyarországi horvát 

kisebbség alaptörvényből való törléséről írt – megjegyzi, hogy „A horvátországi magyar 

kisebbségnek is kárt okozhatnak az ilyen cikkek, hiszen felületes hozzáállással akár bennünket 

is lenacionalistázhatnak, mivel szimpatizálunk a karakteres politikát megvalósító Orbán-

kormánnyal”. „A magyarországi horvátok is elmondták véleményüket az alkotmánytervezettel 

kapcsolatban. Ha ők nem panaszkodtak anyaországuknak, akkor miért kell egy nem létező 

problémából kiindulva rágalomhadjáratot indítani? A válasz két kulcsszó lehet: MOL és 

példányszámnövelés” – írja Andócsi. 

Csoportos magyar állampolgársági eskütételt tartottak New Yorkban 
2011. április 14. - MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

Tizenöten tették le szerdán a magyar állampolgársági esküt New Yorkban, az egyesült 

államokbeli első csoportos honosítás legifjabb alanya 11, a legidősebb pedig 104 éves volt. A 

kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadása után az amerikai kontinensen az első ilyen 

eskütételt április 10-én Torontóban tartották. „Reméljük, hogy még nagyon sok eskütétel fog 

következni, hiszen egyre többen kérik az állampolgárságot” – mondta Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki jelen volt a ceremónián. 
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http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.huncro.hr/huncro.hr/rovatok/andocsi-janos-jegyzete
http://mti.hu/cikk/539385/
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org/karpatiigazszo/ 

www.blikk.hu www.parameter.sk www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu  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   
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