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Berényi az MKP elnöke, Csáky az elnökség tagja  

2011. április 16. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet, Népszava 

Berényi Józsefet választotta újra elnökévé szombati tisztújító kongresszusán a Magyar 

Koalíció Pártja (MKP). Az egyedüli jelöltként induló Berényi újraválasztását 293 küldött 

közül 272 támogatta, 21 voks érvénytelen volt. Csáky Pál korábbi pártelnököt is jelölték a 

posztra, ám nem fogadta el a jelölést, amit azzal indokolt, hogy nem akarta versennyel 

megosztani az MKP-t. A párt Országos Tanácsának (OT) elnöke Bárdos Gyula maradt. 

 

Berényi: az MKP a magyar és dél-szlovákiai érdekérvényesítés pártja  

2011. április 16. - Felvidék Ma, Új Szó Online 

„Mi nem a konfrontáció pártja vagyunk. Mi, az MKP, a következetes érdekérvényesítés 

magyar és dél-szlovákiai pártja vagyunk” – jelentette ki Berényi József az MKP tisztújító 

kongresszusán. Leszögezte: az MKP az elmúlt egy év alatt kikerült a válságból, sikerrel 

szerepelt az őszi helyhatósági választásokon és konszolidálódott, „jelene biztató, jövője 

viszont bizonytalan”. Szerinte ezért a következő választásokig nagyon nehéz munka vár a 

pártra, s nagyon keményen kell majd dolgozni a parlamentbe való visszakerülésért. 

Berényi elmondta, pártja soha nem az ellenséget látta a Magyarországgal fenntartott 

kapcsolatokról is beszélt: „Mi a magyar kormányban soha nem ellenséget látunk és 

láttunk. Korábban esetleg mérgelődtünk annak eredménytelensége miatt, de most igenis 

hangoztatjuk, a szlovák nacionalizmus ereje miatt a felvidéki magyarságnak szüksége van 

a mindenkori magyar kormány figyelmére és támogatására. Nélkülük Szlovákiában a 

kisebbségi jogok szűkítése még erőteljesebb lenne”. 

 

Băsescu: a régiók átszervezése szükséges, de nem etnikai alapon 

2011. április 17. - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A fejlesztési régiók átszervezésének elsősorban hasznosnak kell lennie, és nem etnikai, 

hanem szociális és gazdasági megfontolásokra kell alapulnia – jelentette ki vasárnap 

Traian Băsescu államfő Kovásznán, ahová pénteken érkezett magánlátogatásra. Az elnök 

elmondta: ő maga fogja javasolni a régiók fogalmának megjelenését az alkotmányban az 

alaptörvény módosítása keretében. Leszögezte: az etnikai alapú autonómiára vonatkozó 

célkitűzéseket egyetlen kormánykoalíció sem fogja támogatni, bármilyen összetételű is 

legyen. Băsescu arról is beszélt, hogy támogatja Cseke Attila egészségügyi miniszter 

kórházreformját. 
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Debrecenben kérte honosítását a püspök 

2011. április 15. - MTI, Magyar Nemzet Online, Új Magyar Szó 

Debrecenben kérte honosítását Tempfli József nyugalmazott nagyváradi római katolikus 

megyés püspök. Tempfli József elmondta, egykor a debreceni egyházkerület része volt a 

nagyváradi püspökség, így természetes, hogy ő maga Debrecenben kérte honosítását, és a 

városban kívánja majd letenni állampolgári esküjét is. Kósa Lajos polgármester elmondta: 

április 15-ig 725 honosítási kérelmet nyújtottak be Debrecenben, s eddig 100 elbírált okirat 

érkezett meg a városba. Az első állampolgársági esküt május 4-én tartják, majd onnantól 

kezdve minden héten lesz ünnepélyes eskütétel Debrecenben. 

 

Kitüntetés 

2011. április 15. - Magyar Nemzet 

A Magyar Köztársaság Érdemrend polgári tagozatának lovagkeresztjével tüntették ki 

Budapesten Tytti Isohookana-Asunmaa volt finn kulturális minisztert, aki sokat tett a 

csángó kultúra védelméért. Az Európa Tanács kulturális, tudományos és oktatási 

bizottságának tagja kiemelt figyelmet fordított korábban is a kisebbségek kultúrája iránt. 

1999-ben felkereste a jelentősebb csángó településeket és 2001-ben az ET elfogadta 

jelentéstervezetét a csángó kultúra védelméről. 

 

Az RMDSZ konkrét lépéseket tesz a tanügyi törvény alkalmazása érdekében 

2011. április 15. - transindex.ro 

Az RMDSZ az elmúlt években, évtizedekben prioritásként kezelte a magyar nyelvű oktatás 

kérdését, nincs ez másként jelen pillanatban, és ugyanúgy nem fog változni a jövőben sem. 

A Szövetség Ügyvezető Elnökségén hosszú éveken át lezajlott munkát az újonnan 

megalakult Főtitkárság folytatni kívánja, ezt továbbra is elsőrendű kérdésként kezeli – 

nyilatkozta Kovács Péter főtitkár. A politikus emlékeztetett arra, hogy közvetlenül a 

tanügyi törvény kihirdetése után az Ügyvezető Elnökség egy cselekvési ütemtervet 

dolgozott ki a tanügyi törvény alkalmazásáról, melynek középpontjában a magyar nyelvű 

oktatásban érdekelt szervezetekkel, intézményekkel, hatóságokkal folytatandó széleskörű 

konzultáció áll. 

 

450 ezer euróval támogatja Magyarország egy csíksomlyói gyermekház 
megépítését 

2011. április 16. - transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Mintegy 450 ezer euróból épül árva gyermekek elhelyezésére, oktatására szolgáló 

komplexum Csíksomlyón a magyar állam hozzájárulásával. A csíksomlyói Csibész 

Alapítvány gyermekházának szombati alapkőletételén jelen volt Bencsik János klíma- és 
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energiaügyi államtitkár. Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy a jövőben az ilyen 

kezdeményezésekből egyre több lesz, és a határon túli magyarokkal való kapcsolat tovább 

erősödik. "Nagyobb figyelem összpontosul a jövőben a magyar állam részéről erre a 

területre" – hangsúlyozta a politikus. 

 

Szükséges egy új magyar párt Romániában? – Az EMNP céljai 

2011. április 16. - Erdély Ma, MTV 

Toró T Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, a Magyar Televíziónak 

adott interjújában elmondta, hogy a EMNP megalakulása azt tükrözi, hogy az 

anyaországhoz hasonlóan, Erdélyben is igénylik a politikai pluralizmust és az 

értékkülönbségeket. Véleménye szerint az Erdélyi Magyar Néppárt politikai porondon való 

megjelenése nem a megoszlást és a széthúzást fogja erősíteni az erdélyi magyarság között, 

hanem azt 600 ezer szavazásra jogosult magyar polgárt kívánja újból megszólítani, akik az 

elmúlt húsz évben a magyar érdekvédelmi szervezetre szavaztak és mára már elfogytak. A 

legutóbbi választásokon 400 ezer körül sikerült a közösséget megmozgatni és ezt az arányt 

szeretné az Erdélyi Magyar Néppárt javítani. 

 

Állampolgársági eskütétel Bukarestben 

2011. április 17. - Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Először rendeztek állampolgári eskütételi ünnepséget pénteken Bukarestben a honosítást 

megkapó romániai magyarok egy csoportja számára. A pénteken esküt tevők közül 

néhányan elmondták, hogy elsősorban a jövőbeni munkalehetőségek reményében 

kérvényezték a magyar állampolgárságot. Egy sepsiszentgyörgyi fiatalember például 

elmondta: ha nem is a közeli jövőben, de szeretne majd Magyarországra, esetleg onnan 

tovább is utazni. Egy Bukarestben élő kézdivásárhelyi származású pár elárulta, hogy 

hamarosan szeretnének ideiglenesen áttelepülni Magyarországra, és ott egy darabig 

munkát vállalnának. 

 

Az MKP cipője 

2011. április 18. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A Krónika vezércikkében Rostás Szabolcs a szlovákiai MKP-Híd rivalizálás erdélyi magyar 

tanulságait szögezte le: „A jelenlegi tényállás szerint az RMDSZ, a bejegyzés előtt álló 

EMNP és az MPP viszonya talán soha nem volt ilyen rossz, a három magyar alakulat 

vezetői hetek, hónapok óta elbeszélnek egymás mellett, összefogás helyett a konfrontáció 

újabb és újabb fejezetei nyílnak meg, és egyelőre semmilyen jel nem utal arra, hogy ez a 

jövő nyári helyhatósági választásokig változni fog. Igencsak üdvös lenne azonban, ha a 

mostani politikai iszapbirkózás során nem ejtenének begyógyíthatatlan sebeket egymáson 

a felek, olyanokat, amelyek a későbbiekben ellehetetlenítenék az együttműködést – az 

egységes fellépés terén ugyanis nem az erdélyi magyaroknak, hanem nekik kell példával 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=89696&cim=szukseges_egy_uj_magyar_part_romaniaban_az_emnp_celjai_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=89746&cim=allampolgarsagi_eskutetel_bukarestben


 

 

 

 

 

 
5 

szolgálniuk. Ellenkező esetben 2013-tól mindhárom erdélyi alakulat megtanulhat az MKP 

cipőjében járni…”. 

 

Megrongált aradi Szabadság-szobor 

2011. április 18. - Pataky Lehel Zsolt - Krónika 

Az aradi Román–magyar megbékélés parkja nem tölti be rendeltetését, hiszen éppen csak 

béke nem honol a környékén: egy hónapon belül másodszor rongálták meg ismeretlen 

tettesek. Ezúttal nagyobb a kár, ugyanis Zala György monumentális alkotását, a 13 aradi 

vértanúnak emléket állító Szabadság-szobrot gyalázták meg: az Ébredő szabadság 

szoboralak kezéből ellopták a tőrt, az Áldozatkészségéből pedig a diadémot. Március 15-ét 

megelőzően a szobor és a román forradalmi emlékmű előtti térburkoló kövek egy részét 

szedték fel, és dobták a szökőkútba, ezúttal azonban a magyar szabadság jelképének és 

egyben Arad legszebb köztéri alkotásának estek neki barbár módon. 

 

Működhet a váradi magyar színház 

2011. április 18. - Nagy Orsolya - Krónika 

Elfogadta a Bihar Megyei Tanács a Nagyváradi Magyar Színház működési szabályzatát. 

Mint ismeretes, a testület még februárban hozott egy döntést, amelynek értelmében az 

addig román és magyar tagozattal működő Nagyváradi Állami Színházat kettéválasztották 

önálló intézményekké – az akkori elképzelés szerint a magyar teátrum Szigligeti Színház 

néven született volna meg. A prefektus kifogásai miatt azonban ez nem valósulhatott meg, 

ám a tanács RMDSZ-frakciója legutóbb új megoldással állt elő: Nagyváradi Magyar 

Színház néven újabb önálló magyar intézmény létrehozását javasolta és fogadtatta el a 

testülettel. 

 

Csáky: alig változott a kormány viszonyulása a magyarokhoz 

2011. április 15. - Új Szó Online 

Csáky Pál szerint alig változott a szlovák kormány hozzáállása a szlovákiai magyarsághoz a 

tavalyi parlamenti választások után. „Nincsen hisztérikus, civilizálatlan ordibálás, de 

egyébként gyakorlatilag semmi sem változott. Azok a buta törvények, amelyeket Robert 

Fico kormánya idején hagytak jóvá, továbbra is érvényesek” – emelte ki a politikus, aki 

példaként az állami jelképekről szóló jogszabályt, az állampolgársági törvényt, az 

államnyelvtörvényt említette. Utóbbiban szerinte csak kozmetikai változásokat hajtottak 

végre, és továbbra is az sugárzik belőle, hogy félelmet kell kelteni a nem szlovák 

nemzetiségű állampolgárokban. 
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Berényi: „Nem vagyunk megszállottjai a Hídnak” 

2011. április 16. - Új Szó Online 

„A kongresszuson azt láttam, hogy megvan a tenni akarás annak érdekében, hogy az MKP-

t visszavigyük a parlamentbe” – nyilatkozta megválasztása után Berényi József. „Az elnök 

személye nem elég, egyedül nem tudom bevinni a pártot a parlamentbe, kell hozzá egy 

ütőképes, erős elnökség” – mondta politikus. „Mi nem a Híddal szemben, hanem a szlovák 

nacionalizmus visszaszorítása érdekében kívánunk politizálni” - válaszolta a Berényi az 

MKP-Híd viszonyt firtató kérdésre. „Amennyiben a Híddal szemben fenntartásaink 

vannak, azt megfogalmazzuk, de nem vagyunk megszállottjai a Hídnak” – tette hozzá. 

 

Csáky visszasurrant az MKP elnökségébe 

2011. április 16. - bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó Online 

Egy év után visszatért az MKP elnökségébe Csáky Pál. A párt korábbi vezetője Pozsony 

megyét képviseli majd az elnökségben. A közigazgatásért felelős alelnök Őry Péter, a 

gazdasági alelnök pedig Farkas Iván maradt - nekik nem volt ellenjelöltjük. Szigeti László 

oktatásügyi alelnöknek és Miklós László mezőgazdaságért felelős alelnöknek akadt 

kihívója, ám posztjukat meg tudták őrizni. A szociális ügyekért felelős alelnök Németh 

Gabriella lett, aki legyőzte a tisztséget eddig betöltő Neszméri Tündét. 

 

Bárdos, Duray és Csáky az MKP feladatairól 

2011. április 16. - Új Szó Online 

„Nem egyszerű, nagyon nehéz feladat” - mondta Bárdos Gyula, az MKP Országos 

Tanácsának újraválasztott elnöke a párt parlamentbe való visszatérésével kapcsolatban. 

Szerinte a pártnak a civil szervezetek felé kell nyitnia. Hasonló véleményt fogalmazott meg 

Duray Miklós is. Míg Bárdos a megfelelő partnerként a Csemadokot említette, addig Duray 

a Szövetség a Közös Célokért társadalmi szervezetet. Csáky Pál szerint az MKP-nak 

számolnia kell azzal, hogy Szlovákiában előre hozott választások lesznek. 

 

Csáky Pál az MKP jövőjéről és saját szerepéről 

2011. április 17. - bumm.sk 

Csáky Pál, az MKP elnökségi tagja sajtótájékoztatóján elmondta, visszafogottan 

tevékenykedik majd, nem fog belefolyni a napi aktualitásokba, inkább a stratégiai 

kérdésekkel foglalkozik kíván foglalkozni. Tematizálni szeretné a közbeszédet a média és 

az elektronikus média segítségével. „Ezzel is próbálva segíteni a pártnak is, és főleg a 

szlovákiai magyar közösségnek” – jelentette ki. Hozzátette: az MKP-nál van egy nagyobb 

entitás, mely még nagyobb problémákkal küzd, és az a szlovákiai magyar közösség. „Úgy 

gondolom, hogy a szlovákiai magyarok mentális állapota sajnos nagyon nem jó” – vélte 

Csáky. 
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Csáky nem árulja el, kérvényezte-e a magyar állampolgárságot 

2011. április 17. - SITA, parameter.sk 

Csáky Pál nem árulja el, hogy kérvényezte-e a magyar állampolgárságot, úgy véli, a magyar 

törvény ezt elegáns módon megoldja. „Mindenki számára meghagyja, hogy személyesen 

döntsön arról, szeretné, vagy sem. És ez az ő dolga, és a magyar hivataloké. Eszerint 

gondolkodom én is” - fogalmazott Csáky. Hozzátette, sokan kérdezték tőle, hogy mi a 

helyes jelen helyzetben, ő pedig azt válaszolta nekik, ajánlatos a türelem és a tartózkodás. 

„Amíg Szlovákiában paranoid módon kezelik ezt a kérdést, addig helyénvaló egy bizonyos 

óvatosság” - mondta. Úgy véli, a szlovák politika nincs felkészülve a kisebbségeivel 

szembeni nagyvonalúságra. 

 

Gašparovič nem árulta el, írna-e ki népszavazást a szlovák nyelv 
kizárólagosságáról 

2011. április 17. - SITA, bumm.sk, parameter.sk, Új Szó Online 

Ivan Gašparovič szlovák államfő nem árulja el, kiírja-e a népszavazást arról, hogy a szlovák 

nyelv legyen az egyetlen hivatalos nyelv Szlovákiában, ha a Szlovák Nemzeti Pártnak 

sikerül 350 ezer támogató aláírást szereznie. Rudolf Schuster korábbi államfő 1999-ben 

elutasította egy hasonló tartalmú népszavazás kiírását. Gašparovič akkor a HZDS 

parlamenti képviselőjeként szerencsétlennek nevezte Schuster döntését. 

 

A KDH kifogásai a kisebbségi nyelvtörvénnyel kapcsolatban 

2011. április 17. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó 

Több kifogása is van a Kereszténydemokrata Mozgalomnak (KDH) a kisebbségi 

nyelvtörvényt illetően - jelentette ki Pavol Abrhan, a párt alelnöke. A 

kereszténydemokraták ellenzik a hivatali nyelvhasználati küszöb 20-ról 15 százalékra 

csökkentését, fenntartásaik vannak az egészségügyi személyzet kötelező nyelvtudását 

illetően, és leszűkítenék a kisebbségi nyelvhasználat lehetőségeit az államigazgatásban. 

 

Susztermatt 

2011. április 18. - Veres István - Új Szó 

„Ahhoz, hogy az MKP a következő választásokon (legyenek bármikor) bejusson a 

parlamentbe, nem biztos, hogy elég lesz egy konszolidálódott párttagság és egy 

konszolidálódott választótábor” – írja Veres István a pozsonyi napilap kommentárjában. A 

szerző szerint az vezetése „elkezdhet gondolkodni, milyen politikai performanszokkal 

tegye lukratívvá a pártot, hogy ne csak azok szavazzanak rá, akiknek fontos a hűség meg a 

magyarság, ezek ugyanis a tétovázó választók berkeiben elhasznált jelszavak”. 
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http://www.bumm.sk/54346/a-kdh-kifogasai-a-kisebbsegi-nyelvtorvennyel-kapcsolatban.html
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2011/04/18/susztermatt
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Tudnivalók a népszámlálásról – csak szlovákul . 

2011. április 18. - Pogány Erzsébet - Felvidék Ma 

Schill István, a Szlovák Statisztikai Hivatal alelnöke előadást tartott április 15-én. 

Beszámolt a 2011. évi szlovákiai népszámlálásról is, ahol szerinte négy „érzékeny” kérdést 

emelt ki, amikre a válaszadás nem kötelező, Ilyen az egyházi hovatartozás, a nemzetiség, 

az anyanyelv és az a kérdés, hogy a megkérdezett milyen nyelvet használ leggyakrabban. 

Bár készültek kisebbségi nyelven is tájékoztató szórólapok azok még nem jutottak el az 

illetékesekhez. Az alelnök ígéretet tett arra, hogy utánanéz a hiba okának.  

 

Készülnek a beiskolázási kampányra 

2011. április 15. - pannonrtv.com 

A Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási kampányának keretében az önkormányzatok 

aktivistái számára tartott tájékoztató megbeszélést a Tanács Közoktatási Bizottsága 

Szabadkán. 

 

Kinek 120, kinek 150 eurónyi tanulmányi támogatás 

2011. április 16. - Tápai Renáta - Magyar Szó 

Elfogadta a Magyar Nemzeti Tanács a felsőoktatási ösztöndíjprogram pályázati 

felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról szóló határozatot. Ez 

rögzíti, hogy kik kaphatnak ösztöndíjat, milyen szempontrendszer szerint alakul ki a 

rangsor, és ki mekkora összegű ösztöndíjat kaphat. A határozat értelmében ösztöndíjra az 

a hallgató jogosult, aki első ízben nyert felvételt valamelyik szerbiai, állami alapítású 

felsőoktatási intézménybe államilag támogatott képzésre, és magyar nyelven végezte 

általános és/vagy középiskolai tanulmányait. Az ösztöndíjak havi összege 120–150 euró 

dinár ellenértéke. 

 

Zenta: Kétszavazatos győzelem 

2011. április 16. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Zentai Gimnázium megbízott igazgatója, Török Cétényi Zsófia elmondta, értesítés 

érkezett az iskolába arról, hogy Deli Andor jogalkotási, közigazgatási, nemzeti 

közösségügyi és oktatási titkár a gimnázium kollektívájának és iskolaszékének javaslatát 

semmibe véve Újházi Évát nevezte ki az intézmény megbízott igazgatójává. Minderre azt 

követően került sor, hogy a Magyar Nemzeti Tanács az igazgatóválasztás második körében 

sem támogatta a kollektíva és az iskolaszék által javasolt Máriás Ildikó kinevetését, sőt, 

időközben Török Cétényi Zsófia mandátuma is lejárt. Az intézmény dolgozói értetlenül 

állnak a történtek előtt, de egyelőre senki nem kíván nyilatkozni az ügyben. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/28158-tudnivalok-a-nepszamlalasrol-csak-szlovakul
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://magyarszo.rs/fex.page:7938bc04-c1e0-8ff7-44e8-85402a7a6c89.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11589/Zenta-Ketszavazatos-gyozelem.html
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Megnövelni a magyarul tanulók és diplomázók számát és arányát! 

2011. április 16. - Vajdaság Ma 

„Ahogy a puding próbája az evés, a magyar autonómia próbája az lesz, hogy intézmények 

irányításának, alapítói jogainak az átvétele milyen haladást hoz az oktatás minőségében, az 

oktatás szellemiségében, a tanárok és tanulók helyzetében? Eltökélt szándékunk, hogy 

ezek a pozitív változások következetesen megvalósuljanak, csak az a kérdés bírjuk-e 

szusszal, tudjuk- e tartani ezt a magunknak diktált fergeteges iramot?” – fogalmaz dr. 

Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Vajdaság Ma hírportálon lévő 

rovatában. 

 

Ungváron megrongálták Petőfi Sándor szobrát 

2011. április 15. - MTI, Kárpátinfo, Kárpáti Igaz Szó, Kárpátalja Ma, bumm.sk, 

parameter.sk 

Péntekre virradóra Ungvár belvárosában megrongálták Petőfi Sándor szobrát, az 

ismeretlen elkövetők lefűrészelték a szoboralak kardját. Az ungvári rendőrség vizsgálatot 

indított a város jelképévé vált emlékmű megrongálása ügyében. Szalipszki Endre, az 

ungvári magyar főkonzulátus konzulja az MTI-nek elmondta, hogy a külképviselet 

bejelentést tett az illetékes ukrán hatóságnál a szoborrongálás ügyében. 

 

 

Románia: ide a fele Kárpátalját! 

2011. április 15. - Kárpáti Igaz Szó, Kitekintő, Kárpátinfó 

A WikiLeaks kiszivárogtatásával kapcsolatban olvashatunk. Az iratok tanulsága szerint 

2007-ben a kijevi nagykövetség arról tájékoztatta Washingtont, „az ukránok arra a 

következtetésre jutottak, hogy a nyugatbarát moldáviai politikusok a Romániával való 

egyesülés révén jutnának be az Európai Unióba.” Mindez a Dnyeszter folyótól nyugatra 

lévő területeket érintené, az így létrejövő országnak pedig Romanova lenne a neve. A 

Dnyeszter keleti partja, azaz Transznisztria pedig Ukrajnába olvadna. Egy későbbi 2009-es 

irat is arról számol be, hogy az ukrán kormány tart Románia revizionista törekvéseitől és 

Nagy-Románia létrehozásától. 

 

Választójogot, képviseletet akarnak az amerikai magyarok 

2011. április 17. - Szőcs László - Népszabadság Online, Népszava 

Az állampolgárságnak csak egy osztálya legyen: a magyarok lakóhelyüktől függetlenül 

szavazhassanak, és alakíthassák a magyar nemzet jövőjét – áll abban a levélben, amelyet 
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http://www.vajma.info/cikk/naprolnapra/13/Megnovelni-a-magyarul-tanulok-es-diplomazok-szamat-es-aranyat.html
http://karpatinfo.net/belfold/2011/04/15/ungvaron-megrongaltak-petofi-sandor-szobrat
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2011/04/15/romania_ide_a_fele_karpataljat/
http://nol.hu/belfold/valasztojogot__kepviseletet_akarnak_az_amerikai_magyarok
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Max Teleki, az Amerikai Magyar Koalíció (HAC) elnöke írt Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettesnek az alkotmánytervezettel kapcsolatban. Teleki többek között azt is 

szorgalmazza: minden magyar kaphasson állampolgárságot, továbbá a határon túli 

magyarok is képviselethez juthassanak az Országgyűlésben, ahogyan a magyarországi 

nemzetiségek is. 
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