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A külügyminisztérium az új magyar alkotmányról 

2011. április 18. - MTI, TASR, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, Magyar 

Nemzet 

Pozsony tudomásul vette, hogy a magyar Országgyűlés elfogadta Magyarország új 

alaptörvényét. A közlemény szerint a szlovák külügy elvárja, hogy Budapest az új 

alkotmány és az azzal összefüggő jogszabályok érvényesítése során tiszteletben tartsa más 

államok alkotmányos berendezkedését, a nemzetközi jog elveit és a nemzetközi 

kötelezettségeket. A külügyminisztérium közleménye leszögezi: Szlovákia alkotmányos 

rendje abból indul ki, hogy a kisebbségek jogainak tiszteletben tartásáért és védelméért 

elsősorban az az állam felelős, amelyben az adott kisebbség él. 

 

Szlovákiai pártok az új magyar alkotmányról 

2011. április 18. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó Online 

Bírálatokat fogalmazott meg az új magyar alkotmány egyes rendelkezéseivel kapcsolatban 

hétfőn több szlovákiai párt. Robert Fico (Smer-SD) szerint meg kell vizsgálni, hogy a 

magyar alaptörvény mennyire támogatja a nemzeti kisebbségek képviselőinek 

autonomista igyekezetét. Fico szerint módosítani kéne a szlovák alkotmányt: „valamivel 

többet kell majd mondanunk a Szlovák Köztársaság területi egységéről, mint ami most van 

benne”. A kormánypárti kereszténydemokraták (KDH) azt kifogásolják, hogy 

Magyarország felelősséget vállal a határon túli magyarokért, támogatja kollektív 

önigazgatásukat és választási jogaikat anélkül, hogy legalább egy ideig Magyarországon 

élnének. Ján Slotának (SNS) meggyőződése, hogy az Orbán-kormány célja a trianoni 

szerződés következményeinek felszámolása és Európa elrendezésének megváltoztatása. 

Bugár Béla szerint Szlovákiának öntudatos és szuverén államként kellene viselkednie, s 

nem kellene reagálnia mindenre, ami Magyarországon történik. 

 

Ismerjék el a történelmi régiókat 

2011. április 19. - Erdély Ma, Háromszék 

A történelmi, kulturális szempontot nem lehet figyelmen kívül hagyni a régiók 

átszervezése során – szögezték le Traian Băsescu államfő kijelentései kapcsán az RMDSZ 

és az MPP háromszéki vezetői. Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki szervezetének 

elnöke leszögezte: a szövetség kitart saját régióátszervezési elképzelése mellett, Kulcsár-

Terza József pedig úgy vélekedett, a természetes, történelmi régiókat kellene elismerni. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2011/04/18/szlovakiai-partok-az-uj-magyar-alkotmanyrol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=89835&cim=ismerjek_el_a_tortenelmi_regiokat
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Semjén Zsolt alkotmányról, nemzetről 

2011. április 18. - Duna TV, Felvidék Ma 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Duna Televízióban az új 

magyar alkotmányról, és annak a nemzetet érintő részeiről beszélt. Kiemelte, mostantól 

nem az a mondat szerepel az új alkotmányban, hogy „Magyarország felelősséget érez a 

határon túli magyarokért”, hanem „Magyarország felelősséget vállal a határon túli 

magyarokért”. A külhoni magyarok választójogával kapcsolatban Semjén kiemelte: „az 

alkotmány leszögezi, egy magyar nemzet van és egy magyar állampolgárság, függetlenül 

attól, hogy hol él a polgár a világban”. Az autonómia kapcsán Semjén elmondta, az a 

nemzetrészek megmaradásának garanciáját jelenti, melyről nem akarnak lemondani. 

 

Kárpát-medencei népszámlálás 

2011. április 19. - Tarics Péter - Magyar Nemzet 

A cikk az idei év folyamán következő népszámlálásokkal foglalkozik. Sorra veszi a 

szomszédos országokkal kapcsolatban a magyarság népességszámának változását és annak 

okait. Mindegyik régióban fogyással számolhatunk, aminek oka elsősorban az 

asszimilációnak tudható be, egyedül Kárpátalja egyes régióiban figyelhető meg növekedés. 

A népszámlásokat megelőző kampánnyal kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy a 

nemzetiséget sokan összekeverik az állampolgársággal ezért nem azt jelölik be a 

kérdőíveken. Ezért fontos lenne, hogy erre felhívják a figyelmet. Kiemeli, hogy „a kampány 

során nemcsak azokat kell megszólítani, akiket közvetlenül fenyeget az asszimiláció.” 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. április 19-i számában olvasható) 

 

Bukarestbe helyezték át Csibi Barnát 

2011. április 18. - Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság 

Április 20-tól öt hónapra Bukarest 2. kerületének adóhivatalához helyezték át Csibi 

Barnát, aki március 15. előestéjén halálra ítélt, majd felakasztott egy Avram Iancu-bábut 

Csíkszereda központjában. Csibi Barna 21 napos pihenőszabadságot vett ki, miután az 

ANAF elnöke Abrudbányára helyezte át. Fehér megyei településeken többször is tüntettek 

az ellen, hogy a Mócvidék szülöttjét, a román nemzeti hős Avram Iancu emlékét 

meggyalázó csíkszeredai fiatalember Abrudbányán dolgozzon. 

 

Elhalasztották Rácz Károly perének tárgyalását 

2011. április 18. - transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Jövő hónap 18-ra halasztották Rácz Károlynak, Kézdivásárhely csúszópénz elfogadásával 

vádolt polgármesterének perét, miután a vádlott ügyvédje halasztást kért a mai 
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http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/28159-semjen-zsolt-alkotmanyrol-nemzetrol
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=50185
http://itthon.transindex.ro/?hir=26028
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tárgyaláson, mondván, hogy nem volt elegendő ideje a perhez kapcsolódó iratokat 

áttanulmányozni. 

 

Az LMP aggódik Verespatak miatt 

2011. április 18. - transindex.ro, Szabadság 

Jávor Benedek nyílt levelet küldött Kelemen Hunornak a Verespatakra tervezett bánya 

ügyében, amelyben arra kéri a művelődési minisztert, szorgalmazza, hogy a verespataki 

térségben található értékek, "a természeti értékek mellett az emberiség kulturális 

örökségének kiemelkedő értékei, az ókori és középkori bányászkodás fennmaradt emlékei, 

a római kori tárnák, épületmaradványok, továbbá a középkori épületek a világi és egyházi 

létesítmények, valamint ezek együttese" az UNESCO Világörökség részévé váljanak. 

 

Alap, törvény 

2011. április 19. - Balogh Levente - Krónika 

A Krónika vezércikkében az alaptörvény elfogadásával foglalkozik Balogh Levente: „Az 

alaptörvény bizonyos szociális jogok szavatolása terén valóban vádolható visszalépéssel, az 

alkotmánybíróság hatáskörének korlátozása pedig káros, de – Sólyom Lászlót idézve – 

Magyarország ettől még európai demokrácia marad. Az alkotmány nem tökéletes, de nem 

is a diktatúra megalapozását szolgálja. Az egypárti alkotmányról szóló vádak technikailag 

igazak – de egy kétharmados kormányoldalról van szó, amely legitim módon nyerte 

mandátumát. 

 

Leragasztotta díjnyertes alkotásaikat az LMP, tiltakoznak az erdélyi fotósok 

2011. április 19. - Rostás Szabolcs - Krónika 

Tiltakozást váltott ki erdélyi magyar fotósok körében, hogy a Lehet Más a Politika 

aktivistái a napokban Orbán Viktor miniszterelnököt a 2007. februári fideszes 

kordonbontás közben ábrázoló fénymásolt képeket ragasztottak a Kossuth téri EGYÜTT-

Lét című kiállításon bemutatott fotóikra. Balázs Attila és Haáz Sándor akiknek képeit 

leragasztották, a Hargita Népének nyilatkozva elmondták, hogy „a pártaktivisták 

gúnyolódtak alkotásaikkal és méltóságukat sértették meg a megmozdulással.” 

 

LMP: nem akartuk bántani a székelyföldi fotósokat 

2011. április 19. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

„Nem a székelyföldi fotósokat akartuk bántani, az Orbán- kormánnyal van bajunk” – 

jelentette ki az ÚMSZ-nek Dorosz Dávid, a Lehet Más a Politika (LMP) országgyűlési 

képviselője a magyarországi párt múlt heti politikai akciójáról, melyen aktivistái 

leragasztották az Országház előtt látható EGYÜTT-Lét című fotókiállítás anyagát. Az LMP 

így kívánt tiltakozni amiatt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szerintük a fotókiállítás 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=50199
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révén próbált kordont vonni a Kossuth tér elé. A tárlaton kiállított képek java része 

székelyföldi fotósok munkája volt, akik felháborodtak. 

 

Helyreállítják a Szabadság-szobrot 

2011. április 19. - Új Magyar Szó 

Feljelentést tett az aradi önkormányzat ismeretlen tettesek ellen, akik egy hónapon belül 

kétszer rongálták meg az aradi Szabadság- szobrot – tudta meg az ÚMSZ tegnap Bognár 

Levente alpolgármestertől. A tizenhárom aradi vértanúnak emléket állító műalkotásnak 

több elemét is megcsonkították az elkövetők: legutóbb az Ébredő szabadság nevű 

szoboralak kezéből ellopták a tőrt, az Áldozatkészséget szimbolizáló figuráról pedig a 

diadémot tulajdonították el. 

 

Nincs veszve a magyar – Továbbra is fogyunk, de már nem ijesztő arányban 

2011. április 19. - Lévai Barna - Székely Hírmondó 

Kiss Tamás a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatójával készített interjút a 

Székely Hírmondó, aki Magyar nyelvhasználat Háromszéken tartott tanácskozáson szólalt 

fel. Elmondta, hogy míg a kilencvenes években komoly elvándorlási hullám volt jellemző, 

addig a 2000 utáni időszakra ez már nem jellemző és remélhetőleg a 2011-es népszámlálás 

is ezt fogja igazolni. Véleménye szerint „az országos népességpolitikába be kell kapcsolni a 

magyarságot, és itt elsősorban az RMDSZ-nek van szerepe, hiszen kormányzati tényező.” 

Fontos a tájékoztatás is mivel szerinte a kolozsvári, vagy marosvásárhelyi fiatalok 

nincsenek tisztában a támogatási lehetőségekkel. Szerinte nem megalapozott az a félelem, 

hogy egy román többségű nagyváros közelsége, komoly hatást gyakorolna a másik város 

etnikai arányainak alakulására. 

 

Több magyar középiskola kellene Biharba? 

2011. április 19. - Kossuth Rádió, Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdély Magyar Ifjak nagyváradi szervezet tárgyalt 

a Bihar megyei magyar középiskolai oktatás helyzetéről. „Szerintük túl sok magyar diák 

tanul román tagozaton, részben azért, mert 25 szakmát nem lehet magyarul tanulni a 

megyében. A megyei főtanfelügyelő ugyanakkor azt mondja: tavaly a meghirdetett 

osztályokat sem tudták elindítani, mert nem volt elég jelentkező.” Szilágyi Ferenc, a 

Partiumi Keresztény egyetem adjunktusa szerint önálló magyar középiskolára van szükség 

Nagyváradon, szolgáltatói és ipari szakirányokkal. Elmondta, hogy a román iskolákban 

indított magyar osztályok nem jelentenek megoldást, mivel az idegen környezet 

„asszimiláció melegágyává” válik. 
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Magyar alkotmány: Dzurinda a tettek mezejére lépett 

2011. április 18. - bumm.sk, Felvidék Ma 

„Nem ülünk ölbe tett kézzel, ellenkezőleg, aktívak vagyunk” - jelentette ki Mikuláš 

Dzurinda külügyminiszter azzal kapcsolatban, hogy az ellenzéki pártok szerint a szlovák 

külügy és a kormány tétlenül nézik, hogyan veszélyezteti Budapest Szlovákiát. Kifejtette, 

már egy hete telefonon beszélt Martonyi Jánossal, s felhívta a figyelmét arra, hogy az új 

alkotmány azon rendelkezései, amelyek a kisebbségek kollektív jogait, valamint 

Magyarország határon túli cselekvését érintik, vitathatóak. Dzurinda szerint Szlovákiában 

szó sem lehet a kisebbségek kollektív jogairól. Pozsony már felvette a kapcsolatot Knut 

Vollebaekkel, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosával, aki már foglalkozik az üggyel. 

 

A Smer nyerné a választásokat, bukna a jelenlegi koalíció 

2011. április 18. - TASR, SITA, bumm.sk, parameter.sk, Új Szó Online 

Némileg csökkent az ellenzéki Smer-SD népszerűsége, de Robert Fico pártja még így is 

43,2 százalékkal nyerne, ha most tartanák a parlamenti választást - derül ki a Median 

legutóbbi felméréséből. Második helyen az SDKÚ végezne 17,1 százalékkal, a harmadik a 

KDH (10,1 százalék) lenne. A felmérés szerint őket követi a liberális Szabadság és 

Szolidaritás (9,9 százalék), a Szlovák Nemzeti Párt (5,9 százalék) és a Most-Híd párt (5,1 

százalék). A Magyar Koalíció Pártjára a választók mindössze 1,5 százaléka voksolna, így az 

nem kerülne be a törvényhozásba. 

 

Nyelvhasználati törvény - az MKP szerint a KDH újabb és újabb feltételeket 

szab 

2011. április 18. - bumm.sk, parameter.sk, Új Szó Online 

A Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) a kormányprogram elfogadásánál rábólintott a 

kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvényre. Éppen ezért érthetetlen az MKP számára, 

hogy folyamatosan újabb és újabb feltételekhez szabja a tervezet parlamenti elfogadását. 

Az MKP szerint a Bugár Béla vezette Híd rosszul mérte fel a partnerei, főként a KDH 

hozzáállását a kisebbségi nyelvtörvényhez. A Magyar Koalíció Pártja azon a véleményen 

van, hogy a már kompromisszumos 15 százalékos nyelvhasználati küszöbből nem szabad 

engedni. 

 

Az MKP és bajtársai 

2011. április 18. - Barak László - Új Szó 

„A három ellenzéki párt politikusainak (SNS, Smer-SD, MKP) van egy nagyon fontos közös 

céljuk. Nevezetesen a jelenlegi szlovák kormány leváltásáért ügyködni” – írta Barak László 

a pozsonyi magyar napilap véleményrovatában. Barak szerint „Ficóéknak és Slotáéknak 

természetesen sokkal jobban ül ez a szerep, mint az MKP-s politikusoknak, hiszen Fico és 
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Slota tulajdonképpen édestestvérek. A Berényi József mellett immár újra a pártot csődbe 

juttató Csáky Pállal nyomuló MKP-ban viszont komoly dilemmát kellene jelentenie, hogy 

egy olyan kormánykoalíció bukását áhítják annyira, amelynek pártjaihoz és politikusaihoz 

elvileg, de gyakorlatilag is sokkal közelebb kellene állniuk, mint alkalmi bajtársaikhoz, 

Ficóhoz és Slotához.” 

 

Vita a nemzetiségi adásokról 

2011. április 18. - Új Szó Online 

A nemzetiségi adások sugárzási idejéről is vitáztak a múlt héten a Szlovák Rádió és 

Televízió (RTVS) tanácsának ülésén. Miroslav Kollár, a tanács elnöke szerint ugyanis 

többféleképpen értelmezhető az RTVS-ről szóló törvénynek az a passzusa, amely a 

nemzetiségi adások sugárzásának terjedelmét az ország lakosságának nemzetiségi 

számarányaiból vezeti le. H. Rudas Dóra és Nagy Ildikó, a tanács magyar tagjai szerint a 

törvény teljesen egyértelmű. Szerintük az összes szlovákiai kisebbséget figyelembe véve a 

magyar kisebbséget napi öt-hat óra műsoridő illeti meg. Hasonló véleményen van Bugár 

Béla is. 

 

Most zárult le az átmenet a Felvidéken 

2011. április 19. - Kocur László - Magyar Hírlap 

Berényi József pártelnök a szlovák nacionalizmussal szembeni harcot, valamint Dél-

Szlovákia gazdasági és szociális helyzetének javítását tekinti az MKP legfontosabb 

feladatának. A Magyar Hírlapnak adott interjúban kiemelte, hogy országos és járási 

szinten is folytatódott a párt megújulása. Elmondta, gondot jelent az MKP számára a 

sajtómegjelenés kérdése, mert „a szlovák médiumok inkább elhallgatnak bennünket, mivel 

az új vezetést nem tudják beleilleszteni abba a prekoncepcióba, hogy mi nacionalisták 

vagyunk, és szélsőséges megoldásokat alkalmazunk”. 

 

Ismét kétnyelvű anyakönyvi kivonatok 

2011. április 18. - Vajdaság Ma 

A tartományi ombudsman és a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi 

titkárság üdvözli a miniszteri utasítás módosítását, amely lehetővé teszi az anyakönyvek 

két nyelven történő vezetését és a kétnyelvű kivonatok kiadását. A szabály április 20-án lép 

érvénybe. A döntés az illetékes minisztérium és a tartományi ombudsman képviselőinek 

februári megállapodása nyomás született. 
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Reprezentatív összeírás a nemzetiségileg vegyesen lakott területen 

2011. április 18 - Fehér Ilona - Magyar Műsorok Stúdiója 

Szlovéniában az idén nem hagyományos népszámlálást végeznek, ami azt jelenti, hogy a 

biztosok nem járják a terepet, hanem a Statisztikai Hivatal különböző regiszterekből gyűjti 

össze az adatokat. Ezen kívül az összeírás nem tartalmazza a nemzetiségi hovatartozás 

kérdését sem. A magyar nemzetiségi közösség vezetőinek ez a megoldás nem elfogadható, 

mert véleményük szerint egy nemzeti közösségnek fel kell mérnie a helyzetét, és tudnia 

kell azt, hogyan alakulnak a mutatói. Ennek érdekében a nemzetiségileg vegyesen lakott 

területen összeírást ösztönöznek. Fehér Ilona összeállítását hallják a témáról. 

 

Új magyar elnök Közép-Burgenlandban 

2011. április 18. - volksgruppen.at 

Tisztújító közgyűlést tartott a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, melynek éléről 

hat év után távozott Hofer József. Helyére egyhangúlag Kulman Sándort választották az 

egyesület tagjai. 

 
 

  

A
u

sz
tr

ia
 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

http://www.rtvslo.si/mmr/news/article/1493
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/146848/
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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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