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Répás: cél a magyar népességfogyás megállítása a határon túli területeken 

2011. április 19. - MTI, Krónika, Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A készülő nemzetpolitikai stratégiában központi szerepet kap a népességfogyás megállítása 

a határon túli magyarlakta területeken - mondta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai 

helyettes államtitkár az Országgyűlés szakbizottsága előtt. Répás Zsuzsanna kiemelte: az 

idei év nagyon fontos a demográfiai felmérések szempontjából, ugyanis a környező 

országok szinte mindegyikében ekkor rendezik a népszámlálásokat. Egy tavalyi, kolozsvári 

konferencián ismertetett adatokat idézve elmondta, arra lehet számítani, hogy a Kárpát-

medencében a  külhoni magyarság lélekszáma tíz év alatt 230-250 ezerrel csökkent. 

Szerinte Erdélyben és a Vajdaságban a migráció és az alacsony születésszám, Felvidéken 

pedig az asszimiláció a domináns. 

 

Az alaptörvény a határon túli magyarok szemével 

2011. április 19. - Haják-Szabó Mária, Ternovácz István, Oláh-Gál Elvira - MR1-Kossuth 

Rádió 

Berényi József, az MKP elnöke elmondta, pártja üdvözli, hogy az új alkotmány átfogóbban 

foglalkozik a határon túli magyarok sorsával, valamint, hogy az eredeti szöveghez képest 

jóval hatékonyabb a magyarországi kisebbségvédelem. Hosszú távú, 

megkérdőjelezhetetlen kötelezettségvállalást és felelősségvállalást eredményez az új 

alaptörvény Pásztor István, a VMSZ elnöke szerint. Pásztor szerint az alkotmány erősebbre 

fogja szőni az anyaország és a határon túli közösségek közti kapcsolatokat. Ágoston 

András, a VMDP elnöke friss kettős állampolgárként mondta el, a dokumentum megnyitja 

az utat „egy olyan fejlődés felé, amelynek eredményeként a szavazóbázisban, és a 

nemzeten belül azok kerülnek nagy többségbe, akik nemzetben gondolkodnak”. 

 

Koalíciós szakítópróba 

2011. április 20. - Erdély Ma, Háromszék 

Vagy lesz kisebbségi törvény, vagy nem lesz koalíció – jelentette ki Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke a Román Televízió magyar adásában a múlt szerdán rögzített, tegnap 

sugárzott Sajtóban című műsorban. A kérdezők azt boncolgatták, mekkora esélye van a 

kisebbségi törvény elfogadásának a tavaszi parlamenti ülésszak végéig, azaz június 30-ig, 

miközben a tervezet az emberjogi bizottságban elakadt. A politikus kijelentette, 

amennyiben a körülmények megengedik, rendes eljárással, parlamenti vita után fogadják 

el a törvényt, s ha ez nem sikerül, lehetőségként ott a felelősségvállalással való 

elfogadtatás, de még ebben az ülésszakban dűlőre jutnak. 
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3 

Tiltakozik Borboly Csaba a budapesti LMP-tüntetésen leragasztott fotók 
miatt 

2011. április 19. - Krónika, Új Magyar Szó 

Schiffer Andráshoz, a Lehet Más a Politika (LMP) frakcióvezetőjéhez intézett nyílt levélben 

fejezte ki megdöbbenését Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke amiatt, hogy a 

párt aktivistái múlt heti budapesti tüntetésükön leragasztották a Kossuth téren felállított 

Együtt-Lét című fotókiállítás egyes alkotásait. Az önkormányzati vezető keddi levelében 

kifejtette: „különösen fájó és megdöbbentő” számára, hogy az új politikai stílus 

megjelenéséért küzdő LMP aktivistái székelyföldi fotóművészek versenyműveit is 

performanszuk tárgyává tették. Borboly szerint ez azért fájó, mert a „gyerekes vonásokat is 

hordozó akció” feleleveníti a székely emberekben a 2004. december 5-i népszavazás 

keserű emlékét. 

 

Kilencven éven felüliek is sorban állnak a honosításért 

2011. április 19. - Erdély Ma, hirado.hu 

Eddig félszáz állampolgársági esküt tettek le a határon túli magyarok, nem ritka, hogy 

1920 előtt születettek is kérik a honosítást. Ők azok, akik az elmúlt majdnem száz év alatt 

többször is voltak már magyar állampolgárok. „Sokan visznek magukkal régi okiratokat, 

régi mesterleveleket, régi iskolai igazolásokat és büszkén hozzák, mert végre fontosak azok 

az is. Előkerül sok régi magyar szép okirat" – mondta a Híradónak Zsigmond Barna Pál 

csíkszeredai magyar főkonzul. 

 

Eckstein a Wikileaks-en 

2011. április 19. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Eckstein Kovács Péter elnöki tanácsos is felkerült a Wikileaks portálra. Egy amerikai 

diplomáciai táviratot hoztak nyilvánosságra, mely szerint 2008 áprilisában, a helyhatósági 

választások ideje alatt Eckstein-Kovács Péter azt mondta amerikai diplomatáknak: a 

Magyar Polgári Pártot Traian Basescu nyomására, az RMDSZ alternatívájaként hozták 

létre. Eckstein szerint az államfő így akart bosszút állni az RMDSZ-en, amely akkor a 

liberálisokat támogatta. 

 

Elszigetelt erdélyiek 

2011. április 20. - Bíró Blanka - Krónika 

Kimaradtak a múlt heti Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál forgatagából a részt vevő 

határon túli magyar kiadók. „Az erdélyi kiadókat csak az találta meg, aki nagyon kereste, 

vagy véletlenül éppen odatévedt” – fogalmazott a Krónikának Káli Király István, a 

Romániai Magyar Könyves Céh elnöke. A határon túli magyar kiadókat egy tömbben, a 

Jövő Házában, a galéria egyik szárnyára „száműzték”, ott állították fel a Romániai Magyar 

Könyves Céh ingyenes standját, a Pallas–Akadémia Kiadó külön, míg a tizenhárom 
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háromszéki kiadó közös standot bérelt, és ide kerültek a felvidékiek, az újvidékiek és egy 

pozsonyi kiadó is. 

 

Visszakerülhet a Iorga-idézet? 

2011. április 20. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

Visszahelyezné a kolozsvári önkormányzat a Mátyás-szoborcsoport talapzatára a Gheorghe 

Funar által 1992-ben engedély nélkül felhelyezett táblát – nyilatkozta a Ziua de Cluj román 

nyelvű napilapnak Radu Moisin, a kincses város demokrata-liberális párti (PDL) 

alpolgármestere. Kollégája, László Attila RMDSZ-es alpolgármester és Molnos Lajos 

önkormányzati képviselő azonban a Krónikának egybehangzóan úgy nyilatkozott, teljesen 

esélytelen a próbálkozás, ehhez ugyanis a megyei, illetve az országos műemlékvédelmi 

bizottság engedélye szükséges. 

 

Építkezhet a Sapientia 

2011. április 20. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) kolozsvári kara kiírta a 

közbeszerzési eljárást az intézmény új épületének a megépítésére, amit a Tordai út 2–14. 

szám alatti telken húznak fel tervek szerint két-három éven belül. A magyar kormány 230 

millió forinttal támogatja az építkezést. Az egyetem új ingatlanjának alapfelülete mintegy 

hatezer négyzetméter lesz. Tegnap ugyanakkor ünnepélyes keretek közt emléktáblát 

avattak Bocskai István tiszteletére az egykori erdélyi fejedelem szülőházánál, amely 

jelenleg a Sapientia kolozsvári karának ad otthont. 

 

Hazavárják a kolozsváriakat 

2011. április 20. - Kiss Előd-Gergely - Krónika, Szabadság 

Három héten belül elkészül a második Kolozsvári Magyar Napok programjának mintegy 

hetven százaléka, az eseményen három-négy ismert magyarországi zenekar is fellép – 

jelentette be hétfő este Gergely Balázs, a rendezvénysorozat főszervezője abból az 

alkalomból, hogy a szervezők először rendeztek nyílt megbeszélést a kolozsvári civil 

szervezetek és történelmi egyházak képviselőivel. A főszervező ugyanakkor arról is 

tájékoztatott, hogy a magyar napokat az EMNT és az RMDSZ nevében a Kincses Kolozsvár 

Egyesület szervezi. 

 

Lehetne más? 

2011. április 20. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A Krónika vezércikkében Rostás Szabolcs az LMP határon túli magyarokkal kapcsolatos 

megnyilvánulásait elemzi: „miközben a párt vezetői többször hangoztatták: az anyaországi 

alakulatoknak nem szabad „Budapestről osztani az észt” a határon túlra, ők tettekben, 

erdélyi magyar fotósok alkotásainak letakarásával fejezték ki a külhoniak iránti 
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„szimpátiájukat”. Azaz bort isznak és vizet prédikálnak: nem akarják, hogy mi beleszóljunk 

az anyaországi politikába, viszont éppen ők használták fel belpolitikai céljaikra, jelesül az 

Orbán-kormány bírálatára a határon túliakat. (Mondjuk, „kordonbontó” akciójukkal azzal 

is célt tévesztettek, hogy a Kossuth teret még 2009-ben jelölték ki a kiállítás helyszínéül, 

amikor az Orbán-kormány még sehol se volt – de ebbe meg mi nem szólunk bele.) 

Reméljük, az LMP is belátja: a külhoniakkal kapcsolatban lehet másképp is politizálni”. 

 

Alaptörvény 

2011. április 20. - Dénes László - Reggeli Újság 

A Reggeli Újság is foglalkozik az elfogadott magyar alkotmánnyal. Kiemeli, hogy a az 

MSZP és az LMP nem vett részt az alkotmányozásban, sőt a „baloldal nemzetellenes 

ügyködése egyre veszedelmesebb méreteket, léptékeket ölt.” A cikk reményét fejezi ki arra 

vonatkozólag, hogy ha „csak annyival több az új alkotmány az előzőnél, hogy leszögezi: 

Magyarország felelősséget vállal a határon túli magyarokért, hogy egy magyar nemzet van 

és egy magyar állampolgárság, függetlenül attól, hogy hol él a polgár a világban, már akkor 

is megérte elfogadni.” A cikk szerint a balliberálisok nem állnak készen arra, hogy 

„országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk” és ezért is vonták ki magukat a 

felelősség alól. 

 

Jogi tragikomédia 

2011. április 20. - Nagy Orsolya - Krónika 

Közigazgatási bíróságon támadta meg a Bihar megyei prefektúra a Nagyváradi Magyar 

Színház létrehozásáról szóló megyei tanácsi határozatot is. Szabó Ödön RMDSZ-es megyei 

önkormányzati képviselő szerint Gavrilă Ghilea kormánybiztos politikai, és nem jogi 

megfontolásból tette, amit tett. „A prefektus úr csak a formáját hozza. Bebizonyította, hogy 

a joghoz semmi köze nincs a prefektúra döntésének, ami a magyar színházzal mint önálló 

intézménnyel és a magyar közösség jogos igényével kapcsolatos”. Szabó Ödön egyébként 

azt mondja, tekintve, hogy a magyar színház ötlete a liberális többségű tanács 

kétharmadának támogatását élvezi, a testület újra és újra meg fogja hozni ilyen értelmű 

határozatait. 

 

Böjte Csaba Európai Polgár díjas 

2011. április 20. - Krónika 

Ferge Zsuzsa szociológus, akadémikus és Böjte Csaba ferences rendi szerzetes is az 

Európai Polgár Díj kitüntetettje lett idén. A nemrégiben alapított díjat olyanoknak 

adományozzák, akik segítik az EU-n belüli integrációt, az Unió lakóinak egymás iránti 

megértését. 
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Bolondítás 

2011. április 20. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó véleményrovatában Sike Lajos szokásos stílusában támadta a 

magyar kormányt: „Az a pesti illúziókeltés, amely szerint ők megoldják a határon túli 

magyarok problémáit, például a kettős állampolgársággal, különösen az egyoldalúan 

tájékozódó egyszerű embereket bolondítja. Vannak, akik csakugyan elhiszik, hogy most 

már minden jó lesz, mert hát Pesthez tartozunk, s nem veszik észre: a politika eszközei 

vagyunk. De még azt sem, hogy Pestnek sem kellő pénze, sem jogi lehetősége nincs ahhoz, 

hogy bennünket érezhetően támogasson. Ideje józanodni: tetszik, nem tetszik, a mi 

sorsunk továbbra is itt dől el, ahol élünk és adót fizetünk! Sajnos, de továbbra is sokkal 

inkább Bukarestben, mint Budapesten”. 

 

 

Slota kíváncsi Berényi állampolgárságára 

2011. április 19. - SITA, bumm.sk, parameter.sk, Új Szó Online 

Az SNS a belügyminisztériumhoz fordul, és kezdeményezi, hogy a tárca vizsgálja ki, 

megkapta-e már a magyar állampolgárságot Berényi József, az MKP elnöke. Ján Slota 

pártelnök nem érti, hogy miért nem érdekel senkit Berényi állampolgársága. „Egész 

Európa tudja, hogy felvette a magyar állampolgárságot, de sem ő, sem a magyar külügy 

nem fog erről nyilatkozni, s ezzel lezárul a dolog“ - vélte Slota Berényivel kapcsolatban. 

 

Slota: a magyar Alkotmány olyan, mint az Auróra lövése 

2011. április 19. - SITA, Új Szó Online 

Ján Slota, az SNS elnöke szerint az új magyar Alkotmány háborús helyzethez fog vezetni 

Közép-Európában. Az új magyar alaptörvény elfogadását az Auróra lövéséhez hasonlította, 

mely „a világrend gyökeres megváltoztatásához vezetett”. 

 

Kongresszus után 

2011. április 19. - Tokár Géza - Új Szó 

A pozsonyi magyar napilap kommentárja az MKP tisztújító kongresszusa kapcsán két 

érdekességet emel ki. Az egyik Berényi József „szokatlanul határozott évértékelője”, a 

másik „a szakmaiság hangoztatása”. A szerző szerint Berényinek „sikerült határozott és 

kemény vezető színében feltűnni egy fontos pillanatban”. „Világos és egyszerű üzenetek 

hangzottak el a szájából, keverte a több éve előszeretettel hangoztatott ellenségkereső 

sémákat (a sajtó és a rosszakarók támadásai gyengítik a sorokat, csak az MKP hiteles 

magyar párt) az inkább pozitív tartalmú megnyilvánulásokkal (az OKS dicsérete és tudatos 
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leválasztása a Hídról, egy új stratégia megfogalmazásának szükségszerűsége)” – áll a 

kommentárban. 

 

Közös igazgatója lesz a magyar adásoknak 

2011. április 19. - Új Szó 

A Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) vezetése úgy döntött, hogy a nemzetiségi adások és a 

Pátria rádió a jövőben közös szerkezeti egységben működik. Az intézmény igazgatói 

posztjára április 15-ig lehetett pályázni. Az Új Szó információi szerint a nemzetiségi adások 

és egyben a Pátria rádió igazgatói posztját megpályázta a Pátria jelenlegi főszerkesztője, 

Pék Zoltán, továbbá Lovász Attila (korábban az Új Szó és a Vasárnap főszerkesztője), és 

Csenger Ferenc, a rádió és televízió magyar adásainak egyik szerkesztője, hírolvasója. 

 

 

Papagájok harca 

2011. április 20. - Veres István - Új Szó 

„Szlovákia mégiscsak egy piros-fehér-zöld zsinórral körbekötözött szalámirúd, ahogyan a 

tavalyelőtti cseh uniós elnökség kreatív művészei ábrázolták. Hétfőn az összes szlovák párt 

a magyar alkotmány elfogadását várta, hogy elmondhassák ugyanazt: Szlovákiának észen 

kell lennie, mert Szűz Mária országa visszaköveteli egykori jussát. Hogy ez a téma a 

románokat vagy a szerbeket miért nem izgatja fel, annak talán az lehet az oka, hogy 

Trianon nekik csak plusz területeket adott, nem pedig az egész mai országuk területét. 

Szlovákia viszont úgy ahogy van, Magyarországból szakadt ki, ezért uralkodhat el némely 

szlovákokon ma is a gyarmati életérzés.” 

 

Helyi közösségi választások 

2011. április 20. - Tómó Margaréta - Magyar Szó, pannonrtv.com 

Június 5-én tartanak helyi közösségi választásokat Szabadkán. Az önkormányzat az utolsó 

határidőt megelőző vasárnapra írta ki a szavazást. A város mind a 36 helyi közösségben az 

urnák elé járulhatnak a polgárok. A legutóbbi választás óta négy év telt el, most 48 nap áll 

az érintettek rendelkezésére, hogy a választásokra felkészüljenek. 

 

Újvidéki törekvések a magyar tagozatok feltöltésére 

2011. április 19. - Nagy Magdolna - Magyar Szó 

Csaknem megfeleződött nyolc év alatt az újvidéki magyar elsősök száma, hiszen idén 

negyvenen búcsúznak el az általános iskolától, az elsődleges számítások szerint viszont 

körülbelül húszan iratkoznak be a város azon négy iskolájának valamelyikébe, ahol 

megmaradt a magyar nyelvű oktatás. A VMSZ városi szervezetének sajtótájékoztatóján 
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Erdély Lenke elnök reményének adott hangot, hogy húsznál több kisgyermek kezdi meg 

magyar nyelven tanulmányait, hiszen az iratkozás csakhogy megkezdődött, a kampány 

még javában tart. Mint mondta, a párt stratégiájának sarkalatos része az oktatás, amit 

különös odafigyeléssel folytat az újvidékihez hasonló, súlyos helyzetben levő 

környezetekben. Ezen a téren szorosan együttműködik az MNT-vel, s ennek egyik várható 

megnyilvánulása lesz egy donációs rendezvénysorozat, ahol művészek, vagy gyerekek 

közreműködésével anyagi eszközöket gyűjtenek a magyar tannyelvre iratkozó jövendő 

nemzedék támogatására, megsegítésére. 

 

Koordinációs ülés Pulán 

2011. április 19. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Pulán tartotta soros ülését április 16-án a Horvátországi Magyar Kisebbségi Tanácsok 

(Önkormányzatok) és Képviselők Koordinációja, a HMDK Isztria megyei 

alapszervezetének székhelyén. Az ülés egyik legfontosabb napirendi pontja a 

népszámlálási kampány volt. Az ülés után a HMDK által működtetett eszéki információs 

iroda munkatársai lakossági fórumot szerveztek a kedvezményes honosítással 

kapcsolatban, amelyen részt vettek a tanácstagok is. Juhász Zoltán konzul biztosította a 

megjelenteket arról, amennyiben többen is igényelnék a magyar állampolgárságot Isztria 

megyéből és Rijeka környékéről, akkor megtalálnák a módját, hogy ne kelljen felutazniuk 

Zágrábba. 

 

 

Az Európai Unió 13 kárpátaljai projektet támogat 

2011. április 19. - Kárpátalja Ma, mukachevo.net 

13 projekt finanszírozása valósul meg a Magyarország - Szlovákia - Románia - Ukrajna 

Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Program 

2007-2013 (HU-SK-RO-UA OP) keretein belül. A projektek komoly előrelépést 

jelenthetnek Kárpátaljának, hiszen kiemelkedő szerepet kap a határ menti infrastruktúra 

fejlesztés is.  

 

Az amerikai magyarok türelmesen várnak a szavazati jogra 

2011. április 19. - hirado.hu 

„Történelmi pillanatnak” és „nagyon jó kezdetnek” nevezte az új magyar alkotmány 

elfogadását Maximilian Teleki, a Magyar Amerikai Koalíció (HAC) elnöke, aki alapvetőnek U
S
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http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/572-koordinacios-ueles-pulan
http://www.karpatalja.ma/kozelet/1777-az-europai-unio-13-karpataljai-projektet-tamogat
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/04/19/06/Az_amerikai_magyarok_turelmesen_varnak_a_szavazati_jogra.aspx
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nevezte, hogy minden magyar állampolgár a lakhelyétől függetlenül szavazati joghoz és 

képviselethez jusson a magyar parlamentben. „A szavazati jog olyan alapvető dolog, mint a 

levegő, amit belélegzünk” – mondta Teleki. 
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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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