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Feljelentette Berényit az SNS 
2011. április 20. - MTI, SITA, bumm.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Az SNS korábbi ígéretéhez hűen a belügyminisztériumhoz fordult Berényi József 

állampolgárságának megállapítása érdekében. A nacionalista párt szerint Berényi nem lehet 

politikai párt elnöke, hiszen a tisztséget a választójogi törvény értelmében csak szlovák 

állampolgár töltheti be. Az MKP elnöke a bumm.sk hírportál kérdésére elmondta, kíváncsian 

várja a szlovák hatóságok konkrét fellépését. „Az SNS szokásos magyarellenes kirohanásait 

már megszoktuk, az igazán érdekes az lesz, mit lép erre a belügyminisztérium, miként kezeli a 

kormánykoalíció. Kíváncsian várom a fejleményeket” - jelentette ki Berényi. 

 

A Húsvéti Alkotmány 
2011. április 20. - Sylvester Lajos - Háromszék, MTI 

A Háromszék vezető írásában Sylvester Lajos az új magyar alkotmány kapcsán kifejti, hogy 

„bennünket, mint az elszakított nemzetrészekhez tartozó magyarokat, különösen érdekel az az 

alkotmányban is szentesített történelmi visszakapcsolás, amely helyreállítja a nemzet múltbéli, 

jelenlegi és jövőbéli összetartozását, és ezt az együvé tartozást az újra anyaországgá vált 

Magyarországgal majd minden bizonnyal sarkalatos törvényben rögzített szavazati joggal erősíti 

meg. Az ellenzék pánikkeltésének gyökereit itt kell kitapogatnunk. A Húsvéti Alkotmány 

Magyarország feltámadásának alapja és záloga. A köztársaság összeomlásától való félelem 

egyszerűen megmosolyogtató. Magyarország államformája továbbra is köztársaság. Ha 

Budapestre utaztunk, eddig is Magyarországra utaztunk. Az alkotmány tulajdonképpen ezt a 

megnevezést helyezi vissza jogaiba”. 

 

Baconschi: helytelen a „nacionalista pánikkeltés” 
2011. április 21. - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Az új magyar alkotmánnyal kapcsolatosan helytelen lenne e pillanatban bármiféle „nacionalista 

pánikkeltés” román részről, hiszen a két ország között nagyon jók a kapcsolatok, Bukarest és 

Budapest között zavartalan a párbeszéd a magyarországi alaptörvényről is – mondta az 

Evenimentul Zileinek adott nyilatkozatában Teodor Baconschi külügyminiszter. Hozzáfűzte 

azonban: Bukarest nyilvánvalóan reagálni fog bármilyen esetben, amikor eltérést lát az egész 

Európa által vallott demokratikus normáktól és kritériumoktól. 

 

 

Schiffer válasza Borbolynak: az LMP a fényképragasztással csak a 
kordonokra akarta felhívni a figyelmet 
2011. április 20. - Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

Az LMP a múlt csütörtöki, Kossuth téri fényképragasztással, kizárólag arra kívánta felhívni a 

figyelmet, hogy a mostani hatalom egy kiállítással kordonozta el az Országház épületét – írta a 

Borboly Csabának, a Hargita megyei tanács elnökének címzett nyílt válaszlevelében Schiffer 

András, a párt frakcióvezetője. A politikus egyetértett azzal, hogy az erdélyi, székelyföldi 
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magyarság nem lehet áldozata a magyarországi belpolitikai vitáknak. Hozzáteszi, hogy az 

LMP továbbra is támogatja a székelyföldi magyarság autonómia-törekvéseit. 

 
Szász Jenő visszakaphatja alpolgármesteri pozícióját 
2011. április 20. - Pál Gábor - szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

Április 20-án a Hargita Megyei Törvényszék úgy döntött, hogy az udvarhelyi tanácsosok 

(RMDSZ, Zöld Párt) nem jártak el szabályosan, amikor Szász Jenőt leváltották 

alpolgármesteri pozíciójából. Szász Jenő még nem kívánt nyilatkozni, ameddig a törvényszék 

hivatalosan nem közli a tényt, miszerint helyt adott a keresetének, de hangsúlyozta, hogy 

„ideje lenne véget vetni azon törvénytelen döntéshozataloknak, melyet a polgármester 

elkövet”. Ugyanakkor a polgáriak elnöke elmondta, hogy Makkfalván és Sepsiszentgyörgyön 

is pont ilyen okok miatt nyert pert az alpolgármester. Bunta Levente polgármester kijelentette, 

hogy mindenképp fellebbezni fognak: „ügyes, és minden bizonnyal drága ügyvédet 

fogadhatott Szász Jenő, hogy sikerült elérnie ezt. Elvi kérdés, és továbbra is kiállok amellett, 

hogy olyan ember ne vegye fel a fizetését, aki nem dolgozik” – közölte a polgármester. 

 

Közröhej 
2011. április 21. - Gazda Árpád - Krónika 

A Krónika csütörtöki vezércikkében Gazda Árpád a magyar alkotmánnyal kapcsolatos külföldi 

kommentárok kapcsán arról ír, hogy „Az alkotmány ügyében folyamodni külső segítséghez 

szinte akkora bűn, mint amilyen a szovjet csapatok Magyarországra hívása volt 1956-ban. Az 

alkotmány ugyanis – túl azon, hogy rögzíti a törvényes alapelveket – egy ország, egy nemzet 

önkifejezési eszköze. Arról is szól, hogy az ország, a nemzet milyen keretek között képzeli el 

saját jövőjét, hogyan kodifikálja nemzeti érdekeit. A magyar jövőkép, a magyar nemzeti érdek 

megfogalmazásában pedig csakis Magyarország lakói, csakis a magyarok illetékesek”. A 

publicisztika végén a szerző leszögezi: „Az ellenzék külső segítségkérésével Magyarország 

vált közröhej tárgyává, a szégyen pedig a határon túl is érezhető”. 

 

 
MPP: téved a WikiLeaks 
2011. április 21. - Bíró Blanka - Krónika, Új Magyar Szó 

Lejáratási kísérletnek tartja a Magyar Polgári Párt (MPP) alapításáról a WikiLeaks portálon 

megjelent információkat Bálint József, az MPP sepsiszentgyörgyi elnöke. A WikiLeaks egy 

amerikai diplomáciai táviratot hozott nyilvánosságra, miszerint Eckstein-Kovács Péter 

jelenlegi államelnöki tanácsos, akkori RMDSZ-szenátor 2008 áprilisában, a helyhatósági 

választások idején azt mondta amerikai diplomatáknak, hogy az MPP-t Traian Băsescu 

államfő nyomására, az RMDSZ alternatívájaként hozták létre. „Megkezdődött a jövő évi 

választásokra a felkészülés, ezzel együtt az ellenfelek minden lehetséges módon történő 

lejáratása” – mondta a polgári párt sepsiszentgyörgyi elnöke. 
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Segítség a csángó magyaroknak 
2011. április 21. - Új Magyar Szó 

A magyar nyelv oktatása mellett fokozott hangsúlyt fektetne a csángóföldi gazdasági 

beruházásokra és a turizmusra a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége az asszimiláció 

megállítása érdekében. Solomon Adrián, a szervezet elnöke tegnap Budapesten kiemelte: 

kizárólag az oktatási programok nem elegendők az asszimiláció megfékezésére. Céljuk, hogy 

minél több csángó magyar értesüljön az egyszerűsített honosítás lehetőségéről, és minél 

többen éljenek vele. 

 

A Jobbik helyzete 
2011. április 21. - Dénes László - Reggeli Újság 

Dénes László szerint a magyar alkotmányról szóló parlamenti szavazás során „a Jobbik 

„nem”- je minden szempontból tisztességesebb és honorálhatóbb magatartás, mint az MSZP-

LMP kominternes összeesküvése. A Jobbiknak csak arra kellene vigyáznia, hogy ne sodródjon 

túl gyakran ezekkel egy platformra”. Dénes hozzáteszi: a Jobbiknak és Szili Katalinnak nem 

kellene „lépten-nyomon, minden úton és módon gyalázza, fúrja, sértegesse a magyar 

kormányt, a miniszterelnököt, az államot, a nemzetet. Hogy minden lehetséges honi és külföldi 

fórumon feljelentse Magyarországot”. 

 

Hatékonynak és láthatónak is lenni 
2011. április 20. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

„Az RMDSZ-nek az elkövetkező egy esztendőben jobban kell kommunikálnia. Ez a következő 

időszak nagy kihívása, hiszen ha egy olyan jövőképet, egy olyan választ nem tudunk adni a 

kérdésekre, amellyel meggyőzzük az embereket arról, hogy nem volt hiábavaló, amit csináltunk, 

akkor felmerül, hogy hogyan tovább” – véli az Új Magyar Szónak adott interjúban Borbély 

László, az RMDSZ új politikai alelnöke. A politikus a magyar kormánnyal kapcsolatban 

kijelentette, hogy az anélkül támogatta a demokrácia-központok létrejöttét, hogy megkérdezte 

volna az RMDSZ-t, a párt a meglévő struktúráin keresztül tudna-e segíteni a honosítási 

tájékoztatásban? „Ehelyett létrehozták ezeket a demokrácia-központokat, és ott a honosítási 

kérvények mellé odatették a pártbejegyzéshez szükséges aláírási íveket” – mondta Borbély. 

 

Lipšic: többféleképpen is vizsgálhatjuk Berényi állampolgárságát 
2011. április 20. - SITA, Új Szó Online 

Több módja is van annak, hogy megállapítsák: magyar állampolgár-e Berényi József, a 

Magyar Koalíció Pártja elnöke - jelentette ki Daniel Lipšic belügyminiszter. Lipšic szerint az 

egyik lehetséges mód a beismerés. “Úgy vélem, nem ez lenne a sikerhez vezető módszer, 

ugyanis Berényi korábban elmondta, nem fog tájékoztatni állampolgárságáról. De vannak más 

eszközök is” - mondta a belügyminiszter, azt azonban nem akarta pontosítani, melyek ezek. 

„Ez az ország jogállam. Hogy a törvények jók-e vagy rosszak, az a parlament dolga. A 

végrehajtó hatalom feladata betartatni azokat” - tette hozzá. A belügyminiszter nem tartaná 
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Szlovákiával szemben lojális magatartásnak, ha Berényi nem jelentené, hogy idegen 

állampolgárságra tett szert. 

 

Otthon tartom a Nagy-Magyarország térképemet 
2011. április 21. – Index – Magyari Péter 

Nagy József Szlovákia környezetvédelmi miniszterét, a Híd- Most párt politikusát, a cikk 

szerint, csak azért érdekli a kettős állampolgárság, hogy esetleg szavazhasson a Fidesz ellen. 

Szerinte árt a felvidéki magyaroknak az Orbán-kormány politikája, és az MKP is feleslegesen 

provokál. A szlovákiai magyar miniszter elmondta, hogy Szlovákiában élve nincs szüksége a 

magyar állampolgárságra, arra viszont szükség lenne, hogy a kormány bevonja a MÁÉRT 

párbeszédbe azokat a véleményformáló politikusokat is, akikre a szlovákiai magyarság 

kétharmada szavazott. A párt kettős identitásának lényegét abban fogalmazta meg Nagy, hogy 

az egész dél-szlovákiai vidék képviseletét felvállalták, és nemcsak az etnikai kérdésekre 

koncentrálnak, ezért sok szlovák szavazójuk is van. Az MKP és a Híd közti szakítás okát 

többek között abban látja, hogy a Híd nem valami ellen politizáló párt, hanem ideológia 

mentén szerveződik. 

 

Pravda: Orbán alkotmánya ijesztő 
2011. április 20. – MTI, bumm.sk 

A Pravda című napilap kommentárja szerint az új magyar alkotmány szövege a 19. századot 

idézi. A szerző, Marián Repa szerint nem meglepő, hogy a magyar lakosság több mint fele 

nem ért egyet az új alkotmánnyal. Repa szerint Orbán Viktornak a hatalom megtartásában 

segíthetnek „a hálás külföldi magyarok, akik kettős állampolgárságot szereznek. Azzal 

kapcsolatban, hogy az alaptörvény szerint Magyarország felelősséget vállal a határon túli 

magyarok sorsa iránt, a szerző megjegyzi, a szlovák kormánynak már nem szabad tovább ölbe 

tett kézzel várakoznia. „Pozsony hallgatását Budapesten úgy értelmezhetnék, hogy csendben 

egyetért más országok törvényeinek alkalmazásával a mi területünkön. A szlovák kormánynak 

ezért határozottan Orbán értésére kellene adnia, hogy az „egységes nemzetről” szóló álmok 

eddig mindig tragikusan végződtek” - zárja kommentárját a Pravda. 

 

99 éves kettős állampolgár 
2011. április 20. - Új Szó 

Kedden magyar állampolgárságot kapott egy 99 éves rimaszombati asszony. Dr. Tamás 

Aladárné a Budavári Anyakönyvi Hivatalban tette le az állampolgársági esküt. A Magyarok 

Világszövetsége emléklapot állított ki neki. „Nagyra értékeljük Ilonka néninek a magyar 

nemzet iránti hűséget példázó gesztusát” – áll a MVSZ közleményében. Ladislav Sikorčin 

jégkorongozó után ő a második szlovák állampolgár, akiről köztudott, hogy a könnyített 

honosítási eljárással felvette a magyar állampolgárságot. A szlovák állampolgársági törvény 

értelmében mindketten abban a pillanatban elvesztették szlovák állampolgárságukat, amikor a 

magyart megkapták. 
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Ágoston levele Pásztorhoz: VMSZ-es aláírásgyűjtés Szabadkán az 
MK nevében 
2011. április 21. - Vajdaság Ma 

Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke levéllel fordult Pásztor 

Istvánhoz, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökéhez, melyben arra hívja fel a figyelmet, hogy 

Szabadkán a VMSZ aktivistái a Magyar Koalíció nevében gyűjtenek aláírásokat a helyi 

közösségi választásokra előzetes megállapodás nélkül. 

 

A Damjanich-emlékmű marad 
2011. április 21. - Pál Zsófia - Magyar Szó 

Szerdán az adai községi képviselő-testület szavazattöbbséggel elfogadta a Nemzetek Közötti 

Kapcsolatügyi Tanács záróhatározatát, és ezzel elítélt a Damjanich-emlékművel kapcsolatos 

mindennemű provokációt. Stanka Mihajlov, a Szerb Haladó Párt képviselője ugyanakkor kitart 

amellett, hogy Damjanich János szobrának nincs helye Ada központjában, és nem tekinti 

lezártnak az ügyet. 

 

Vajdasági betelepítés? 
2011. április 21. - Sebestyén Imre - Magyar Nemzet 

„Félve tekintenek a martonosiak a jövő felé: idegenek, jövevények zavarták meg a magyar 

határ közvetlen közelében fekvő, magyarok lakta vajdasági falu nyugalmát. Először csak 

néhány koszovói roma család érkezett, majd mind nagyobb méreteket öltött a betelepítés” – 

írja Sebestyén Imre a Magyar Nemzetben. Nincs bizonyíték arra, hogy szervezetten 

irányították volna ide őket. „A szerb törvények értelmében nem lehet megtiltani a lakhely 

szabad megválasztását, ám ugyancsak jogszabály óv egyes területek etnikai arányainak 

szervezett megváltoztatásától. Egyelőre csak védekezésként létrehozzák a Martonos Alapot, 

amely felvásárolja az üresen hagyott házakat, hogy ne kerüljenek idegen kézre. A helybeliek 

számíthatnak a vajdasági magyar politikum segítségére.” 

 

Előbb a templom… 
2011. április 20. - Tóth Viktor - Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpáti Igaz Szó a nemrég alakult Ivan Margitics Kárpátaljai Görög Katolikus Egyesület 

alapítóinak kezdeményezésére hívja fel a figyelmet. „Nem kevesebbet szeretnének, mint hogy 

a közvetlenül a pápa alá tartozó soknemzetiségű Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye 

mihamarabb olvadjon be az Ukrán Görög Katolikus Egyházba. A nem éppen 

magyarbarátságáról ismert Volodimir Pipas, a szervezet vezetője emellett az ukrán nyelvű 

mise bevezetését is szorgalmazta” – írja Tóth Viktor. A szerző szerint Volodimir Pipasék terve 

ahhoz vezetne, hogy a kárpátaljai templomokban hamarosan megpecsételődne a kisebbségi 

nyelvű misék sorsa, s ezzel párhuzamosan az iskolák, például a Karácsfalvai Sztojka Sándor 

Görög Katolikus Líceum jövője is. 
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Tóth István főkonzul adta át a főiskolának a Hagyományok Házának 
kiadványait 
2011. április 20. - Kárpáti Igaz Szó 

A kárpát-medencei néphagyomány ápolására és továbbéltetésére létrehozott Hagyományok 

Háza a Norvég Alap támogatásával néprajzi, népzenei kiadványokat jelentetett meg. Tóth 

István főkonzul közvetítésével a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vehette át a 

felajánlott gyűjteményeket. A főkonzul tájékoztatása szerint a kiadványokat Kárpátalja számos 

településének középiskolája és könyvtára is megkapja. A főiskola részéről Orosz Ildikó vette 

át a több mint 50 CD és gyűjteményleírást tartalmazó felajánlást, mellyel a főiskola médiatára 

folklórismereteket, népzenei gyűjtéseket és felvételeket, dallam- és népmesegyűjteményeket 

tartalmazó kiadványokkal gazdagodott. 

 

Egyesülő ukrán nacionalisták 
2011. április 21. - Magyar Nemzet 

Az ultranacionalista Szvoboda Összukrajnai Egyesüléssel való összeborulás lehetőségét 

fontolgatja a korábbi államfő, Viktor Juscsenko pártja, az ellenzéki Mi Ukrajnánk. Az 

egyesülés ötlete, amelyet a párt politikai tanácsának elnöke, Valentin Nalivajcsenko vetett fel, 

pozitív fogadtatásra talált a Szvoboda berkeiben is. A szélsőséges párt a munkácsi várban 

emelt turulmadaras emlékmű lebontását követelte. 

 

Mégis lesz „kicsi magyar népszámlálás” 
2011. április 20. - Tomka Tibor - Népújság 

Szlovéniában az idei népszámláláson nem kérdeznek rá a nemzetiségi hovatartozásra, mely 

elfogadhatatlan a nemzetiségek számára. A magyar nemzetiségi közösség vezetői a vegyesen 

lakott területen olyan összeírást szorgalmaznak, amely rákérdez a polgárok nemzetiségére. Az 

ügyben az olasz és a magyar kisebbség csúcsszervezeteinek elnökei, a két kisebbség 

parlamenti képviselői megbeszélést folytattak a statisztikai hivatal, a Nemzetiségi 

Kutatóintézet és a Nemzetiségi Hivatal igazgatóival. Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának 

elnöke elmondta, az úgynevezett „nemzetiségi népszámlálás” kivitelezésével megbízott 

Nemzetiségi Kutatóintézet egy külön projekt keretében szeretné lebonyolítani a népszámlálást. 

A kutatóintézet a statisztikai hivatal segítségével kidolgoz egy, 5–6 lényegre törő kérdést 

tartalmazó kérdőívet, majd ehhez mérten határozzák meg a „kicsi magyar népszámlálás” 

pontosabb módszereit. 

 
A miniszterelnök fogadta a kisebbség vezetőit 
2011. április 20. - Tomka Tibor - Népújság 

Borut Pahor szlovén kormányfő fogadta a Szlovéniában élő magyarok képviselőit, az 

MMÖNK elnökét, az öt községi nemzeti tanács elnökét és a parlamenti képviselőt. A felek 

megállapították, hogy sem állami, sem helyi szinten nem lehet beszélni a kisebbség iránti 
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türelmetlenségről. A találkozón szó esett a kétnyelvű személyi igazolványok kiadásának 

problémáiról, a kétnyelvű oktatási modell reformjának szükségességéről. A szlovén 

kormányfő megerősítette korábbi ígéretét, miszerint a kisebbség finanszírozását továbbra sem 

tervezik csökkenteni, sőt kifejtette, a kormánynak át kell tanulmányoznia, hogy a nemzetiség 

intézményeinek finanszírozása területén miben tudnak még segíteni. 

 

Kísérleti jelleggel ősztől talán elindulhat a párhuzamos kétnyelvű 
írás- és olvasástanítás 
2011. április 20. - Bence Lajos - Népújság 

A kétnyelvű oktatás jövőjét illető kérdésekről tárgyaltak Horváth Ferenc, az MMÖNK 

elnökének kezdeményezésére az illetékes intézményvezetők. Varga Štefan István, az 

MMÖNK Oktatási Bizottságának elnöke elégedetlenségét fejezte ki a kétnyelvű modell 

értékelését illetőleg, mint elmondta, a nemzetiségi oktatás Szlovénián belül is különbözik, más 

az olasz kisebbségi modell és más a muravidéki kétnyelvű. Ezért abszurdumnak tartja, hogy az 

elkészült oktatási Fehér Könyv a katalán, illetve baszk modellt említi példaként. 

 
  

http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1626:kiserleti-jelleggel-sztl-talan-elindulhat-a-parhuzamos-ketnyelv-iras-es-olvasastanitas&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1626:kiserleti-jelleggel-sztl-talan-elindulhat-a-parhuzamos-ketnyelv-iras-es-olvasastanitas&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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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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