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Schmitt Pál csehországi magyarokkal találkozott 
2011. április 21. - MTI 

„Nem a szám a fontos, nem az a fontos, hogy 12 ezren vagy 15 ezren vannak-e. Az a fontos, 

hogy őrzik a lángocskát...őrzik, hogy magyarok” - jelentette ki a magyar köztársasági elnök, 

amikor a csehországi magyar szervezetek képviselőivel találkozott Prágában. Rákóczi Anna, a 

Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének vezetője elmondta, azt szeretnék, ha a 

csehországi magyarokat Budapest nem nyugat-európai, hanem kárpát-medencei magyar 

közösségként kezelné. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Kocsis László, az Együttélés 

Politikai Mozgalom Magyar Tagozatának vezetője: „Szeretnénk, ha bekapcsolódhatnánk a 

Magyar Állandó Értekezlet, vagy más hasonló fórum munkájába. Van mondanivalónk.” 

 

2011. április 22. - Bíró Blanka - Krónika 
Ragaszkodnak a Székelyföld fejlesztési régióhoz a háromszéki RMDSZ-es elöljárók. Tamás 

Sándor és Antal Árpád csütörtökön sajtótájékoztatón válaszolt Traian Băsescu államfő 

Kovásznán megfogalmazott felvetéseire, miszerint a fejlesztési régióknak nem etnikai, hanem 

gazdasági alapon kell szerveződniük. Tamás Sándor, a Kovászna megyei RMDSZ elnöke 

hangsúlyozta, a koalícióban akkor lesz továbbra is béke, ha a parlament elfogadja az RMDSZ 

két benyújtott jogszabálytervezetét, a kisebbségi törvénytervezetet, valamint a fejlesztési régiók 

újrafelosztására és a Székelyföld önálló régióként való megjelenítésére vonatkozó tervezetet. 

 

Az alkotmányról 
2011. április 22. - Lőrincz György - Krónika 

A Krónika hétvégi Szempont mellékletében Lőrincz György az új magyar alkotmány kapcsán 

megjegyzi: „Ez az alkotmány lesz az, amely hosszú idő óta az állunk alá nyúlt, és felemeli a 

fejünk, jelezve azt, hogy valahol figyelnek ránk, számon tartanak! Ez az alkotmány lesz az, 

amely kiegyenesíti a hajlongásba meggörbült derekunkat, s rádöbbenünk, hogy jó magyarnak 

lenni, s hogy lehet egyenes derékkal is élni! Ez az alkotmány biztosítja azt tömegesen a külhoni 

magyarságnak, amelyet eddig csak néhány kiváltságos státusú embernek biztosított kiváltságos 

helyzete, hogy kettős állampolgár lehet. És ki kell mondanunk azt is, hogy a „magyar 

állampolgárság” jól megfér együtt a „román állampolgársággal” azok számára is, akik itt élnek, 

és azok számára is, akik nem. Sőt úgy hiszem, ez a kettősség segít hozzá, hogy kisebbségi 

emberként most már a kettős állampolgársággal a kezünkben – „teljes jogú román 

állampolgárok” és „teljes jogú magyar állampolgárok” lehetünk. Ami hiányt pótol egyik 

oldalon, plusz lesz az számunkra a másik oldalon”. 
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Martonyi: a magyar EU-elnökséget magas színvonalú szakmai munka 
jellemzi 
2011. április 22. - MTI, Magyar Hírlap 

Martonyi János külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának csütörtöki 

meghallgatásán elmondta, hogy az állampolgárság könnyített megszerzésére vonatkozó 

törvénnyel „rendkívül fontos nemzetpolitikai törekvés” valósult meg. Hozzátette, Magyarország 

egyik szomszédjával sem támadt feszültség; ez a magyar diplomácia erőfeszítéseinek és annak 

köszönhető, hogy a szlovák kormányváltás lehetővé tette a hangnem megváltoztatását. 

Hangsúlyozta: világossá vált, ahogy a magyar diaszpórát egységesen kell kezelni, nemcsak a 

határon túli, a szomszédos országokban élő, hanem határon kívüli magyarokról, vagyis az egész 

világ magyarságáról kell beszélni. Elmondta, hogy a kettős állampolgárságra vonatkozóan eddig 

több mint 30 ezer igényt fogadtak be. 

 

Feljelentések magyar emlékművek megrongálása miatt 
2011. április 21. - Krónika, Szabadság 

Az aradi városháza után a megyei RMDSZ is feljelentést tesz az ügyészségen a Szabadság-

szoborcsoport megrongálása miatt, miután az utóbbi hetekben az alkotás több bronzból készült 

eleme is eltűnt. Kovászna megyében is feljelentik azokat a személyeket, akik egy évvel 

korábban meggyalázták az 1849-es kökösi csatában elesett Gábor Áron emlékművét. 

Háromszéki magyar vezetők sérelmezik, hogy az igazságszolgáltatás semmit nem tesz a tettesek 

felelősségre vonása érdekében, holott az emlékmű-gyalázásról készült videó egy éve a 

YouTube-on látható. 

 

Bunta: Szász nem munkát végez, hanem akadályoz 
2011. április 21. - transindex.ro, Új Magyar Szó 

Bunta Levente RMDSZ-es székelyudvarhelyi polgármester Szász Jenő MPP-elnök leváltása, 

majd az ezt érvénytelenítő bírósági ítélet kapcsán hangsúlyozta, szerinte a tanácsi döntés 

törvényes volt, és úgy gondolja, hogy ne vegye fel a fizetését az a személy, aki egy hónapban 

mindössze 12 órát dolgozik, amint azt Szász tette. "Fellebbezünk. Ez a lépés nem személyes, 

noha Szász Jenő nélkül sokkal jobban működött a tanács. Szász nem munkát végez, hanem 

akadályoz" - így a polgármester. 

 

MÁV nosztalgiavonat érkezik Budapestről Székelyudvarhelyre 
2011. április 21. - Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Április 22-én, pénteken a Küküllő szálloda és a MÁV Nosztalgia közös szervezésében idén 

Húsvétkor először érkezik vonatszerelvény Budapestről végleges úticélként 

Székelyudvarhelyre. Az esemény kiemelt jelentőségű az udvarhelyszékiek számára is, hiszen a 

szerelvény azon a Segesvár–Székelyudvarhely közötti pályaszakaszon érkezik, amelyen 

egykoron a Székelygőzös közlekedett, több udvarhelyszéki település megállójában megáll. Az 

érkezési ceremónián részt vesznek Székelyudvarhely elöljárói, a történelmi egyházak részéről a 
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meghívott tisztelendő és tiszteletes urak áldást mondanak a névadó ünnepségen, majd 

Magyarország csíkszeredai főkonzulja, Dr. Zsigmond Barna Pál, Székelyudvarhely 

polgármesteri hivatalának képviselői, valamint jegyzője, illetve a rendezvény házigazdája, 

László János, megkoszorúzzák a Hargita névre keresztelt kocsit. 

 

Akadályozzák a kétnyelvű iskolai feliratok kifüggesztését 
Marosvásárhelyen 
2011. április 21. - Balogh Erzsébet - Erdély Ma, Központ 

Nyílt levéllel és több ezer aláírással ellátott petícióval fordultak a magyar szülők 

Marosvásárhely elöljáróihoz az iskolák kétnyelvű homlokzati tábláinak kifüggesztését 

követelve. A Civil Elkötelezettség Mozgalom által felkarolt ügyet több éves lobbitevékenység 

után sem sikerült a tényleges megvalósításig vinni.  

 

Feljelentést tettek a műemlékgyalázók ellen Háromszéken 
2011. április 21. - Both Ildikó - szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Közel egy éve került fel a YouTube videomegosztó portálra az a felvétel, amelyben a kökösi 

Gábor Áron-emlékművet meggyalázzák. A négy román nemzetiségű elkövető a legaljasabb 

módon gyalázta meg az emlékművet: egyikük a hátsó felét mutogatja az 1848-as hős 

emlékének, egy másik pedig levizeli az építményt, illetve az ahhoz támasztott koszorúkat. 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, valamint Antal Árpád András 

Sepsiszentgyörgy polgármestere bejelentették: bűnvádi feljelentést tesznek a brassói Sava Florin 

Bogdan és Bobesiu Constatin Gheorghe ellen, a videót az internetre feltöltő yrronick1 

felhasználónevű, valamint egy, a felvételt készítő, egyelőre ismeretlen személy ellen. 

 

Merj vállalkozni! Business as Usual 
2011. április 21. - Szász Csaba - szekelyhon.ro 

Jövő héttől Udvarhelyen is újraindul a Bethlen Gábor Alapítvány kisvállalkozókat célzó 

hitelezési tevékenysége – árulta el Mátis Jenő, a Bethlen Gábor Mikrohitelező Társaság 

igazgatójától az EMNT demokráciaközpontjában tartott csütörtöki sajtóértekezletén. Amint 

Mátis Jenő elmondta, az alapítvány elnöke, László János és Toró T. Tibor, az EMNT ügyvezető 

elnöke a múlt hónapban megállapodást írt alá arról, hogy nyolc erdélyi demokráciaközpont is 

foglalkozik a hitelezéssel kapcsolatos tájékoztatással, segítségnyújtással, így ezeknél lehet 

naprakész információkat kapni. Udvarhelyen Jakab Attila vállalta el ezt az önkéntes munkát, a 

zöld párti tanácsos amellett, hogy EMNT-tag, a végzettsége is feljogosítja erre a feladatra.  

 

Elvtársak, ne tököljünk! 
2011. április 21. - Parászka Boróka - manna.ro 

A manna.ro hírportálon Parászka Boróka az új tanügyi törvény életbe ültetését sürgeti: „Nehéz 

megérteni, hogy mire is vár a romániai magyar érdekképviselet. Ha tényleg van akarat a 

változtatásra, akkor már az oktatási törvény életbe lépésekor készen kellett volna állnia 

mindennek: tanterv javaslatoknak, kész tankönyveknek. Képletesen: a startvonalon kellene 

toporognia az egész romániai magyar pedagógus-társadalomnak. A változások bevezetése 
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néhány hetes munkát kellett volna jelentsen, és annyiból álljon, hogy a már kész oktatási 

“alapanyagot” összhangba hozzák a törvényerőre lépett jogszabályokkal. Ez a harmonizáció 

januártól szeptemberig, az új, reformtanév kezdetéig kellemes sétagalopp kellene legyen. Nem 

ez történik”. 

 

A reform perspektívái 
2011. április 22. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

„Az erdélyi magyar közvéleménynek egy része tisztelettel viszonyul Tőkés Lászlóhoz, 

elsősorban nyilván a múltja miatt, de még ők sem értik, hogy miért akar politikai pártot 

létrehozni. Nem értik azt sem, miért kell Magyarországról pénzt pazarolni a mi 

megosztásunkra? Tőkés Lászlónak sem sikerült megmagyaráznia, miért van szükség erre az új 

pártra? Azért próbálkozik tehát az RMDSZ lejáratásával, hogy így legalább egy sovány ürügyet 

próbáljon összekalapálni a pártalapítás mellett, és kibújjon az RMDSZ-szel való párbeszéd 

kötelezettsége alól is” – fogalmazott Markó Béla miniszterelnök-helyettes az Új Magyar Szónak 

adott interjúban. 

 

Nem változik a magyarság aránya? 
2011. április 22. - Nagy Orsolya - Krónika 

Nem annyira rosszak az erdélyi magyarság demográfiai kilátásai, mint hinnénk, legalábbis ami 

az etnikai arányt illeti – jelentette ki Kiss Tamás szociológus, a kolozsvári kisebbségkutató 

intézet munkatársa Nagyváradon, a Bihar megyei RMDSZ szervezte Szacsvay Akadémia 

kisebbségkutatási moduljának második előadásán. A szakember szerint az idei népszámláláson 

várhatóan mind a magyar, mind a román népesség száma csökkenni fog, van esély arra, hogy a 

magyarság aránya megmaradjon a legutóbb mért 19,5 százalékon Erdélyben. 

 

Ópusztaszerre látogatnak 
2011. április 22. - Krónika 

Tizenhat osztálynyi háromszéki diák utazik a nyáron a Kovászna Megyei Tanács támogatásával 

Ópusztaszerre. A megyei önkormányzat a magyar kormány osztálykirándulás-programjának 

mintájára hirdetett meg pályázatot, mely szerint állja az ópusztaszeri kirándulás útiköltségét. 

Tamás Sándor, a közgyűlés elnöke elmondta, az alapötlet az volt, hogy a projekt oda-vissza 

működjön, a magyarországi gyerekek Erdélybe, a székelyföldiek Ópusztaszerre látogassanak. 

 

Tíz városban ünneplik az új alkotmányt 
2011. április 22. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

Ünnepi gálahangversennyel lepi meg közönségét húsvéthétfőn este 8 órától a Kolozsvári 

Magyar Opera, a belépés ingyenes, mindössze egy piros tojást kell felmutatni a műfaj 

kedvelőinek. Kolozsváron kívül további kilenc magyarországi városban egyidejűleg játsszák el 

Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus című művét, az eseményt a Duna Televízió élőben 

közvetíti. Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója a Krónikának elmondta: a 

rendezvény ötletgazdája és támogatója a magyarországi Nemzeti Erőforrás Minisztérium, aznap 

lép ugyanis életbe Magyarország nemrég elfogadott új alkotmánya. 
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Nem kérik a Funar-táblát 
2011. április 22. - Új Magyar Szó, Szabadság 

„Nem tárgyaltunk a polgármesteri hivatalban a tábla visszahelyezéséről, azon túl, hogy a 

kollegánkat felszólítottuk, ne beszéljen lehetetlenségeket a sajtónak” – mondta el az ÚMSZ-nek 

László Attila. Kolozsvár alpolgármestere azt követően nyilatkozott, hogy Radu Moisin, a város 

másik alpolgármestere egy helyi román lapnak, a Ziua de Clujnak kijelentette: a polgármesteri 

hivatal kérvényezni fogja az illetékes román regionális műemlékvédelmi bizottságnál a szóban 

forgó felirat visszahelyezését a szoborcsoport fő alakját tartó talapzatra vagy annak közelében. 

 

Végkiárusítás az MPP-nél 
2011. április 22. - Erdély Ma, Háromszék 

Szezon végi leértékelés, végkiárusítás van a Magyar Polgári Pártnál: a Fidesz Tőkés László új 

alakulata mellé állt, a polgáriak pedig már senkinek sem kellenek – nyilatkozta tegnap Tamás 

Sándor megyeitanács-elnök, aki szerint az arcátlanság magasiskolája, amit az MPP művel. 

Sepsiszentgyörgy három év alatt huszonegy uniós pályázatot nyert meg, az MPP kezén levő 

Barót pedig egyetlenegyet sem nyújtott be legalább, és a szintén MPP-s többségű 

Kézdivásárhely csak hármat, azok is gyengék – egészítette ki az elhangzottakat Tamás Sándor. 

 

Magyar feliratok a Babeş-Bolyai Tudományegyetem 
sepsiszentgyörgyi tanszékén 
2011. április 22. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagoztán magyar nyelvű 

feliratokat helyeztek el ismeretlen tettesek, mert az egyetem vezetősége nem volt rá képes – 

tájékoztatta a szekelyhon.ro-t Nemes Előd, az egyetem egyik tanára. A hatalmas, új épületben 

vannak ugyan kétnyelvű feliratok, de hiányos a magyar feliratozás, a hallgatók számára 

leginkább közérdekű információk nem olvashatóak magyar nyelven. „A 21. században, az 

Európai Unióban, a magát multikulturálisként meghatározó Babeş-Bolyai Tudományegyetem 

egyik székelyföldi tagozatán ez a diszkrimináció megengedhetetlen. Amennyiben a helyzet nem 

változik, hamarosan újabb figyelemfelkeltő akciók következnek” – fejtette ki Nemes. 

 
Az LMP támogatásáról biztosítja az MKP feljelentett elnökét 
2011. április 21. - MTI, bumm.sk, parameter.sk, Új Szó Online 

Támogatásáról biztosítja az LMP Berényi Józsefet, az MKP elnökét, akit szerdán jelentett fel a 

pozsonyi belügyminisztériumban a Szlovák Nemzeti Párt (SNS). Az LMP szerint a Berényi 

ellen tett feljelentés is bizonyítja, hogy Szlovákia súlyos hibát követett el, amikor a magyar 

kettős állampolgárságra válaszul olyan jogszabályt alkotott, amely szerint automatikusan 

elveszti szlovák állampolgárságát az a személy, aki egy másikat igényel. A magyar ellenzéki 

párt szerint a vonatkozó szlovák törvény súlyosan diszkriminatív, és európai uniós normákkal 

ütközik. Az LMP arra kéri a magyar kormányt és a parlamenti pártokat, hogy segítsék a határon 
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túli magyarok érdekeit képviselő szervezeteknek a jogszabály eltörlésére irányuló törekvéseit, 

függetlenül attól, hogy azok kormányon belül vagy kívül vannak. 

 

Bugár Béla: aki szerint nem vagyunk aktívak, az alszik 
2011. április 21. - Tokár Géza - bumm.sk 

A bumm.sk hírportál Bugár Bélával, a Most-Híd elnökével készített terjedelmes interjút, 

melyben többek közt a szlovákiai magyar érdekérvényesítés lehetőségeiről és a magyar-magyar 

kapcsolatok jövőjéről és jelenéről volt szó. Bugár a Híd és a magyarországi kormánypártok 

viszonya kapcsán elmondta, eddig informális találkozón beszélt Semjén Zsolttal, Martonyi 

Jánossal és Németh Zsolttal. A pártelnök szerint a szlovák parlamentben egyedül a Híd 

képviseli a szlovákiai magyarok érdekeit. Úgy véli, ha „a magyar fél komolyan gondolná, hogy 

a kettős állampolgárság kapcsán megpróbál segíteni a helyi magyaroknak, akkor a szlovák 

kormány kétoldalú szerződésjavaslatát nem elutasítja, hanem leül, és elmondja a kifogásait”. 

Arra a kérdésre, hogy a Híd magyar párt-e, Bugár elmondta, a pártot magyarok alapították, a 

választóinak nyolcvan százaléka magyar. „A párt magyarságára való hivatkozás az MKP egyik 

politikai húzása volt” - mondta. 

 

Berényi és Lomnici a magyar emlékhelyek megvédéséért 
2011. április 21. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Kárpátinfo, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

Közös húsvéti felhívással fordult a Magyar Koalíció Pártja (MKP) és a magyarországi Emberi 

Méltóság Tanácsa (EMT) a Kárpát-medencei magyarsághoz, fogjon össze a régióban található 

magyar emlékhelyek megvédéséért, és emelje fel szavát a szoborgyalázások ellen. „Az idei 

évben négy hónap alatt közel tucatnyi magyar emlékhelyet, szobrot rongáltak meg a Kárpát-

medencében” – áll Berényi és Lomnici közös nyilatkozatban. „Magyar emlékhelyeink, 

szobraink közös történelmünket, kultúránkat szimbolizálják. Múltunk, nemzeti méltóságunk 

megőrzése mellett a nemzetiségek közti együttműködést is jelképezik” – vélik a vezetők. 

 

Tűzzel-vassal a felvidéki magyar politikusok ellen? 
2011. április 21. - Gyurkovits Róza - Felvidék Ma 

„A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) legújabban felvidéki magyar politikusok ellen indított 

hajtóvadászatot” – írja a Felvidék Ma hírportál azzal kapcsolatban, hogy az SNS feljelentette 

Berényi Józsefet, az MKP elnökét. Az SNS Szigeti Lászlót, az MKP oktatási és kulturális 

alelnökét is feljelentette. Őt azért, mert a kizárólagos szlovák nyelvhasználat bevezetése 

érdekében indított népszavazási kezdeményezést alkotmánysértőnek nevezte. „Ezt ugyan jeles 

alkotmányjogászok, sőt más politikusok is nyilvánosan elmondták, Slotáéknak azonban csak 

Szigeti szavai ellen van kifogásuk” – teszi hozzá a szerző, aki szerint az SNS azután kapott 

vérszemet, hogy a szlovák bíróságok elmarasztalták Duray Miklóst, amiért fasisztának nevezte a 

nemzeti párt ideológiáját. 
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Van remény a megújulásra 
2011. április 21. - Duka Zólyomi Árpád - Felvidék Ma 

„A parlamentbe és a kormányba került ’vegyes tákolmányú’ párt nem az, amire a jelenlegi 

feszült és szlovák nacionalizmussal teli légkörben magyar közösségünknek szüksége van” – véli 

Duka Zólyomi Árpád. Szerinte a felvidéki magyarságnak szüksége van „az egyedüli magyar 

párt, az MKP visszatérésére és megerősödésére”. Úgy véli, a múlt heti tisztújító közgyűlésen 

őszinte, nyílt, tenni akaró volt a légkör, amit csupán Csáky Pál, az MKP korábbi elnöke zavart 

meg. „Elgondolkodtató – és meggyőződésem szerint nem egészséges, sőt a párt számára nem 

hasznos – Csáky megjelenése az új Országos Elnökségben” – írja Duka Zólyomi, aki szerint 

„megdöbbentő, ha valakinek ennyire nincsen önkritikája”. 

 

A megszűnő vasúti járatok többsége a magyar-szlovák határsávot 
érinti! 
2011. április 21. - Felvidék Ma 

Az eladósodott szlovák vasutak revitalizációs csomagjában többek közt járatmegszüntetések 

szerepelnek. Elsősorban Nógrád, Gömör és a Csallóköz térségében szűnnek meg 

személyvonatok – mondta Alexander Buzinkay, a szlovák vasúttársaság szóvivője. Az öt 

megszüntetésre ítélt vasúti járatból három a szlovák-magyar határsávban közlekedik. Május 

elsejétől nem lesz vasúti összeköttetés Fülek-Salgótarján, Kassa-Hidasnémeti, illetve Párkány és 

a magyar államhatár között. Buzinkay szerint ezeken a vonalakon kevesen utaztak, a vasútnak 

így nem kifizetődő a járatok fenntartása. 

 

MNT: A zentai önkormányzat nem tartja tiszteletben a nemzeti 
tanácsokról szóló törvényt 
2011. április 21. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalának közleménye szerint Rácz Szabó László, a 

zentai községi képviselőtestület elnöke és a zentai önkormányzat nem tartja tiszteletben a 

nemzeti tanácsokról szóló törvényt, miszerint ,,a nemzeti tanács javaslatot tesz a köztársaság, az 

autonóm tartomány és a helyi önkormányzat költségvetési eszközeinek nyilvános pályázat útján 

a nemzeti kisebbségi rendezvények és a kultúra területén működő egyesületek számára történő 

odaítélésről.” Az MNT szerint a zentai önkormányzat erre vonatkozó döntése semmisnek 

tekintendő, a kifizetések pedig törvénytelenek. 

 

Soltvadkerten adta be állampolgársági kérelmét a Magyar Remény 
Mozgalom elnöksége 
2011. április 21. - Vajdaság Ma 

A Magyar Remény Mozgalom (MRM) a Délvidék legfiatalabb magyar pártja, amely a 

Vajdasági Tartományi Parlamentben és a délvidéki Magyar Nemzeti Tanácsban is képviselettel 

rendelkezik. A magyar érdekek megalkuvás nélküli képviseletét valló nemzeti radikális 
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szervezet jó kapcsolat ápol a Jobbik Magyarországért Mozgalommal, szimbolikus jelentősége 

van tehát annak, hogy az MRM elnöksége Soltvadkerten, Szávay István jobbikos képviselő 

szülővárosában adta be állampolgársági kérelmét. László Bálint, az MRM elnöke elmondta, 

azért érkeztek Soltvadkertre, hogy ezzel is példát mutassanak a délvidéki magyarságnak. Szávay 

István, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinetjének elnöke örömét fejezte ki, hogy szülővárosa adott 

otthont az eseménynek. 

 

Lezárult a Damjanich-dombormű felállításának ügye? 
2011. április 21. - pannonrtv.com 

A Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanács öt javaslatából hármat elfogadott tegnapi ülésén az 

adai községi képviselő-testület, amelyek között szerepelt az is, hogy elítélnek minden 

provokációt, ami a Damjanich János domborművöz fűződik. 

 

Végre kétnyelvű az anyakönyvi űrlap 
2011. április 22. - Varjú Márta - Magyar Szó 

Az anyakönyvi kivonatok űrlapja április 20-tól kétnyelvű, erről hozott rendeletet Milan 

Marković kisebbségjogi, közigazgatási és helyi önkormányzati miniszter. A döntés előzménye, 

hogy a tartományi ombudsman kezdeményezésére az illetékes titkárság és a köztársasági 

jogvédő ajánlást nyújtott be a tárcavezetőhöz még február 2-án, hogy a kisebbségi jogok 

megfelelően érvényesülhessenek, s ennek szellemében kétnyelvű anyakönyvi kivonatot adjanak 

ki az önkormányzati szervek. Ennek kezdeményezője Vukašinović Éva kisebbségi kérdésekkel 

megbízott tartományi ombudsman-helyettes volt, aki szerint ezt miniszteri utasítással sikerült 

megvalósítani, az anyakönyvek vezetésének módját viszont törvény szabályozza, annak 

megváltoztatása tehát bonyolultabb. 

 

A VMSZ önálló listát állít 
2011. április 22. - Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt szabadkai szervezetének elnöksége közleményben szólt 

arról, hogy lakossági bejelentésekre alapozva, felszólítja a Vajdasági Magyar Szövetséget, 

annak szabadkai szervezetét, elnökét és aktivistáit, hogy a helyi közösségi választások és a helyi 

közösségi lista állítására gyűjtött támogatói aláírások kapcsán fejezzék be a Magyar Koalícióra 

való hivatkozást és ezt a fajta hamis propagandát. Különös tekintettel arra, hogy ez ügyben 

semmilyen egyeztetés nem zajlott, megállapodás nem született a VMDP és a VMSZ között. 

 

Kárpátalja nemzeti közösségei megyei társadalmi egyesületei 
elnökeinek közös nyilatkozata 
2011. április 21. - Kárpátinfo 

„Mi, Kárpátalja nemzeti közösségi társadalmi egyesületeinek elnökei aggodalmunkat fejezzük 

ki a szélsőséges nacionalista körök képviselői által kiváltott emlékmű-rombolás, valamint azon 

nyilatkozataik kapcsán, amelyek azon kívül, hogy szembennállást gerjesztenek Kárpátalja 
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különböző nemzetiségeinek képviselői között, negatív hatással vannak az Ukrajna és 

Magyarország közötti kapcsolatok egészére is” – áll abban a nyilatkozatban, melyet Kárpátalja 

nemzeti kisebbségei társadalmi egyesülései elnökeinek értekezletén egyhangúan fogadott el 29 

szervezet vezetője. 

Négymillió kúna Eszék-Baranya megye védett kulturális értékeire 

2011. április 21. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A Kulturális Minisztérium idén is több millió kunával támogatja a védett kulturális értékek 

felújítását. A szentlászlói református templom 50 ezer, a laskói 70 ezer, míg a várdaróci 100 

ezer kunás támogatásban részesül, és ugyanennyi fordítható a vörösmarti Baranyai Júlia 

Tájmúzeumra is. 

 

Mit ér itthon a diplománk? 
2011. április 21. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

Kriják Krisztina a Magyarország és Horvátország között a diplomák kölcsönös elismeréséről 

szóló egyezményt kommentálja: „Egyezmény ide vagy oda, továbbra is bekérhetik a diplomát, 

az oktatási metodológiát, tantárgyanként a tanterveket, az indexet/bizonyítványt, a 

diplomamunkát, mindezek hivatalos horvát nyelvű fordítását a személyes dokumentumokkal és 

a különböző illetékekkel együtt. Továbbra is kérik a különbözeti vizsgákat, és ha 

Horvátországban nincs olyan egyetem, amit külföldön fejezett be az illető, az itteni elnevezést 

írják be, vagy egyszerűen le sem fordítják. Továbbra is átláthatatlan és bonyolult a rendszer. A 

szóban forgó egyezmény gyakorlatilag fabatkát sem ér”. 

 

A magyarokkal és a horvátokkal nem is egyeztettek 
2011. április 21. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Visszalépésnek tartják és elutasítják a karintiai szlovénok ügyében született, de a többi 

népcsoportra is vonatkozó törvénytervezetet az ausztriai kisebbségi szervezetek, köztük a 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. A Josef Ostermayer államtitkár és Gerhard Dörfler 

karintiai miniszterelnök által összeállított javaslat lehetőséget teremt arra, hogy az 

önkormányzatoktól a járási elöljárók hatáskörébe kerüljön annak meghatározásának joga, hogy 

mely településeken használható a kisebbségi nyelv hivatalos nyelvként. A javaslatnak erről a 

részéről nem egyeztettek a kisebbségekkel – mondta Marjam Pipo, az Osztrák Népcsoportok 

Központja vezetője. 
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