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Rejtett kamerákkal figyelik a honosítást kérőket 
2011. április 24. - Kárpátinfo, Kitekintő, parameter.sk 

Ismeretlenek rejtett kamerás felvételt helyeztek el az egyik internetes videómegosztó portálon 

azokról, akik csütörtökön állampolgársági esküt tettek az ungvári magyar főkonzulátuson. Bár 

az ünnepélyes esemény időpontját és helyszínét a sajátos ukrajnai helyzet miatt nem hozták 

nyilvánosságra, az erről szóló adatok már órákkal korábban napvilágot láttak az UA-Reporter 

hírportálon. Források szerint a KGB utódszervezeteként működő Ukrán Nemzetbiztonsági 

Szolgálat (SZBU) a kezdetektől fogva adatokat gyűjt mindazon ukrán állampolgárokról, akik az 

egyszerűsített honosítási eljárás keretében magyar állampolgárságért folyamodnak. 

 

Óriási lépések 
2011. április 25. - HírTV 

Schmitt Pál köztársasági elnök a HírTV-nek adott interjúban kifejtette, nagyon örül a határon 

túli magyarok egyszerűsített honosításának. Véleménye szerint óriási vívmány, hogy az 

anyaország édesanyaként viselkedik, a lelki kapcsolattartás most jogerőre emelkedik. „Mivel 

nálam landol az összes állampolgársági kérelem, látom, mekkora számban igénylik ezt. Az én 

dolgom részben és a külpolitika feladata, hogy meggyőzzük a szomszédainkat, hogy ez nem 

ellenük van. Ez egy olyan kötődés, ami a horvátoknál, a románoknál, a görögöknél és a 

spanyoloknál ugyanígy megvan, boldogan adják a kettős állampolgárságot a határon túli 

nemzettársaiknak” - mondta az államfő. 

 

 

Amerikai bírálat a kormány „bosszúja” miatt 
2011. április 26. - Népszava 

A Népszava információi szerint az Egyesült Államok külügyminisztériuma nemrég jelezte a 

washingtoni magyar nagykövetség felé, hogy amennyiben a Hírszerző portálon megjelent 

„Visszavont támogatás: nem tűri a kritikát az Orbán-kormány” című cikkben foglaltak igazak, 

az „a szólás és sajtószabadság korlátozásának tekinthető”. Az április 16-i cikk szerint a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium azért nem folyósítja a szlovákiai parameter.sk 

honlapnak a szerződésben rögzített támogatást, mert a hírportál gyakran kritikus hangnemben ír 

a magyar kormányról. 

 

Orbán konzervatív forradalma 
2011. április 21. – politika.rs 

A Politika szerb napilapban Misa Djurkovic (az Európai Tanulmányok Intézetének munkatársa, 

korábban Kostunica miniszterelnök tanácsadója) „Orbán konzervatív forradalma” címmel 

rendkívül pozitív hangvétellel dicséri, és Szerbia számára követendő példaként állítja be a 

magyar kormány munkáját és az új alaptörvényt. „A magyar példa megmutatja, hogy az EU-

tagság nem lehet akadálya egy felelős nemzeti politika folytatásának. Északi szomszédunk hét 

éve az unió tagja (sőt, ebben a félévben elnöke is a szervezetnek), jelenlegi kormánya mégis 
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bátor és mély konzervatív reformokat hajt végre, amelyek forradalminak is nevezhetőek annak 

ellenére, hogy legális eszközöket vesznek igénybe véghezvitelükhöz. Néhány napja a parlament 

új alkotmányt fogadott el, amelynek számos értékes eleme van. Felelősségteljes és bátor 

nemzetpolitika a kettős állampolgárság megadásával (a horvát példához hasonlóan). Az ország 

adósságállományának felső határát is szabályozza. Már a preambulumában megemlíti a 

kereszténységet, amelyhez Magyarország sorsa történelmileg kötődik. A családot helyezi 

középpontba, a házasságot férfi és nő kapcsolataként definiálja. Az abortusz visszaszorítására, és 

azzal szemben a magzat fogantatástól kezdődő jogainak hangsúlyozására összpontosít.” 

 

 

Mi lesz az őszi népszámlálás eredménye? 
2011. április 22. – hirado.hu, Reggeli Újság 

Kiss Tamás, a kolozsvári székhelyű Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor 

Nationale (A Nemzeti Kisebbségek Problémáit Kutató Intézet) kutatója, az elemzési és 

kutatási osztály vezetője tartott előadást Népszámlálás 2011 címmel. Kiss a romániai 

magyarság demográfiai alakulása és népesedési perspektívái kapcsán az októberi 

népszámlálás eredményeit befolyásoló tényezőket ismertette. Összehasonlításaiban kitért a 

migrációra, a termékenységi rátára, valamint a halandóság arányára. A magyarok száma 

várhatóan 1,3 millió alá esik, viszont a románok gyerekvállalási kedvének csökkenése és a 

migráció növekedésének eredményeként Erdélyben a magyarok 19,6 százalékos aránya 

valószínűleg nem fog változni, vélekedett Kiss Tamás. Az arányt viszont két ki nem 

számítható tényező befolyásolja: a külföldön élő romániaiak száma, még nem tudni, hogy 

beleszámolják-e őket az ország lakosságába-e vagy sem (bár az Európai Unió el akarja 

kerülni a kettős regisztrációt), és a magyar identitású romák száma, óriási szakadék van 

ugyanis azok száma között, aki felvállalja magát, és akit a környezete tart romának. 

 
Mátyás-szobor: az Országos Műemlékvédelmi Bizottságnak kell a 
Funar-tábla visszahelyezéséről döntenie 
2011. április 22. - transindex.ro 

Virgil Pop, a Kolozs Megyei Műemlékek és Történelmi Lelőhelyek Területi Felügyelőségének 

titkára elmondta, bár egyelőre a Polgármesteri Hivatal nem kérte hivatalosan a testülettől a 

Nicolae Iorga-feliratot tartalmazó nacionalista hangvételű tábla visszahelyezésének 

jóváhagyását, ez nem is lényeges. A szakember elmondta, mivel a szobor A kategóriájú 

besorolású műemlék, tehát legszigorúbb műemlékvédelmi előírások érvényesek rá, ezért a 

kérdésben való döntéshozatal az Országos Műemlékvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozik. 

 

Basescu régiókat akar 
2011. április 23. - Pap Szilárd István - Erdély Ma, Kitekintő 

„Újabb lökést adott az évek óta húzódó romániai régióvitának Traian Băsescu köztársasági 

elnök. Az államfő alkotmányban szentesítené a régiók fogalmát, amelyek a megyék helyét is 
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átvehetnék az ország közigazgatási rendszerében. A korán örvendő magyaroknak megüzente: az 

etnikai elvet egyáltalán nem fogják figyelembe venni a régiók megrajzolásánál. Csak 

hasznossági szempontokat engednek érvényesülni. A kérdés csak az, vajon a Székelyföld 

esetében a hasznossági szempontok – véletlenül – nem esnek-e egybe az etnikai princípiummal” 

– írja Pap Szilárd István a kitekinto.hu-n. 

 

Tőkés László húsvéti ajándékot vitt roma családoknak 
2011. április 26. - Szőke Mária - Reggeli Újság 

A nagyváradi Váradvelencén lakó romákhoz látogatott nagypénteken Tőkés László EMNT-

elnök. Az Európai Parlament alelnöke húsvéti ajándékcsomagot vitt a nyomortelepen élőknek, 

akiktől mindennapi gondjaikról, nehéz helyzetükről érdeklődött. Tőkés László felhívta a 

figyelmet arra, hogy nemrégiben fogadta el az Európai Parlament Járóka Lívia fideszes EP-

képviselő előterjesztését az uniós romastratégiáról, ez a magyar EU-s elnökség egyik prioritása 

volt, így lehet esély arra, hogy hosszabb távon rendeződhessen a többnyire mélyszegénységben 

élő romák ügye is. 

 

 
Schmitt Prágában: vizsgálják meg Esterházy rehabilitálásának 
kérdését 
2011. április 22. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

Schmitt Pál köztársasági elnök felkérte a cseh képviselőházi elnököt, hogy vizsgálják meg 

Esterházy János mártírhalált halt egykori szlovákiai magyar politikus rehabilitálásának a 

kérdését. Az elnök rámutatott arra, hogy ezt már Oroszország is megtette. Az államfő 

ellátogatott a közép-csehországi Libisbe, ahol a 18. század második felében magyar 

reformátusok lelkészek teljesítettek szolgálatot. 

 

Stagnál a magyar kiselsősök száma 
2011. április 23. - Új Szó 

Idén az előzetes adatok alapján megközelítőleg annyi kiselsős lesz szeptemberben a magyar 

tannyelvű általános iskolákban, mint tavaly. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

kimutatása szerint két évvel ezelőtt 3661, tavaly 3552, idén pedig 3559 gyereket irattak be 

magyar iskolákba a szülők. Azonban vannak szülők, akik több iskolába is beíratják gyereküket 

és szeptemberig döntik el, hogy végül melyikbe fog járni. Ezért részletesebb és pontosabb 

elemzést csak az őszi iskolakezdés után lehet végezni – mutatott rá Szigeti László volt 

oktatásügyi miniszter, az MKP alelnöke. 

 

Az SNS-es elvek érvényesülnek a nemzetiségi oktatásban 
2011. április 23. - Veres István - Új Szó 

Az Oktatásügyi Minisztérium nem akar megválni attól a Ján Jarabától, akit 2008-ban, az SNS-es 

Ján Mikolaj minisztersége idején neveztek ki a nemzetiségi alosztály élére. Több szlovákiai 
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magyar oktatásügyi szakember (Pék László, Szigeti László) is kifogásolja Jaraba személyét a 

kisebbségi oktatási osztály élén. Az oktatási minisztérium idén a közoktatási törvény átfogó 

módosítására készül. A nemzetiségi oktatást érintő részeket Jaraba osztálya dolgozza majd ki, a 

„hogyan tanítsuk meg hatékonyan a magyar gyerekeket szlovákul” elv alapján. Jarabáék már 

Mikolaj idejében elkészítettek egy ilyen koncepciót. 

 

Slota: a magyarok szégyenlik a köztársaságot 
2011. április 24. - MTI, TASR, bumm.sk, Új Szó Online, Magyar Hírlap, Népszava 

A magyarok azért hagyják el államuk nevéből a „köztársaság“ szót, mert szégyellik 

köztársaságukat, és egy nemlétező államalakulatra büszkék, Nagy-Magyarországra – jelentette 

ki Ján Slota, az SNS elnöke az új magyar alkotmány kapcsán. 

 

Mečiar szerint a romák növelik a magyarok számát  
2011. április 25. - SITA, bumm.sk, parameter.sk, Új Szó Online, Magyar Hírlap, Népszava 

A romák miatt növekszik a magyar kisebbség száma - véli a parlamenten kívüli HZDS elnöke, 

Vladimír Mečiar. A pártvezető szerint azzal győzködik a romákat, hogy nem az etnikai eredet, 

hanem a magyar nyelv használata a lényeges. 

 

Érzékeny témák a Koalíciós Tanács asztalán - köztük a magyar 
alkotmány 
2011. április 25. - SITA, parameter.sk, Új Szó Online 

A Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) kezdeményezésére kedden, április 6-án összeül a 

Koalíciós Tanács. Matej Kováč, a párt szóvivője elmondta, a pártok többek közt tanácskozni 

fognak az új magyar alkotmányról. Hogy a szlovák fél hogyan reagál arra, hogy Schmitt Pál 

hétfőn aláírta az alaptörvényt, még nem tudni, mindenesetre a KDH azt javasolta, hogy 

Szlovákia forduljon európai intézményekhez ebben a problémakörben. 

 

Nincs előrelépés a tartomány pénzelését és vagyonát illetően 
2011. április 22. - pannonrtv.com 

Továbbra is megoldatlan Vajdaság vagyona és pénzelése – nyilatkozta a Pannon RTV-nek Deli 

Andor. A tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár elmondta: noha az 

ígéretek időről-időre megjelennek a köztársaság részéről, előrelépés azonban egyelőre nincs. 

 

Vajdaság a legszegényebb régió 
2011. április 25. - pannonrtv.com 

Vajdaság, és egész Szerbia elszegényedése nem csak a gazdasági válságnak, hanem a központ-

orientált politikának is köszönhető – véli Egeresi Sándor. A tartományi parlament elnöke a 

Vajdasági RTV-nek adott interjújában elmondta, hogy Vajdaság már nem tekinthető Szerbia 

legfejlettebb régiójának, sőt itt sokkal több a szegény, mint Közép-Szerbiában vagy Belgrádban. 
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Egeresi a tartományi befektetések mértékéről és az autonómia csökkentéséről szóló 

híreszteléseket demagógiának nevezte. 

 

Csupán hat magyar elsős lesz Zomborban 
2011. április 26. - Fekete J. József - Magyar Szó 

Tovább csökken a magyar tannyelvű oktatás iránti érdeklődés Nyugat-Bácskában. Ennek 

elsődleges oka a magyar népesség fogyása, az egyre ritkább házasságkötések és a 

gyermekvállalással szembeni ódzkodás. Viszont nem hanyagolható el a tény, hogy a régió 

központjában minden esztendőben több magyar ajkú szülő nem magyar iskolába íratja 

gyermekét. Zombor városban 427 elsőst írattak be a 2011/2012-es tanévre, közülük mindössze 

hatan tanulnak majd magyarul, Zombor egyetlen kétnyelvű általános iskolájában, a Testvériség-

egységben. A falvakban összesen negyvenheten kezdik meg magyarul alapvető tanulmányaikat, 

278 elsős szerb tagozaton indul. 

 

Államnyelven csak cirill betűkkel 
2011. április 26. - Magyar Szó 

A közelmúltban új helységnévtáblák jelentek meg több bánáti település be-, illetve kijáratainál. 

Bizonyos tekintetben előrelépést jelentenek a kétnyelvű táblák, de a táblacserét végző hatóságok 

komoly mulasztást követtek el. Nevezetesen azt, hogy a csere előtt a települések neve 

államnyelven, szerbül, cirill és latin írásmóddal is fel volt tüntetve, valamint magyarul. Három 

felirat szerepelt a helységnévtáblákon, megkönnyítve ezzel az átutazók dolgát. Az új táblák 

információértéke sokat veszített azáltal, hogy szerb nyelven kizárólag cirill írásmóddal 

olvasható az adott település elnevezése. 

 

Emlékezetkiesés? 
2011. április 25. - Vajdaság Ma 

A Vajdaság Ma Pásztor Bálint parlamenti képviselő pénteki írását közli, amelyben a politikus a 

belgrádi magyar érdekképviselet egyik közelmúltbeli megvalósítására emlékeztet: 

kezdeményezésük eredményeképpen az októberi népszámláláson nem a szerb és a más 

nemzetiség között választhatnak a kérdezettek, hanem a szerbtől eltérő nemzetiségek – köztük a 

magyar – is fel lesznek sorolva az űrlapon. „Ebből az esetből látszik, hogy van értelme annak, 

amit csinálunk. És eredményei is. De nem véletlenül írtam az első bekezdésben le azt, hogy 

nagy a sajtó szerepe. Emlékezni és emlékeztetni! „Csak” ennyi” – zárja írását Pásztor. 

 

Újabb támadás a magyar nyelvű oktatás ellen 
2011. április 22. - Kudlotyák Krisztina - Kárpátalja Ma 

A kijevi oktatási minisztérium levelet küldött a regionális oktatási hatóságoknak arról, hogy az 

iskolások általános tudásszintjének felmérése érdekében az 5–8. osztályokban összesítő 

dolgozatokat kell írni ukrán nyelvből, matematikából, Ukrajna történetéből, idegen nyelvből, 

valamint az orosz tannyelvű iskolákban orosz nyelvből is. Az egyik kárpátaljai magyar 
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érdekvédelmi szervezet szerint a kormány ezzel újabb támadást intézett a kisebbségi, s ezen 

belül a kárpátaljai magyar oktatási rendszer ellen. A rendelkezés több szempontból is a magyar 

nyelvű oktatás presztízse ellen hat, illetve hátrányosan különbözteti meg a nem ukrán nyelven 

tanuló ukrajnai iskolásokat. 

 

Verecke: a honfoglalás és a nemtörődömség emlékjele 
2011. április 22. - Balogh Csaba - Kárpáti Igaz Szó 

„A múlt év októberében a magyar kormány a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek 

(KMKSZ) adta át a Vereckei Magyar Honfoglalási Emlékjelet. (…) No de miféle rendezés ez? 

Mit adott át a magyar kormány, amikor az emlékjel és a hozzá tartozó földterület addig  is  a 

KMKSZ  tulajdonában  volt?  Anton Gromovij,  a megyei vagyonügyi főosztály vezetője szerint 

azt tőlük soha senki nem vette el, így gyakorlatilag semmi szükség nem volt a visszaadására. 

Nem is oldottak meg vele semmit. Sőt, a főosztályvezető szerint a KMKSZ vezetői néhány éve 

megpróbálták eladni  a szóban forgó földterületet. Vásárló is jelentkezett, de túl sokat kértek 

érte, így az üzlet nem jött létre. Sem Németh Zsoltnak, sem az Orbán-kormánynak nincs köze a 

jogilag még mindig nem létező emlékjelhez, tájékoztatta lapunkat Jurij Hleba, a megyei 

művelődési főosztály vezetője.  Az átadásának semmi értelme, mivel az építmény különben is a 

KMKSZ-é volt. A hivatalos bejegyzés jogi  procedúráját is nekik kellett volna elindítani már az 

átadás napján.  Ez azonban csak a múlt év végén történt meg,  a hivatalos bejegyzés jelenleg is 

folyamatban van.” 

 

Magyarul tanulnak Rijekában 
2011. április 22. - Molnár Mónika - Új Magyar Képes Újság 

A HMDK Tengermelléki-Fennsíki Megyei Egyesületének szervezésében már egy hónapja 

sikeres magyar nyelvtanfolyam zajlik Rijekában. A tanfolyam, melyre jelenleg tizenhatan 

járnak, a HMDK-alapszervezet rijekai, felújított székhelyén zajlik hetente kétszer. A csoportot 

Sibalin Zdenka vezeti, aki horvát-magyar szakos tanár, Budapesten fejezte be felsőfokú 

tanulmányait. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=3422
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/593-magyarul-tanulnak-rijekaban
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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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