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Fico módosítaná a szlovák alkotmányt, Radicová ellenzi 

2011. április 27. - MTI 

A Robert Fico vezette Smer a szlovák alkotmány módosításával reagálna az új magyar 

alaptörvény elfogadására. Az ellenzéki párt a szlovák parlament májusi ülésén olyan 

alkotmánymódosító javaslatot terjeszt elő, amellyel egyértelművé válna, hogy Szlovákia 

csak a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek egyéni jogait ismeri el, és elutasítja a 

kollektív jogokat. A Smer szerinte a jobbközép szlovák kormány hallgatása az új magyar 

alaptörvény ügyében érthetetlen és büntetésre méltó. Iveta Radicová kormányfő ellenzi 

Fico elképzelését, és úgy véli, a gyengeség jele lenne, ha Szlovákia azért módosítaná az 

alkotmányát, mert Magyarországon megváltozott az alkotmány. 

 

Tőkés László szerint hitelesen nemzeti és európai alaptörvény született 

2011. április 27. - MTI 

Tőkés László szerint „hitelesen nemzeti és egyben európai” alaptörvényt sikerült 

Magyarországnak megalkotnia. Az Európai Parlament alelnöke szerint az országhatárok 

által elszakított magyar nemzetrészek különösen értékelik, hogy Magyarország felelősséget 

visel és vállal a határain kívül élő magyarok sorsáért. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) elnöke kiemelte: nemzeti viszonylatban is példamutató, hogy az alaptörvény 

mind a hazai, mind a határon túl élő magyarok egyéni és közösségi jogait, valamint 

közösségi önkormányzathoz való jogát elismeri és támogatja. Tőkés megelégedéssel 

nyugtázta, hogy a törvényalkotók a határon túl élő magyar közösségeket is bevonták az 

alkotmányozás folyamatába, és ennek keretében az EMNT javaslatait is figyelembe vették. 

Azt azonban sajnálja, hogy az 1568-as tordai vallásbékét megörökítő passzus végül nem 

került be. 

 

Kisebbségi törvény vagy a koalíció 

2011. április 28. - Cseke Péter Tamás, E. Ferencz Judit - Új Magyar Szó 

A tavaszi ülésszak végéig vagy lesz kisebbségi törvény, vagy nem lesz koalíció – jelentette 

ki Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke a bukaresti tévé magyar adásának 

Sajtóban című műsorában. A régióátszervezési törvény kapcsán, amelynek vitáját az 

RMDSZ a következő ülésszakban szeretné elkezdeni, kijelentette: „ha Hargita, Kovászna és 

Maros megye egy régióba kerülne, nem azt jelentené, hogy etnikai alapon húztuk meg a 

határait. A három megyében magyarok élnek. Ilyen alapon elmondhatnánk, hogy a 

Vrancea és a környező megyék alkotta régió határait is etnikai szempontok szerint húztuk 

meg, mert ott meg románok élnek”. 
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Máté: gyengül a koalíció 

2011. április 28. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Egyre nehezebben tudja érvényesíteni akaratát a parlamentben a kormánykoalíció – 

ismerte el tegnap Máté András, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője. „A 

képviselőházban már egy hónapja nem tudjuk elfogadtatni a sarkalatos törvényeket a 

koalíciós partnerek fegyelmezetlensége miatt. Ha ez így marad, akkor nem tudjuk majd 

elfogadni a helyhatósági választások törvényét módosító indítványt sem” – mondta a 

frakcióvezető. „Nem látom, hogy a kisebbségi törvényt vagy a koalíciós egyezségben foglalt 

más jogszabályokat hogyan tudjuk majd ilyen körülmények között megszavaztatni. Így 

nincs értelme a koalíciós egyezségnek sem” – tette hozzá Máté András. 

 

Határon túlra kerülnek a civil szervezeteknek szánt pénzek? 

2011. április 27. - MTI, stop.hu, Krónika 

A kormány a „kizárólag papíron létező” szervezetekkel szemben a valós teljesítményt és 

előremutató törekvéseket felmutató civil csoportosulásokat kívánja felkarolni, ezen a téren 

a teljes Kárpát-medencére egységesen tekint - közölte Szászfalvi László, egyházi, 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár. Megjegyezte, az új 

alaptörvény preambuluma a nemzeti összefogást tükrözi, a nemzetet egy határok nélkül 

élő közösségként kezeli. Elmondta, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram átalakításában 

fontos elem lesz, hogy a határon túli civil szervezetek is önállóan, magyar partnerek 

közvetítése nélkül indulhatnak majd a különböző pályázatokon. Az új alapprogramban 

szakmai-tematikus kollégiumokat kívánnak létrehozni, amelyek segíteni fogják a határon 

túli civil szervezeteket. 

 

A Szórványtanács elnöke: a szórvány meggyengült 

2011. április 27. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

Szerdán tartották Budapesten a Kettős kisebbségben - előretolt vagy visszamaradt 

"helyőrségek"? következő fórumát, amin Bodó Barna a Szórványtanács elnöke is felszólalt. 

Véleménye szerint a szórvány meggyengült intézményei fogyatkozóban vannak. Kiemelte, 

hogy vissza kell állítani a nyelv státuszát, hogy a kisebbségben élők ne érezzék azt, hogy 

anyanyelvük másodrendű. Schöpflin György politológus elmondta, hogy a 2004. 

decemberi népszavazásból kiindulva az anyaország társadalma nem akarja befogadni a 

határon túliakat. Ladányi Lajos, a felvidéki Magyar Koalíció Pártja elnökségi tagja szerint 

meg kell különböztetni az önként vállalt és a történelmi sorsként keletkezett szórványokat. 
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Geoană, a magyar alkotmányról 

2011. április 27. - Nyugati Jelen 

Mircea Geoană, a szenátus elnöke egy blogbejegyzésében úgy értékeli, hogy a magyar 

alkotmány módosítása egy „lecke”, és azt mondja, „ha túl gyorsan nyomod a féket, azt 

kockáztatod, hogy az utasok a tetőbe ütik a fejüket”. Mircea Geoană szerint „több ponton 

jogosak az európai partnerek aggodalmai” és blogjában megjegyzi, az új magyar 

alkotmánnyal kapcsolatos legjelentősebb kifogás az, hogy Magyarország felelős a 

szomszédos államokban élő magyarokért. Geaonă szerint az EU-nak közbe kell lépnie, 

mert késlekedés nélkül büntetni kell mindent, ami eltér az európai többség véleményétől. 

„Ha nem, tehetetlenül figyeljük mindannyian egy Trianon utáni doktrína kialakulását, 

amely egyaránt veszélyes az európai építményre és a magyarok szomszédaira. Éppen azért, 

hogy elkerüljük ezeket a felesleges és ártó feszültségeket 2002-ben aláírtuk a Románia és 

Magyarország közötti stratégiai partnerséget a XXI. századi Európáért”, mondotta 

Geoană. 

 

Együttműködés a Sapientiával 

2011. április 27. - Kozán István - szekelyhon.ro 

Együttműködési megállapodást írt alá a Sapientia egyetem csíkszeredai Műszaki és 

Társadalomtudományi Karának és a gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Karának vezetősége. Az intézményvezetők ígérik, kézzelfogható 

eredménye lesz a kezdeményezésnek. A magyar kormány részéről jelen volt Gyetvai Árpád, 

az Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának osztályvezetője, 

aki újságírói kérdésre elmondta, a magyar kormány célja egy egységes kárpát-medencei 

magyar oktatás megszervezése, továbbá a mesterképzések segítségével a szülőföldön való 

továbbtanulás illetve boldogulás megteremtése. 

 

Kettős állampolgár Annamari 

2011. április 28. - Új Magyar Szó 

Letette a magyar állampolgársági esküt tegnap Bukarestben Dancs Annamari. Az erdélyi 

énekesnő testvérével és édesanyjával érkezett a bukaresti magyar nagykövetségre. „Ez 

életem legszebb napja” - fogalmazott a ceremónia után Annamari, majd elénekelte a 

Székely himnuszt. A budapesti és bukaresti operettszínházak művésze a sajtónak már 

korábban kijelentette, elsők között fogja igényelni a kettős állampolgárságot, amelynek 

megszavazása „rendkívül értékelendő és évek óta várt gesztus”. 
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Regisztrációs felhívás: Májusban választják meg a kisebbségi bizottság tagjait 

2011. április 27. - Felvidék Ma 

Rudolf Chmel, emberjogi és kisebbségügyi miniszterelnök-helyettes a szlovák kormány 

kisebbségi bizottságának elnökeként választási nagygyűlést hirdetett meg május 16 -19-re, 

a nemzeti és etnikai kisebbségek bizottsága egy-egy érintett közösséget képviselő tagjainak 

megválasztására. A választáson a nemzeti és etnikai kisebbségek identitás-megőrzésében 

és kultúrájának ápolásában, fejlesztésében aktívan tevékenykedő szervezetek vehetnek 

részt abban az esetben, ha 2011. május 10-én éjfélig regisztráltatják magukat. 

 

Berényi továbbra is Szlovákiában kíván politizálni 

2011. április 27. - Duna TV, Felvidék Ma, Új Szó Online 

„Nem állíthatja senki szembe az országhoz és a nemzethez való hozzáállásunkat; a magyar 

nemzethez való tartozásunkat nem lehet szembeállítani azzal, hogy lojálisak vagyunk-e 

Szlovákiához vagy sem. Lehetünk úgy lojális állampolgárai Szlovákiának, hogy nem 

szakadunk el a magyar nemzet kulturális szempontból tekintett egészéből” - nyilatkozta 

Berényi József. Az MKP elnöke szerint nagy kérdés, hogy húsz év után meg tudják-e őrizni 

ezt a gondolatiságot a szlovákiai magyarok, mert „ezt most aláaknázzák és megpróbálnak 

minket szembefordítani Magyarországgal a magyar kormányzattal”. Berényi kijelentette, a 

szlovák kormányprogramban foglaltak nem valósulnak meg, továbbra sem lehet felvenni a 

magyar állampolgárságot anélkül, hogy a szlovákot elveszítené valaki. 

 

Gondok az anyakönyvi törvény értelmezése körül 

2011. április 27. - Gulyás Zsuzsanna - Új Szó 

Egy hivatali huzavonát követően merült fel a probléma, hogy az anyakönyvi törvény 

jelenlegi formája lehetővé teszi-e magyarul anyakönyvezett elhunyt felmenők esetében azt, 

hogy nevüket magyarul tüntessék fel a frissen kiadott anyakönyvi kivonatokban. Gál 

Gábor (Híd) és Somogyi Szilárd (SaS) képviselők szerint ehhez törvénymódosításra lesz 

szükség. Farkas Iván (MKP) szerint viszont az anyakönyvekről szóló törvény kimondja, 

hogy az anyakönyvvezetők a születési bizonylatot vagy más okiratot kötelesek olyan 

formában kiadni, ahogyan az anyakönyvben szerepel – akkor is, ha azt nem a szlovák 

nyelv szabályainak megfelelően jegyezték be. 

 

Kisebbségi kultúra: 1720 érvényes támogatási kérelem 

2011. április 27. - Felvidék Ma 

A kisebbségi kultúrák támogatására kiírt pályázatban 1720, a feltételeknek megfelelő 

támogatási kérelem érkezett a kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes hivatalához. 

A költségvetés 2011-re e célra négymillió eurót különített el, az igényelt összeg ennek közel 

négyszerese, 15 millió euró. A négymillió euróból a magyar kultúra támogatására 2,32 

millió euró jut. A kisebbségi kultúrák 2011-es programjában kulturális és művészeti 
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tevékenységet, színházakat és népművészeti együtteseket támogatnak, dotációt nyújtanak 

szakköri és szabadidős tevékenységekre, kultúrakutatásra, a kisebbség életének, 

történelmének, nyelvének, identitásának vizsgálatára, sajtótermékek kiadására, hang- és 

multimediális hordozók, elektronikus megjelenési formák létrehozására, kulturális és 

vallási intézmények tevékenységére, művelődési programokra és nemzetközi kulturális 

tevékenységre. 

 

Kisebbségi jogi szempontból nehezen lenne fékezhető Szerbia EU-s 
csatlakozása 

2011. április 27. - Ternovácz István - Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

Szerbia európai uniós csatlakozását nem igazán lehet függővé tenni attól, hogy az 

országban miként érvényesülnek a kisebbségi jogok - mondta az újvidéki civil szervezetek 

által kezdeményezett összejövetelen Varga László, a szerbiai parlament integrációs 

bizottságának elnöke, aki az EU-s kérdőívek kisebbségi jogi szempontjairól tartott 

előadást. Varga szerint a 2483 kérdés közül csupán 40 vonatkozik a kisebbségek jogaira, 

sőt, a romákon kívül a többi kisebbségi népcsoport – így a magyarok –  helyzetével 

kapcsolatban az unió egyetlen kérdést sem tett fel Belgrádnak. Ebből az következik, hogy a 

kisebbségi jogérvényesítés szempontjából szinte lehetetlen lesz Szerbia uniós csatlakozását 

a kisebbségi jogok megvalósításához kötni – sommázott Varga László. 

 

Könyvadomány a szórványnak 

2011. április 27. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

Kortárs szépirodalmi műveket és általános iskolás tankönyveket tartalmazó 

ajándékcsomagokat vehettek át Újvidéken a VMSZ irodában a bánáti és szerémségi 

szórvány települések könyvtárai, iskolái és egyesületei. A könyveket a magyarországi 

Csongrád Megye Közgyűlése által felkért intézmények és a zentai Ci-Fi központ gyűjtötte 

össze és ajánlotta fel. Zsoldos Ferenc a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke elmondta, hogy 

amire nagy igény lenne, azok a házi olvasmányok, illetve újabb kiadású házi olvasmányok. 

Ezt szervezik az MNT-n belül, amit szintén magyarországi támogatással vagy adományon 

keresztül szeretnének megoldani, és minél több iskolába eljuttatni. 

 

A kisebbségi jogvédelem kétféle stratégiája 

2011. április 27. - Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) nevében Ágoston András kifejtette: az 

elmúlt húsz év történelme arra tanít bennünket, hogy a kisebbségi politikai elitek eddig 

kétféle stratégiát alkalmaztak a nemzeti közösségek jogainak védelmében. Az egyik a 

politikai konfrontációra, a másik az együttműködésre támaszkodik. A történelmi VMDK a 

konfrontatív stratégiát alkalmazta. Az ismert polgárháborús politikai környezetben 
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elfogadta a Kárpát-medencében élő magyarok első autonómiakoncepcióját, amelyben már 

nagy vonalakban benne volt a magyar (perszonális) autonómia modellje is. Ezt a stratégiát 

nem alkalmazta egy Kárpát-medencében működő magyar párt sem. Nincs is tényleges 

autonómiakoncepciója egyiküknek sem. Annak, hogy a Vajdaságban sincs tényleges, 

politikai autonómiája a magyaroknak, az oka az, hogy Budapest nem vállalta, az EU-

csatlakozással kapcsolatos igyekezet folytán talán nem is vállalhatta a történelmi VMDK 

ellenzéki stratégiáját. Ma más a helyzet és várható, hogy Budapest autonómiaügyben maga 

is kezdeményez. A kérdés az, hogy ezek és az ilyen magyar pártok alkalmasak-e arra, hogy 

megfogalmazzák az illető kisebbségi közösség autonómiaigényét? 

 

Gyűlöletkeltő feliratok 

2011. április 27. - Magyar Szó 

A CK13 Ifjúsági Központ épületének falán még a múlt hónapban gyűlöletet szító feliratok 

láttak napvilágot. A központ még akkor feljelentést tett a rendőrségnél, de azóta semmi 

sem történt. A CK13 közleményben fordult a nyilvánossághoz, amelyben arra hívta fel a 

figyelmet, hogy az ilyen és a hasonló jellegű feliratokat nem szabad egy falon sem eltűrni a 

városban, mert ezek nemcsak tulajdonrongálásnak számítanak, hanem gyűlöletszításnak 

is. 

 

Sokfrontos harcok 

2011. április 28. - Bodzsoni István - HVG 

A HVG terjedelmes cikkben elemzi a szerbiai politikai helyzetet, ahol az ellenzék egyre 

hangosabban követeli az előrehozott választások kiírását. A lap szerint a voksolás 

befolyásolhatja a vajdasági magyarok és a tartomány autonómiájának jövőjét. Pásztor 

István, a VMSZ elnöke a HVG-nek elmondta, amikor Vajdaság autonómiájáról van szó, 

akkor Belgrádban sokan Koszovóval példálóznak, és az elszakadás rémképével ijesztgetik a 

szerb választókat. Szerinte a szerb belpolitikát gyakran jellemzi a pavlovi reflex: a szerb 

történelemben gyakran beszéltek autonómiáról, közben pedig elszakadásra gondoltak. 

Pásztor szerint „ma a vajdasági magyarok a tartományi autonómia pislákoló tüzének 

jóformán az egyedüli őrzői”, ugyanis a vajdasági szerb politikusok eladták az ügyet. A 

vajdasági magyarság érdekérvényesítő ereje szerinte ma abban mutatkozik meg leginkább, 

hogy „Belgrádban ma nincs nélkülünk parlamenti többség”. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2011. április 28-i számában olvasható) 

 

Beregszászon tájékozódott a parlament nemzeti összetartozás bizottsága 

2011. április 27. - Varga Béla - MTI 

Beregszászon tartott kihelyezett ülést az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága. A 

megnyitót tartó Orosz Ildikó a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) elnöke 
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elmondta, jelképesnek tartja, hogy az első kihelyezett tanácskozás „az egyik legnehezebb 

helyzetben lévő határon túli magyar közösséggel kapcsolatos problémák megismerésének 

szentelte.” Potápi Árpád arról számolt be, hogy komoly változás történt a 

nemzetpolitikában az elmúl nyolc évhez képest. Szili Katalin a bizottság alelnöke 

elmondta, hogy „: a tanácskozáson a kárpátaljai magyar szervezetek, egyházi vezetők 

tájékoztatása alapján sikerült feltérképezni a helyi magyar közösséget foglalkoztató 

legégetőbb gondokat.” 

 

Az összetartozás jegyében 

2011. április 28. - Kárpátalja 

Beregszászon tartotta első kihelyezett ülését a Magyar Országgyűlés Nemzeti 

Összetartozás Bizottsága. Az ülésen a bizottság tagjai mellett jelen voltak a kárpátaljai 

magyar érdekvédelmi szervezetek és a történelmi egyházak delegáltjai, továbbá 

Magyarország kárpátaljai külképviseleteinek diplomatái. Potápi Árpád, a testület fideszes 

elnöke a Kárpátalja hetilapnak elmondta, fontos, hogy „a határon túli magyarság 

kérdéseivel ne csak a Magyar Országgyűlés épületében foglalkozzunk, hanem az adott 

helyszíneken is, lehetőleg minél több információt tudjunk beszerezni, s minél több 

segítséget juttathassunk célba úgy, hogy személyesen is megtapasztaljuk, milyen gondok 

jellemzik például a kárpátaljai régiót”. Óvott attól, hogy bárki nagyon gyors, azonnali 

változásokra számítson ennek kapcsán, azonban, mint fogalmazott, minél több magyar 

parlamenti képviselő látogat el Kárpátaljára, és ismerkedik meg az itteni magyarságot 

jellemző problémákkal, annál valószínűbb, hogy figyelembe veszik tapasztalataikat a 

törvényhozás, a napi döntéshozatal során. 

 

Történelmi fordulópont Karintiában 

56 év után véget ért a kétnyelvű helységnévtáblák körüli vita Karintiában. A szövetségi és a 

karintiai tartományi kormány, valamint a szlovén kisebbségi szervezetek megállapodása 

értelmében 164 német-szlovén kétnyelvű helységnévtáblákat kell felállítani. Megállapodás 

született arról is, hogy mely településeken kell a kisebbségi nyelvet is hivatalos nyelvként 

használni. A burgenlandi népcsoportok, köztük a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, 

üdvözölték a megegyezést. Nikolaus Berlakovich környezetvédelmi miniszter, aki a 

burgenlandi horvát népcsoport tagja, elmondta: a megegyezés történelmi fordulópont, de 

a kisebbségi nyelvhasználatról szóló passzust Burgenland esetében nem tudja elképzelni. 

Karintiában ugyanis az a megegyezés született, hogy a kisebbségi nyelv hivatalos 

használatát egy-egy községi tanács a járási hivatalra átháríthatja. 
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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   
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www.hhrf.org 
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