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Gašparovič: a problémák egyike sem oldódott meg az elmúlt évben 

2011. április 28. - MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó Online 

Ivan Gašparovič államfő szerint a szlovák-magyar viszonyban fennálló problémák közül 

Iveta Radičová kormányának első éve alatt egyet sem sikerült megoldani. A köztársasági 

elnök a szlovák külügyminisztérium évértékelő konferenciáján elismerte, hogy az elmúlt 

egy évben kissé megnyugodott a légkör a két ország viszonyában. Emlékeztetett: ez a 

konferencia tavaly felszólította a Fideszt, hogy Pozsony és Budapest kezdjen jószomszédi 

párbeszédet a fennálló problémák megoldásáról, de véleménye szerint ennek a felhívásnak 

egyelőre nincs eredménye. Az államfő bírálta az új magyar alkotmányt: szerinte annak 

szelleme és néhány cikkelye azt jelzi, mintha Magyarország csak a saját 

nemzetpolitikájával foglalkozna. Iveta Radičová miniszterelnök kifejtette: a szlovák-

magyar szomszédsági kapcsolatoknak van néhány aspektusa, így a kettős állampolgárság 

kérdése, valamint az alkotmány, amely nyugtalanítja Pozsonyt. 

 

Döntött az RMDSZ a Regionális Önkormányzati Tanácsok megalakulásáról 

2011. április 28. - transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Erdély Ma, 

Háromszék 

Az RMDSZ Alapszabályzatába foglaltak szerint székelyföldi, partiumi és közép-erdélyi 

önkormányzati tanácsok megalakulásának menetrendjéről döntött a Szövetségi Elnökség 

bukaresti ülésén. Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta, május végéig alakulnak meg 

a regionális önkormányzati tanácsok, miután a Szövetségi Elnökség elfogadta azt a 

határozatot, amely a megalakuláshoz szükséges eljárási módszerekre vonatkozik. Alulról 

jövő kezdeményezésként minden megye megválasztja a saját küldöttjeit, és Székelyföldön, 

vagy ott, ahol erre igény van, Önkormányzati Nagygyűléséket szerveznek, amelyre minden 

egyes önkormányzati képviselőt, polgármestereket, tanácsosokat meghívnak. A Szövetségi 

Elnökség döntése szerint szeptember végéig kell megalakulnia a Kulturális Autonómia 

Tanácsnak. 

 

Kelemen Hunor: tévedés az RMDSZ eltűnéséről beszélni 

2011. április 28. - Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Nem fog eltűnni az RMDSZ, a magyar közösség bebizonyította, hogy szüksége van a 

politikai képviseletre – jelentette ki Kelemen Hunor, a szövetség elnöke annak kapcsán, 

hogy Sebastian Lăzăroiu elnöki tanácsos korábban az RMDSZ megszűnéséről beszélt. 

„Szavazóbázisunk, a romániai magyar közösség bebizonyította, hogy szüksége van az 

RMDSZ-re, szüksége van a politikai képviseletre. Huszonegy év alatt minden alkalommal 

bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk a magyar közösség támogatásának megszerzésére, 

mivel hitelesek vagyunk, és politikai lehetőségeink függvényében mindig képesek voltunk 

lépésről lépésre megvalósítani célkitűzéseinket” – fejtette ki Kelemen Hunor. 
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http://www.bumm.sk/54766/gasparovic-a-problemak-egyike-sem-oldodott-meg-az-elmult-evben.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=26079
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Băsescu „kirúgta” Lăzăroiut 

2011. április 29. - Moldován Árpád Zsolt - Új Magyar Szó, Szabadság, Erdély Ma, 

Háromszék 

Vélhetően az RMDSZ-re vonatkozó kijelentései, valamint a szövetség vezetőinek vehemens 

reakciója is hozzájárult ahhoz, hogy Traian Băsescu államfõ tegnap május elsejei hatállyal 

megvált legtöbbet szereplő tanácsosától, Sebastian Lăzăroiutól. A szövetség volt és 

jelenlegi elnöke is „rendreutasította” az államelnöki tanácsost, aki egy két nappal ezelőtti 

nyilatkozatában megtűrt alakulatnak nevezte az RMDSZ-t és előrevetítette tíz-tizenöt éven 

belüli eltűnését a politikai színtérről. 

 

Mennyi, az annyi 

2011. április 28. - Murvai Miklós - Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Murvai Miklós Winkler Gyula RMDSZ-es európai parlamenti képviselő nyilatkozatára 

reagálva – melyben a Szövetség politikusa kifejti, hogy az új erdélyi magyar párt 

veszélyezteti az erdélyi magyarság egységét –  a következőképpen ír: „Az EMNP 

kezdeményezői és szimpatizánsai tudják, hogy a hazai magyar szavazótábor véges, de azt 

is, hogy az érdekképviselők '90 óta több mint 650 000 szavazatot vesztettek el. Ezért nem 

az RMDSZ-hívők átcsábítására törekszenek, hanem az önmagukat összmagyar 

érdekképviselőknek kikiáltottak politikájától megcsömörlött passzív, illetve a más 

pártokra szavazó magyar tömegeket szeretnék közösségszolgáló cselekvésre serkenteni. Az 

is köztudott, hogy a még meglevő RMDSZ-szavazótábor egy része csak azért szavazott a 

szövetségre, mert egyszerűen nem volt más alternatívája. Valószínű, hogy ezek 

átcsábulásától retteg Winkler úr.” 

 

Pótolják az aradi Szabadság-szobor ellopott részeit 

2011. április 28. - Irházi János - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

„Már felvettük a kapcsolatot Kolozsi Tibor szobrászművésszel, aki annak idején a 

Szabadság-szobor restaurálását végezte, és hamarosan Aradra jön, hogy megnézze, mit 

kellene pótolni, miként oldjuk ezt meg” – mondta a Nyugati Jelennek Bognár Levente 

alpolgármester. „Sajnos, abban nem nagyon bízhatunk, hogy a rendőrség elfogja a tettest, 

tetteseket, a szobor viszont nem maradhat megcsonkítva, mielőbb ki kell javítani” – tette 

hozzá. 

 

Kamerázzák be a váradi emlékhelyeket! 

2011. április 29. - Reggeli Újság 

A közelmúltban megsokasodott szoborlefestések, emléktáblalopások miatt – ígéretéhez 

híven – a megyeszékhely önkormányzatának RMDSZ-es frakciója indítványozta, hogy az 
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http://maszol.ro/aktualis/basescu_kirugta_lazaroiut_2011_04_28.html
http://www.nyugatijelen.com/allaspont/mennyi_az_annyi_1.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=90414&cim=potoljak_az_aradi_szabadsag_szobor_ellopott_reszeit
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elöljáróság szereltessen fel térfigyelő kamerákat a fontosabb műemlékek, szobrok, 

emlékhelyek közelébe. A javaslatot Pásztor Sándor terjesztette elő, és kérte, hogy a 

helyhatóság műszaki igazgatósága dolgozzon ki egy hatástanulmányt a térfigyelő rendszer 

kialakítására. 

 

Magyar nyelvű iratokat követelnek 

2011. április 29. - Bíró Blanka - Krónika, Erdély Ma, Háromszék 

Kivonultak a Kovászna Megyei Tanács csütörtöki üléséről a Magyar Polgári Párt (MPP) 

képviselői. Közölték: nem hajlandók részt venni a tanácsülésen, mert a 

határozattervezeteket nem kapták meg magyar nyelven. Kulcsár Terza József 

frakcióvezető, a polgári párt Kovászna megyei elnöke a Krónikának elmondta, három éve 

folyamatosan kérik a magyar nyelvű anyagokat, ennek az igénynek azonban ritkán tesz 

eleget a megyevezetés. „Nem kérünk mást, csak azt, hogy a törvényt tartsuk be és éljünk az 

anyanyelvhasználat jogával” – szögezte le Kulcsár Terza József. Tamás Sándor, a megyei 

önkormányzat elnöke elmondta: csak néhány alkalommal fordult elő, hogy nem készültek 

el időben a határozattervezetek magyar fordításai. 

 

Kultúrharc 

2011. április 29. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente a Krónikában arról ír, hogy „Kulturkampf van! – harsog a 

demokráciaféltésben és főállású rettegésben professzionálissá vált sajtósok és közéleti 

szereplők serege az új alaptörvény és egyes magyarországi kormánypárti politikusok 

közterület-átnevezési kezdeményezései nyomán. Tény, ami tény, a kezdeményezésekben 

fölfedezhető némi kultúrharcos igyekezet, és az is megállapítható, hogy a jelenlegi 

gazdasági és szociális helyzetben nem feltétlenül az a legfontosabb a mindennapi 

megélhetési gondokkal küzdő polgár számára, hogy a Köztársaság vagy a II. János Pál 

pápa nevet viseli valamely köztér. Viszont az ilyen akciók kiválóan alkalmasak arra, hogy a 

konkrét életszínvonal-fellendítő intézkedések helyett olyan szimbolikus gesztusként 

funkcionáljanak, amelyek célja, hogy a kezdeményezőket nemzeti elkötelezettségű 

hazafiakként tüntessék fel”.  

 

Aszfalt és autonómia – Interjú Antal Árpád Andrással 

2011. április 29. - Erdély Ma, Háromszék 

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester a Háromszéknek adott interjúban beszélt az 

autonómiáról is: „Persze, nagyon sokan nagyon türelmetlenek, én is az vagyok, nyilván, 

mindenki azt szeretné, hogy már holnap meglegyen a területi autonómia. Mi ezért 

dolgozunk, úgy gondolom, hogy ez a sok politikai vita a magyarok között nem tesz jót, és 

nem utolsósorban meg vagyok győződve arról, hogy fel kell készítenünk a magyar 

társadalmat is, a székelységet is az autonómiára. Mert nagyon sokat beszéltünk az elmúlt 

években róla, de sajnos sem a románoknak, sem a saját közösségünknek nem mondtuk el 
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pontosan, mit jelent az autonómia. Nem mondtuk el azt, hogy milyen felelősséggel, 

mennyi munkával jár, és én hiszem, hogy jólétet fog hozni, de nem egyik napról a 

másikra”. 

 

Bugár Béla: Orbán kijelentései ártanak a magyar-szlovák kapcsolatoknak 

2011. április 28. - Fürjes Judit - hvg.hu 

A magyar kormányfő a kijelentéseit mindig akkorra időzíti, amikor a szlovákiai parlament 

magyarokat is érintő ügyeket tárgyal - állítja Bugár Béla, a Híd párt elnöke. Ilyenkor a 

szlovákiai sajtóban felerősödnek a magyarellenes támadások. Ennek ellenére a Híd készen 

áll a partneri együttműködésre - mondta Bugár a hvg.hu-nak adott interjúban. A határon 

túli magyarok szavazati jogával kapcsolatban elmondta, nem tartaná szerencsésnek, hogy 

a szlovák állampolgárok egy intenzív magyarországi választási kampány részesei legyenek. 

 

Határon túli szavazatok 

2011. április 29. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

A pozsonyi magyar napilap kommentárja a határon túli magyarok választójogával 

foglalkozik. A szerző szerint míg a kettős állampolgárság ügyével csak nyerhetett a Fidesz, 

a szavazati jog megadása kapcsán „jóval komplikáltabb helyzetbe került”. „Nyerhet pár 

százezer potenciális szavazatot – a hangsúly a potenciális szón van –, viszont legalább 

ugyanennyit elveszthet odahaza, ha nem lesz kellően óvatos. Az „óvatosság” ugyanakkor a 

visszájára is fordulhat, esetleg kiábrándítva a határon túli magyarokat” – véli Mózes 

Szabolcs. 

 

MNT: Megkezdődött az ifjúságstratégia kidolgozásának folyamata 

2011. április 28. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

A Magyar Nemzeti Tanács Ifjúsági Bizottsága elfogadta a vajdasági magyar ifjúsági 

stratégia kidolgozásának ütemtervét, amelynek értelmében az előkészítési folyamatot 

követően május folyamán megkezdik az ehhez szükséges kutatás elvégzését is, aminek 

egyes feladatköreinek kidolgozására munkacsoportokat állítottak fel. Saláta Zoltán, a 

bizottság elnöke kifejtette: „felállítottunk egy olyan munkacsoportot is, amelynek az lesz a 

feladata, hogy kiképezze azokat a fiatalokat, akiket azután Vajdaság-szerte be tudunk 

vonni a munkába, olyan tudást biztosítva számukra, amellyel a kérdőívezés során 

kérdezőbiztosokként tudnak majd tevékenykedni. A terveink szerint azonban a fiatalok a 

későbbiekben is aktív szerepet vállalnak majd a stratégia kidolgozásában, ugyanis úgy 

gondoljuk, hogy nemcsak a fiataloknak, hanem a fiatalokkal együtt kell létrehoznunk az 

ifjúságstratégiát, ugyanis az ő érdekeiket, az ő elképzeléseiket kell támogatnunk”. 
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Magyar nyelvű könyvekre is pályázhatnak 

2011. április 28. - pannonrtv.com 

A Kulturális Minisztérium idei könyvfelvásárlási pályázatában a szerb nyelvű könyvek 

mellett a nemzeti közösségek nyelvein megjelenők is helyet kaptak. 

 

Nem törölték az új magyar alkotmányból a kisebbségeket, sőt… 

2011. április 28. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

Az elmúlt napokban néhány horvát napilapban, de mindenekelőtt a Glas Slavonije-ban 

arról cikkeztek, hogy Magyarország új alkotmányából törlik a horvátokat, a kisebbségeket, 

megszüntetik jogaikat. Annak ellenére, hogy a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közösségének elnöke, Jakab Sándor, valamint a magyarországi Országos Horvát 

Önkormányzat elnöke, Hepp Mihály is cáfolta a valótlan állításokat, nemrég újabb cikk 

látott napvilágot „A horvátokból magyarok lettek” címmel, amelyben a Glas Slavonije 

ismételten azt állítja, hogy a magyarországi horvátoknak csorbultak a jogaik. „A 

félreértések elkerülése végett el kell mondani, hogy már csak azért sem törölhették a 

horvátokat az alkotmányból, mert eddig sem voltak benne, mint ahogyan egyetlen 

kisebbség sem volt nevén nevezve a jelenleg is még érvényben levő alkotmányban, hanem 

közösen, „nemzeti és etnikai kisebbségek” megnevezéssel szerepelnek” – hangsúlyozta 

Jakab Sándor HMDK-elnök. 

 

Magyarország, magyarság, horvátországi magyarság 

2011. április 28. - Andócsi János - Új Magyar Képes Újság 

Andócsi János az új magyar alkotmányról közölt cikket a Képes Újságban: „Jól tudjuk, 

bármi is van az alkotmányban, a gyakorlati politika ennél sokkal fontosabb. Azzal, hogy a 

határon túli magyarok megkaphatják a magyar állampolgárságot, szinte mindegy, hogy 

felelősséget visel vagy vállal velü(n)k kapcsolatban Magyarország, hiszen ez már magáért 

beszél. Az Országgyűlés történelmi döntése is annak a bizonyítéka, hogy sokkal aktívabb 

nemzetpolitika érvényesül a határon túli nemzetrészekkel kapcsolatban. Ennek a 

nemzetpolitikának a határon túliak is aktívabb alakítói kell legyenek. A HMDK erejéhez 

mérten mindent megtett azért, hogy magyarságunkat újra bekapcsolja a Kárpát-medencei 

magyar vérkeringésbe, a nemzet kormányával való együttműködésnek is köszönhetően. 

Hiszen nekünk is felelősséget kell viselnünk a nemzet egészéért. Ez természetesen nem 

férhetett bele az új alkotmány írott szövegébe. Csak a szellemébe”. 
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