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Már több mint 70 ezren kérték a magyar állampolgárságot 

2011. április 29. - MTI, Magyar Hírlap, Krónika 

Eddig több mint hetvenezren kérték a magyar állampolgárságot; hetente több mint 

négyezer kérelem érkezik, ami megfelel az előzetesen prognosztizált adatoknak - közölte 

Wetzel Tamás miniszteri biztos adatai alapján a nemzetpolitikai államtitkárság. Eddig 

közel ezren lettek magyar állampolgárok az egyszerűsített honosítási eljárás révén. A 

kérelmek körülbelül 40-40 százalékát külképviseletek és az anyakönyvvezetők, míg a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 20 százalékát vette át. A külképviseleteken a 

legnagyobb érdeklődés Csíkszeredán, Szabadkán és Kolozsváron tapasztalható, de volt 

ügyfél Tallinnban, Bejrútban, Abu Dhabiban, Tokióban és Teheránban is. 

 

A cél, hogy az iskolások eljussanak a határon túli közösségekhez 

2011. április 30. - MTI, Magyar Nemzet Online, Népszava Online, Népszabadság Online, 

hvg.hu, index.hu, hirszerzo.hu, hirado.hu, Új Szó Online 

Megjelent a Határtalanul tanulmányi kirándulási program pályázati felhívása. Idén a 

közoktatási intézmények határon túli magyar kirándulásainak támogatására 500 millió 

forint áll rendelkezésre – jelentette be Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes kiemelte, a rendelkezésre álló összeget évről évre emelni 

kívánják. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár elmondta: a pályázatokat 

június 3-ig várják, az együttműködési programok esetében pedig június 17-ig lehet a 

kérelmeket beadni. A döntések augusztus közepéig születnek meg. Egy diákra körülbelül 

33 ezer forintos támogatási összeggel számoltak, ebből a szállás- és az utazási költségeket 

lehet állni. A pályázatokról bővebben a www.apalap.hu oldalon lehet tájékozódni. Semjén 

Zsolt arról is tájékoztatott, hogy április 18-án a Fővárosi Bíróságon megtörtént a Bethlen 

Gábor Alap bírósági bejegyzése. Az alap az idén mintegy 12 milliárd forintból 

gazdálkodhat. 

 

Idén is időben érkeznek a határon túlra szánt támogatások 

2011. május 1. - MTI, bumm.sk 

A jövő hét folyamán megjelennek a Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési pályázatok, 

amelyek szakmai előkészítése befejezés előtt áll, a nyári programok pályázatait várhatóan 

május középén írják ki - közölte a nemzetpolitikai államtitkárság és a Bethlen Gábor 

alapkezelő az MTI-vel. Emlékeztettek arra, hogy az eddigi gyakorlat szerint a jogosult 

határon túli magyar diákok, egyetemi hallgatók a következő tanév szeptemberétől jutottak 

hozzá a támogatáshoz, a lebonyolításban részt vevő szakmai szervezetek segítségével ezt a 

határidőt az idén is tartani fogják. Ennek első lépéseként a vonatkozó kiírásokat a jövő hét 

folyamán a szakmai szervezetek segítségével megjelenteti a Bethlen Gábor Alap. 
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Kövér: mi nem pénzeljük Tőkést 

2011. május 2. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

„Nincs arról tudomásom, hogy a magyar kormány bármilyen határon túli magyar pártot 

anyagilag támogatna” - jelentette ki az ÚMSZ kérdésére Kövér László házelnök. A lap 

publicistája úgy tudja, hogy „az EMNP megalakítása után a demokrácia-központok 

pártszékházakká változnak”. Kövér László a többpárti demokrácia fontosságát 

hangsúlyozta, és Délvideket hozta fel példaként: „lám, a magyarság ott is több pártban 

politizál, mégis sikeres!”. 

 

Megalakult a Tom Lantos Intézet 

2011. április 29. - MTI, Népszabadság Online, fn.hu, hvg.hu, hirszerzo.hu, index.hu, 

stop.hu, parameter.sk 

Az emberi jogokért, a szabadságjogokért és a kisebbségek jogaiért áll ki a Tom Lantosról 

elnevezett új intézet. Maximilian Teleki, a Magyar Amerikai Koalíció (HAC) elnöke, az 

intézet igazgatótanácsa végrehajtó bizottságának tagja elmondta, az intézmény küldetése, 

hogy a tolerancia eszményét hirdesse és a kisebbségek ügyét támogassa Kelet-Közép-

Európában és az egész világon. 

 

Magyar nyelvű formanyomtatványok is elérhetők lesznek a 
postahivatalokban 

2011. április 29. - transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Moldován József távközlési államtitkár Kovászna megyében egyeztetett a Román Posta 

átszervezéséről. A találkozón a Kovászna megyei polgármesterek hangot adtak azon 

kérésüknek is, hogy gyakorlatba ültessék azt a rendelkezést, melynek megfelelően magyar 

nyelven is igénybevehetők a posta szolgáltatásai. „Ebben az ügyben már megszületett a 

vezetőtanácsi döntés, a postahivatalok magyar nyelvű feliratai a Országos 

Nyomdavállalatnál vannak, és a postai formanyomtatványok többnyelvűre fordítására is 

elkülönítettük a szükséges összeget a költségvetésből” - részletezte Moldován József. 

 

Nem bontják le a magyar iskolát Nyárádszeredában 

2011. április 29. - Csíki Sándor - Erdély Ma 

Nyárádszereda városi tanácsa 2011. április 29-én visszavonta azt a 2009-ben hozott 

tanácsi határozatát, amelyik szerint le kellett volna bontatnia a nyárádszeredai Deák 

Farkas Általános Iskola egyik szárnyát azért, hogy annak helyére ortodox katedrális 

épüljön. 
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VII. EMI tábor: javában zajlik a szervezés 

2011. április 30. - Pethő Melánia - szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Ifjak 2011. augusztus 10–14. között, immár hetedik alkalommal 

szervezi meg nagyszabású nyári rendezvényét, az EMI-tábort, aminek helyszíne idén is a 

Gyergyószentmiklós melletti hármas kilométernél lévő Hétvirág panzió területe lesz. Soós 

Sándor, a táborszervező Erdélyi Magyar Ifjak Szövetségének elnöke tájékoztatása szerint 

az eddig megszokott előadósátrak sorát a Népesedésért sátorral kívánják bővíteni. Mezei 

János gyergyószentmiklósi polgármester úgy véli, a városnak mindent meg kell tennie 

azért, hogy a rendezvény önfenntartóvá tudjon válni és olyan szintre fejlődhessen, ami az 

eddigieknél is tágabb körben meg tudja szólítani a magyar ifjúságot. 

 

„Hazalátogatott” a főkonzul 

2011. május 1. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Kinevezése óta először tett hivatalos látogatást Marosvásárhelyen Magyarország 

csíkszeredai főkonzulja, dr. Zsigmond Barna Pál, aki a prefektussal, a város és a megye 

elöljáróival, valamint a politikai pártok helyi szervezeteinek vezetőivel is találkozott. 

Látogatásának célja a román-magyar kapcsolatok, valamint Marosvásárhely és öt 

magyarországi testvértelepülése viszonyának áttekintése. A marosvásárhelyi születésű 

magas rangú diplomata ellátogatott egykori iskolájába, a Bolyai Líceumba is, ahol 12 évig 

„koptatta a padot”, mielőtt 1990-ben Magyarországra költözött. 

 

Nyilatkozat  

2011. május 2. - Reggeli Újság 

„Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) határozottan elítéli a posztkommunista és 

balliberális pártok, illetve a körükbe tartozó neves közéleti személyiségek magyarellenes 

magatartását. A határon túlra szakadt magyarokat kártevő viselkedésük és propagandájuk 

a 2004. december 5-i népszavazásra emlékezteti, amikor is ugyanezek az erőcsoportok 

megtagadták a velünk való közösséget. Különösképpen elítélendőnek tartjuk a szemünk 

előtt zajló támadás-kampány nemzet- és keresztényellenes voltát, melynek célzata nem 

egyszer a Trianoni Emléknap meghirdetésére és a magyar állampolgárság határon túli 

megadására, valamint nemzeti jelképeink – a Himnusz és a Szent Korona – vállalására is 

kiterjed” – áll Tőkés László nyilatkozatában, amelyet az új magyar alaptörvény aláírása 

alkalmából tett közzé. 

 

Az összefogás majtényi üzenete 

2011. május 2. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

„Bölcs emberek döntöttek úgy, hogy elég a pusztításból, az öldöklésből, és inkább a békés 

együttműködés útjára léptek. Ilyen bölcs döntésekre van szükségünk ma is!” – mondta 
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Kelemen Hunor művelődési miniszter szombaton a nagymajtényi síkon, ahol háromszáz 

évvel ezelőtt a kurucok letették a fegyvert. A megegyezés, az összefogás volt a vezérfonala 

az egész ünnepségnek, amely az egykori „kurucfészkek”, ma három országhoz tartozó 

huszonöt település képviselőit összehozta. 

 

Kerekasztal a megbékélésről 

2011. május 2. - Sipos M. Zoltán - Új Magyar Szó 

 A Kárpát-medencében élő nemzeteknek megvannak a maguk sebei, amelyek a történelmi 

emlékezetből táplálkoznak. Meggyőződésem, hogy ezek a sebek gyógyíthatóak. Azonban 

ha ezeket a sebeket folyamatosan feltépjük, azok soha nem múlnak el” – fogalmazta meg a 

Kárpát-medencei Megbékélés Mozgalom létrehozásának szükségességét Surján László EP-

képviselő azon a nyilvános román–magyar kerekasztal- beszélgetésen, amelyet a hét végén 

tartottak a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. Hozzátette: a mozgalom 

lényege, hogy az egyes Kárpát-medencei országok civil szféráinak különböző nemzetiségű 

képviselői értelmes válaszokat keressenek a történelmi kérdésekre. 

 

Egy hét múlva próbanépszámlálás!  

2011. május 2. - B. Krisztina - Szatmár Megyei Hírlap, Erdély Ma, Paprika Rádió 

Próbanépszámlálást tartanak Szatmár megye hat szektorában május közepén. 

Szatmárnémetiben három szektorban, valamint Krasznaterebesen, Piskároson és 

Boldádon. Egy szektorba mintegy száz lakás, tehát átlagosan háromszáz személy tartozik. 

Az országos szintű népszámlálásra október 21-31. között kerül sor. A folyamat akkor két 

hetet vesz majd igénybe, a felmérés pedig kiterjed a romániai lakhellyel rendelkező nem 

román állampolgárokra, az ország területén tartózkodó egyéb személyekre – 

menekültekre, menedékjogot vagy állampolgárságot kérőkre, üzleti vagy személyes ügyben 

érkezett külföldiekre is. Vizsgálják majd a lakossági elöregedés folyamatát, a belső és más 

országokba irányuló elvándorlást, az oktatási szintet.  

 

Solymos: a szlovákiai magyarok politikai harcok túszaivá válnak 

2011. május 1. - SITA, bumm.sk, parameter.sk, Új Szó Online 

A szlovákiai magyarok önhibájukon kívül Szlovákia és Magyarország politikai harcainak 

túszaivá válnak - mondta Solymos László, a Híd frakcióvezetője, aki nem érti, miért 

használják fel a kisebbségeket a politikusok a politikai harcokban. Solymos a Smer 

alkotmánymódosítási javaslatával kapcsolatban – mely nem ismerné el a kisebbségek 

kollektív jogait – hangsúlyozta: a magyar kisebbség itt él, itt fizeti az adóit, és jól akarja 

magát érezni. „A bizalmatlanság minden ilyen jele nagyon kellemetlen, s aztán úgy is néz 

ki a kisebbség reakciója is“ – vélte. 
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Matovič májusban is a kettős állampolgársággal foglalkozna 

2011. május 1. - TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Májusban ismét napirendre kerülhet az állampolgársági törvény kérdése a szlovák 

parlamentben, Igor Matovič, az Egyszerű Emberek vezetője ugyanis a koalíciós pártokkal 

szemben nem szándékozik várni a megoldással. A kormánykoalíció korábban jelezte, őszig 

vár a törvénnyel, amíg kiderül, pontosan milyen választójogot ad az Orbán-kormány a 

határon túli magyaroknak. Matovič elmondta, ha az ő javaslatát elfogadná a parlament, 

akkor büntetés nélkül vehetnék fel más ország állampolgárságát azok, akiket az adott 

országhoz legalább egy éves tevékenység (tanulmányok, vállalkozás, lakhely) köt. 

Visszaigényelhetnék továbbá a szlovák állampolgárságukat azok, akik a Fico-féle törvény 

miatt elvesztették, de rendelkeznek ilyen egy éves kötődéssel. 

 

Lipšic: Kollektív joga a kisebbségnek nem lesz soha Szlovákiában 

2011. május 1. - Gyurkovits Róza - Felvidék Ma 

Daniel Lipšic kereszténydemokrata belügyminiszter szerint nem az dönt, ki a hangosabb, 

hanem hogy kinek van több szövetségese az Európai Unióban, amikor Szlovákia fel akar 

lépni Magyarország ellen. Lipšic a szlovák köztévében, a Smer alelnökével, Marek 

Maďarič-csal többek közt az új magyar alkotmányra adandó szlovák válaszlépésről 

vitázott. Maďarič kitartott pártja álláspontja mellett, mely szerint Szlovákia alkotmányát 

úgy kéne módosítani, hogy az ne ismerje el a kollektív jogokat. Lipšic kijelentette, a 

szlovák alaptörvény ma sem ismeri el a kollektív jogokat, és a szlovákiai kisebbségek 

ilyesmit soha nem is kapnak. Hozzátette: a kormányfő és a külügyminisztérium helyesen 

jár el, amikor egyre több szövetségest szerez meg Európában elképzelései támogatásához. 

 

A Híd és ami mögötte van 

2011. május 1. - Kitekintő 

A Most-Híd és az ő listájukon bejutott négy OKS képviselő viszonyával foglalkozik a 

Kitekintő cikke. Korábban Bugár Béla teljesen elzárkózott attól, hogy részt vehessenek a 

Most-Híd frakció ülésein, most azonban már írásos egyezséget ajánlott nekik. A cikk öt 

pontba foglalta össze, hogy mi lehet a korábbi retorika megváltoztatásának hátterében. 

 

Dr. Korhecz Tamás az Emberi Jogi és Kisebbségügyi Igazgatóság vezetőjével 
tanácskozott 

2011. április 29. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

Dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke Belgrádban találkozott Nenad 

Đurđevićtyel, az újonnan alakult Emberi Jogi és Kisebbségügyi Igazgatóság vezetőjével. 

Elsősorban az MNT finanszírozása és a törvényekben szavatolt jogosítványainak hatékony V
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gyakorlása képezte a megbeszélések tárgyát, továbbá szó volt még a nemzeti kisebbségek 

támogatását szolgáló költségvetési alap működésének elindításáról, illetve a magyar-szerb 

kormányközi vegyesbizottság soron következő májusi, budapesti üléséről. 

 

Toroczkai László új helyi fizetőeszközt vezetne be, a Torontált 

2011. április 30. - Vajdaság Ma 

A dél-alföldi térség gazdaságának fejlődését segíthetné, s a szomszédos romániai 

megyékben, valamint a Vajdaságban élők regionális identitását is erősíthetné egy helyi 

pénz, a Torontál bevezetése – közölte Toroczkai László, a Jobbik Csongrád megyei 

önkormányzati képviselője szombaton, Szegeden. A megyei közgyűlés Jobbik-frakciója 

által a témában rendezett konferencia szünetében tartott sajtótájékoztatón a politikus 

elmondta: elnevezést is talált, a regionális fizetőeszköz az egykori nagybecskereki 

székhelyű vármegye, Torontál nevét viselhetné. 

 

Elkezdődött az emlékjelgyalázók pere 

2011. április 29. - Kárpáti Igaz Szó 

Kezdetét vette a Szvoboda három kárpátaljai aktivistájának büntetőpere. A nacionalista 

párt megyei szervezetének elnökét, helyettesét, valamint az ungvári városi szervezet 

elnökét a vereckei honfoglalási emlékjel meggyalázásának alapos gyanújával tartóztatták le 

február 19-én. Az első tárgyalásra április 28-án került sor. A vádlottak ügyvéde kérte a 

bíróságot, hogy bűncselekmény hiányában zárja le az ügyet, mert semmi sem támasztja alá 

a KMKSZ tulajdonjogát, az építmény törvényszerűségét, és semmi sem bizonyítja, hogy az 

emlékjel kulturális vagy történelmi értéket képvisel. A Szvoboda követelte, hogy a bíróság 

nyilvánítsa törvénytelen építménynek az emlékjelet, a KMKSZ azt bontsa le, és a 

földterületet alakítsa át olyanná, amilyen eredeti állapotában volt. A bíróság elutasította a 

védő beadványát. Az újabb tárgyalásra május 18-án került sor. 

 

A második felvonás:"1939 – a fasiszta magyarok a független Kárpát-Ukrajna 
leigázói" 

2011. május 1. - Kárpátalja Ma 

A kárpátaljai hírportál a Zakarpattya.net által az Ungvári Nemzeti Egyetem egyik 

professzorával, Roman Oficinszkijjel készített interjút közli. A történész elmondta, nem 

tartja veszélyesnek a magyarországi honosítási törvényt Kárpátalja szempontjából. Úgy 

véli, ezáltal csupán az utolsó olyan személyek hagyják el az országot, akik amúgy is ezt az 

életcélt választották maguknak. Hozzátette, az „egy nemzetet előtérbe helyező törvényével 

a magyar kormány beismerte a tiszta faj fenntartásának politikáját”. Azzal kapcsolatban, 

hogy a riporter szerint Magyarország hivatalosan bejelentette, hogy Romániában, 

Szlovákiában, Szerbiában és Ukrajnában a magyar autonóm területek létrehozásán 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11648/Toroczkai-Laszlo-uj-helyi-fizetoeszkozt-vezetne-be--a-Torontalt.html
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=3502
http://www.karpatalja.ma/nezopont/1942-a-masodik-felvonasq1939-a-fasiszta-magyarok-a-fuggetlen-karpat-ukrajna-leigazoiq
http://www.karpatalja.ma/nezopont/1942-a-masodik-felvonasq1939-a-fasiszta-magyarok-a-fuggetlen-karpat-ukrajna-leigazoiq
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fáradozik, Oficinszkij kifejtette: a magyar „uralkodó körök tehetetlenségben és kisebbségi 

komplexusban szenvednek, amit „Nagy Magyarországnak” hívnak”. 
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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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