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Dzurinda: a szlovák-magyar kapcsolatokban nincs szükség erőfitogtatásra 

2011. május 2. - MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Mikuláš Dzurinda szlovák külügyminiszter szerint Szlovákia és Magyarország 

kapcsolatában nem erős gesztusokra, erőfitogtatásra, hanem az együttműködés 

folytatására és kölcsönös tiszteletre van szükség. A tárcavezető szerint amennyiben 

valamelyik fél olyan intézkedéseket kíván tenni, amelyek a másik országot is érintik, ki kell 

használni a szlovák-magyar alapszerződés és a 12 vegyes bizottság nyújtotta lehetőségeket. 

Dzurinda szerint Pozsony így kíván eljárni, azokban a „nyitott kérdésekben”, amelyek az új 

magyar alkotmány elfogadásából, illetve a később elfogadásra kerülő sarkalatos 

törvényekből erednek. Úgy véli: a magyar alkotmányban van egy-két cikkely, amelyek 

megvalósítása a mindennapi életben „zavart és a kétoldalú kapcsolatok romlását 

eredményezhetné”. Dzurinda aláhúzta, Pozsony továbbra is várja a választ arra a kettős 

állampolgárságot érintő szlovák szerződéstervezetre, amelyet a szlovák belügyi államtitkár 

adott át február 15-én magyar partnerének. 

 

A KMKSZ elítéli a visszahonosított kárpátaljai magyarok hatósági zaklatását 

2011. május 2. - MTI, Magyar Nemzet, bumm.sk 

Az ukrán elnöknek írt nyílt levélben tiltakozik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) azoknak a kárpátaljai magyaroknak az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) általi 

megfélemlítése ellen, akik az egyszerűsített honosítási eljárás keretében felvették a magyar 

állampolgárságot. A Viktor Janukovicsnak címzett levelében a KMKSZ nehezményezi, 

hogy a múlt héten az SZBU munkatársai magyar nemzetiségű kárpátaljai lakosokat vittek 

be otthonukból hivatalos hatósági idézés nélkül, vagy hívtak be telefonon az SZBU 

Kárpátalja megyei főosztályára. A biztonsági szolgálat munkatársai a törvénytelenül 

előállított személyeket kihallgatták, és azt követelték tőlük, ismerjék be, hogy felvették a 

magyar állampolgárságot. 

 

Indulhat a Határtalanul program 

2011. május 3. - Kossuth Rádió, Erdély Ma 

Útjára indul a Határtalanul! program, amelynek keretében tanulmányi kirándulásokra 

pályázhatnak a magyarországi iskolák. A Kossuth Rádiónak Répás Zsuzsanna helyettes 

államtitkár nyilatkozott, többek között elmondta cél, hogy „a diákok ne csak az 

emlékhelyeket, városokat ismerjék meg, hanem a határon túli magyarsággal, diáksággal 

személyes élményeik is legyenek, barátságok, testvériskolai kapcsolatok szülessenek, 

amelyekre a későbbiekben fel lehet építeni a nemzeti összetartozást, a közös 

nemzettudatot.” Beszámolt arról is, hogy a héten kiírásra kerülnek a Szülőföldön magyarul 

felhívás pályázatai is, aminek keretében oktatási-nevelési, illetve tankönyv és taneszköz 

támogatásokra nyílik lehetőség. 
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http://magyarsag.mti.hu/hirek/541648/dzurinda_a_szlovak-magyar_kapcsolatokban_nincs_szukseg_erofitogtatasra
http://magyarsag.mti.hu/hirek/541661/a_kmksz_eliteli_a_visszahonositott_karpataljai_magyarok_hatosagi_zaklatasat
http://erdely.ma/magyarorszag.php?id=90644&cim=indulhat_a_hatartalanul_program_audio
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Szülőföldön magyarul: Iskola helyett RMPSZ 

2011. május 3. - Rostás Szabolcs - Krónika 

Miközben a budapesti Nemzetpolitikai Államtitkárság szerint ezen a héten közzéteszik a 

Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési pályázatok kiírását, jelen pillanatban még egyetlen 

érintett szervezet sem tudja hivatalosan, hogy Erdélyben ki folyósítja majd a diákoknak a 

magyar állam nyújtotta támogatást. Veress László, Kövér László, az Országgyűlés 

elnökének kabinetfőnöke a Szatmári Magyar Hírlapnak nyilatkozva megerősítette a 

Krónika által korábban közölt értesülést, miszerint a program lebonyolítása átkerül az 

RMDSZ működtette Iskola Alapítványtól a Romániai Magyar Pedagógusszövetséghez 

(RMPSZ). 

 

Nagyváradtól Sydney-ig 

2011. május 2. - B. D. T. - transindex.ro 

A határon túli honosítottak szavazati jogáról kérdezte meg a Transindex Szomszéd Orsolya 

politológust, valamint László Róbert választási szakértőt. Bár sok elképzelés elhangzott 

már a sajtóban konkrétumokat nem lehet tudni. Szomszéd Orsolya elmondta, hogy az „új 

alkotmány nem köti magyarországi lakhelyhez az országgyűlési képviselők megválasztása 

esetében a választójogot, de meghagyja annak lehetőségét sarkalatos törvény révén”. A 

határon túliak közül nem mindenki igényli a magyar állampolgárságot és azt sem lehet, 

tudni, hogy mennyien kívánnak élni majd szavazati jogukkal, illetve arra vonatkozóan 

sincsenek felmérések, hogy a határon túliak melyik pártra szavaznának. László Róbert 

szerint kiélezheti a viszonyt az anyaországi és a határon túli magyarság között, ha a hazai 

szavazatokkal szemben a határon túliak szavazatai ellentétes színű kormányt juttat 

hatalomhoz. A szakértő szerint nem valószínű, hogy határon túli magyar pártok 

alakuljanak, akik a magyar parlamentbe jutnának, ezzel szemben az már elképzelhető, 

hogy „a hazai pártok hozhatnak létre egy önálló külhoni listát, amelyre egyszerre szavazhat 

minden határon túli magyar Nagyváradtól Sydney-ig.” 

 

A határon túlra járnak iskolába  

2011. május 3. - Keresztény Gabriella - Szabad Föld, Kárpátalja Ma 

Egyre több magyarországi diák jár át Kassára a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű 

Gimnáziumba és Alapiskolába. A diákok többsége azért választotta a kassai iskolát, mert 

közelebb van, mint Miskolc, valamint megfogta őket az intézmény családias légköre. 

Kiemelik, hogy sem a városban sem az iskolában nem érte őket atrocitás magyar 

származásuk miatt. Csurkó Éva igazgatónő elmondta, hogy soha nem azt nézték, ki 

honnan érkezett az iskolába, kizárólag a képességei döntenek. Elmondta, hogy a „a 

határnyitás óta megszaporodtak a közös üzleti vállalkozások, felértékelték mindkét 

nyelvnek a tudását.” 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=50607
http://vilag.transindex.ro/?cikk=14275
http://www.szabadfold.hu/lakohelyem/a_hataron_tulra_jarnak_iskolaba_szlovakia_kassa
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Dupla szavazati jog? 

2011. május 2. - Stanik Bence - Erdély Ma, Duna Tv 

„A magyar kormány már tényként kezeli a választójog megadását az anyaországon kívül 

élő magyar állampolgároknak. A honosítási eljárással az anyaországon kívül élő magyarok 

jelentős szavazóbázissá válhatnak. Egyeseknek örömet okoz, mások nem értik miért 

kellene magyarországi pártok közül választaniuk” – áll a Duna Tv összeállításában. „A 

román – magyar viszony kiváló, ezért a diplomáciai kapcsolatokat sem terhelné meg, 

persze elképzelhető, hogy a kormányzásra készülődő ellenzék talál benne kivetnivalót” – 

véli Korodi Attila RMDSZ-képviselő, a román alsóház külügyi bizottságának elnöke. 

 

A szórványmagyarság nem szakadhat ketté 

2011. május 2. - Chirmiciu András - Nyugati Jelen, Erdély Ma 

„A magyarság felemelkedése munkával, építkezéssel érhető el, nem kinyilatkozással, vagy 

követeléssel, ahogy az RMDSZ ellenfelei teszik. Akárcsak egy háznál, ahol az alapok 

lerakása hónapokig tart, s ezután azokra heteken belül felhúzzák a falakat, az autonómia is 

hosszas politikai egyeztetéseket, alapos építőmunkát feltételez, e nélkül nem több mint 

kártyavár” – mondta Winkler Gyula EP-képviselő, Hunyad megyei RMDSZ-elnök egy 

dévai lakossági fórumon. A tanácskozáson az egység fontosságát hangsúlyozták a 

résztvevők, az új magyar párt megjelenését pedig óriási veszélyként értékelték, mivel „az 

EMNT fizetett emberei Hunyad megyében is aláírásokat gyűjtenek az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) bejegyzéséhez”. 

 

Kiütköző ellentétek 

2011. május 3. - Babos Krisztina - Krónika, Új Magyar Szó 

Nem volt mentes politikai pengeváltástól a szatmári béke megkötésének 300. évfordulója 

alkalmából hétvégén szervezett megemlékezés-sorozat. A bukaresti Új Magyar Szó 

tudósítójának Kövér László házelnökhöz intézett kérdésére, miszerint „lesz-e lelkiismeret-

furdalása, ha az erdélyi magyarság parlamenti képviselet nélkül marad azért, mert a 

magyar kormány „erkölcsileg és pénzzel” támogatja egy újabb magyar párt létrehozását, 

megosztva ezzel a szavazókat?”, az Országgyűlés elnöke kijelentette: „Nem lesz 

lelkiismeret-furdalásom. Az erdélyi magyarok felnőtt emberek, és képesek eldönteni, hogy 

kik képviselik leginkább az érdekeiket. Úgy vélem, inkább azoknak kellene önvizsgálatot 

tartaniuk, akik önös érdekeiktől vezérelve egypártrendszert vezettek be, ami 

elfogadhatatlan még egy nemzeti kisebbség esetében is”. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=90588&cim=dupla_szavazati_jog_video
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_szorvanymagyarsag_nem_szakadhat_kette.php
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=50624
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Törvénnyel a magyar nyelv ellen 

2011. május 3. - Szucher Ervin - Krónika 

Huszonnégy órás határidőt szabott Alexandru Adrian Matei dicsőszentmártoni 

polgármester és a Maros megyei város jegyzője, Viorel Răzvan Groza a helyi kórház 

igazgatójának, hogy eltávolítsa a kapusfülkére, illetve a járóbeteg-rendelő homlokzatára 

kihelyezett kétnyelvű feliratokat. Szász János igazgató a Krónikának kijelentette: a táblák a 

helyükön maradnak. Az intézményvezető a prefektúra ez év február 18-án keltezett 

átiratával indokolja döntését. „Az az érzésem, hogy a választások közeledtével a kétnyelvű 

tábla csak a polgármester számára jelent gondot, és senki mást nem zavar” – szögezte le 

Szász. 

 

Tusványos: körvonalazódik a műsor 

2011. május 3. - Gyergyai Csaba - Krónika 

Idén is több ezer résztvevőt várnak az idei, Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktáborba, amelyet július 19–24. között tartanak Tusnádfürdőn. Az „Összenő, ami 

összetartozik” jelszóval induló, huszonkettedik alkalommal megszervezett rendezvény az 

immár hagyományosnak számító programkeretet kínálja az érdeklődőknek: a 

Tusványoson ezúttal is terítékre kerülnek az aktuális politikai és közéleti témák, a 

jelenlévők ugyanakkor gazdag koncertkínálatból is válogathatnak. 

 

Rosszul járnak a szülők 

2011. május 3. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

„A vajdaságiak, a délvidékiek vagy kárpátaljaiak ettől a héttől ismét pályázhatnak a magyar 

osztályokban tanuló gyerekeiknek járó oktatási-nevelési támogatásra, ám a romániai 

szülőknek továbbra sincs erre lehetőségük. Nem tisztázott ugyanis, hogy Romániában 

melyik szervezeten keresztül bonyolítja le a magyar kormány a pályáztatást” – írja az Új 

Magyar Szó. A lap Nagy Zoltánt, az Iskola Alapítvány igazgatóját is megszólaltatta, aki 

hangsúlyozta: a nemzetpolitikai államtitkárság felrúgná a kormányközi egyezményt, ha az 

RMPSZ-re bízná a pályázatokat. „Tudtommal még nem keresték meg a román kormányt 

azzal a kéréssel, hogy módosítsák az egyezményt. Az RMDSZ hozzájárulása nélkül nem is 

lehetne módosítani” – magyarázta a Markó Béla miniszterelnök-helyettes mellett 

államtanácsosként tevékenykedő Nagy. 

 

MKP: nincs ok a magyar alkotmány elleni szlovák fellépésre 

2011. május 2. - Felvidék Ma, Új Szó Online 

Mikuláš Dzurinda külügyminiszter meghívására Szlovákia európai parlamenti képviselői 

és a parlament külügyi bizottságának tagjai találkoztak, hogy megvitassák, Szlovákia 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=50603
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=50615
http://maszol.ro/aktualis/rosszul_jarnak_a_szulok_2011_05_03.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/05/02/mkp-nincs-ok-a-magyar-alkotmany-elleni-szlovak-fellepesre
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miként tudna hatékonyan fellépni az új magyar alkotmány ellen. A találkozón jelen volt 

Mészáros Alajos (MKP) is, aki elmondta, az új magyar alkotmány nem sérti és nem 

veszélyezteti egyetlen más állam jogrendjét, területi épségét vagy szuverenitását. 

Demokratikus alkotmány, mely a magyar nemzet és a magyarországi nemzeti kisebbségek 

jogait egyenrangúan kezeli, és magában foglalja az európai emberjogi chartát is. Mészáros 

feleslegesnek tartja, hogy Szlovákia addig bármilyen lépést is tegyen, amíg a magyar 

alaptörvényhez kapcsolódó kétharmados törvények nem készülnek el. A szlovák törvények 

egyelőre nem teszik lehetővé, hogy legálisan magyar állampolgár is legyen egy szlovák 

állampolgár. Nem világos tehát, hogy ilyen körülmények közepette, miért foglalkozik a 

politika azzal, lesz-e vagy sem a külföldön élő magyaroknak választójoga. 

 

Elindultak az MKP-s Langaléta garabonciások 

2011. május 3. - Oriskó Norbert - Felvidék Ma 

A népszámlálást megelőző felvilágosító kampány keretében az MKP „Számolunk veled" 

címmel május végéig országos óriásplakát kampányt indított. Ezen kívül május 2-tól road 

show keretében felkeresik a települések egy részét, melyen rövid kultúrműsor segítségével 

kívánják eljuttatni az emberekhez a népszámlálás üzenetét. 

 

„Hazánk neve Magyarország” 

2011. május 3. - Gruik Ibolya - Magyar Szó 

A Magyar Szó körkérdésben érdeklődött olvasóitól arról, hogy mit gondolnak az új magyar 

alkotmányról. A válaszadók egyharmada nem számít lényeges változásokra, egyharmaduk 

bevallja, hogy nem ismeri a szöveget, egyharmaduk pedig úgy gondolja, hogy szorosabbra 

fűződik a viszony az anyaországgal. Ehhez kapcsolódó kommentárjában Gruik Ibolya 

leszögezi: „Reménykedünk tehát, hogy egy erős, önálló és büszke Magyarország áll 

mögöttünk, határon túliak mögött is. Mert az alkotmányban a nemzeti hitvallás, a nemzeti 

nyilatkozat kimondja: Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel 

minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat...” 

 

A negatív kétharmad 

2011. május 2. - Ágoston András - Vajdaság Ma 

Ágoston András VMDP-elnök szintén a Magyar Szó új magyar alkotmánnyal kapcsolatos 

körkérdéseire adott válaszokat elemzi. Felteszi a kérdést: minek köszönhető az a tény, 

hogy a válaszadók kétharmadának szinte „semmi köze Magyarországhoz”. Szerinte ennek 

az az oka, hogy a vajdasági magyar politika konfrontatív jellege teljesen elveszett az évek 

során, ezért „a VMDP-ben úgy látjuk, teljes megújulásra van szükség! Különben a 

nemzetközi porondon továbbra is megmarad az értékelés, hogy a vajdasági magyarság 

helyzete kitűnő. Ezen a helyzeten változtatnunk kell, mert elfogyunk. A vajdasági magyar 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/28334-elindultak-az-mkp-s-langaleta-garabonciasok
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-05-02_HAZANK_neve_Magyarorszag.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4106/A-negativ-ketharmad.html
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politikai elit nemcsak a szavazóit veszíti el, de elveszejti önmagát is.  A változásra csak a 

Nemzeti Együttműködés Rendszerében (NER) kerülhet sor. Budapest segítségével”. 

 

Adomány a szolyvai magyar iskolának 

2011. május 2. - Kovács Erzsébet - Kárpátinfo.net 

Szolyván 2002-ben indult a magyar nyelvű oktatás. Igaz, a magyar elemi osztályok 

befejezése után a gyerekek ukrán tannyelvű osztályban folytatják a tanulást, de heti 3 

órában továbbra is tanulják a magyar nyelvet és irodalmat. Példaértékű a ragaszkodásuk a 

magyar iskolához: eddig 15 szülő jelezte, hogy a következő tanévben magyar tannyelvű első 

osztályba szeretné járatni a gyerekét. Mivel idén a negyedik osztályban csak három tanuló 

„ballag”, az iskolának padokra volt szüksége a bővülő első osztály számára. Ebben segített 

a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség: a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusa, 

a Beregszászi Magyar Konzulátus, illetve a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai 

Központja közreműködésével az elmúlt héten megkaphatták a szükséges felszereléseket. A 

padokat és a könyvcsomagot Tóth István, beregszászi főkonzul, Nagy Béla, a diakónia 

vezetője és a KMPSZ szórványprogramjának felelőse, Punykó Mária adta át.  
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http://karpatinfo.net/hetilap/belfold/2011/05/02/adomany-szolyvai-magyar-iskolanak
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