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Mostantól a külképviseleteken kérhetők a magyar igazolványok 
2011. május 5. - MTI, bumm.sk, pannonrtv.com, Szabadság, Krónika 

Mostantól a főkonzulátusokon, külképviseleteken lehet igényelni a magyar igazolványokat - 

mondta Répás Zsuzsanna az MTI-nek. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

tájékoztatása szerint a kormány áttekintette a státustörvény végrehajtását, illetve a státusirodák 

működését, és azt látták, hogy sok helyen már nincs igazán munka ezekben az irodákban. 

Répás Zsuzsanna cáfolta azokat a híreket, hogy megszűnnének a magyar igazolványokkal járó 

kedvezmények. Emlékeztetett: az eredeti szabály szerint nem lett volna jogosult 

kedvezményre, aki állampolgárságot kapott, de ez a rendelkezés kikerült a státustörvény tavaly 

decemberi módosításával a jogszabályból. 

 

Benyújtották az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzéséhez szükséges 
dokumentumokat 
2011. május 5. - Kiss Előd-Gergely, Rostás Szabolcs - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, 

Paprika Rádió, Új Magyar Szó, Szabadság, Kolozsvári Rádió, Nyugati Jelen 

Benyújtották csütörtökön a Bukaresti Törvényszéken az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

hivatalos bejegyzéséhez szükséges iratokat és támogató aláírásokat az új alakulat 

kezdeményezőinek képviselői. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

ügyvezető elnöke a helyszínen tartott sajtótájékoztatón bejelentette: összesen 29268 aláírást 

gyűjtöttek össze az ország 19 megyéjében és Bukarestben, csütörtökön pedig hivatalosan is 

elindították a párt bejegyzésének folyamatát. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök „történelmi 

tévedésnek” nevezte a kezdeményezést. 

 

Az ukrán biztonsági szolgálat szerint törvényes a kárpátaljai magyarok 
kihallgatása 
2011. május 5. - MTI 

Megfelel a hatályos ukrán törvényeknek és államérdekeknek az SZBU eljárása a kárpátaljai 

magyarok kettős állampolgársággal kapcsolatos kihallgatását illetően – közölte Marina 

Osztapenko, a szervezet szóvivője. Osztapenko ezzel a KMKSZ levelére reagált, melyben a 

szervezet elnöke, Kovács Miklós azt kérte Viktor Janukovics ukrán államfőtől, hogy állítsa le 

az SZBU „megfélemlítési akcióját”. A szóvivő elismerte, hogy „a biztonsági szolgálat 

foglalkozik a helyzettel”, és hozzátette: „semmilyen kínzások nem voltak”, minden a 

törvényes keretek közt, az emberek, az ukrán állampolgárok tiszteletben tartásával zajlott. 

 

Schmitt: Magyarország támogatja Szerbia integrációs törekvéseit 
2011. május 5. – MTI, Magyar Szó 

Magyarország támogatja Szerbia európai integrációs törekvéseit, és minden segítséget meg 

kíván adni - jelentette ki Schmitt Pál köztársasági elnök Boris Tadic szerb államfővel folytatott 

megbeszélése után Belgrádban. A magyar államfő megköszönte, hogy Szerbiában elfogadták a 

kisebbségi nemzeti tanácsokról szóló törvényt, amely elősegíti az országban élő magyarok 

identitásának megőrzését. Tadic hangsúlyozta, ő mindig a kisebbségek jogainak védelme 
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mellett szállt síkra, „ez Szerbia elvi álláspontja, és egyik sarokköve regionális politikájának”. 

A két államfő egyetértett abban, hogy a tavaly megalakult vegyes bizottságnak fel kell tárnia 

mindent, ami a második világháború idején történt, és a tudományos kutatás végén meg kell 

adni az áldozatoknak a végtisztességet. 

 

Jobbik: nemzetbiztonsági válsághelyzet a kárpátaljai magyarok hatósági 
zaklatása 
2011. május 5. - MTI, InfoRádió, Új Szó Online 

A Jobbik szerint nemzetbiztonsági válsághelyzet állt elő azzal, hogy az ukrán biztonsági 

szolgálat (SZBU) az ungvári főkonzulátus biztonsági kamerái által készített felvételekkel 

rendelkezik a magyar állampolgárságot kérelmező kárpátaljaiakról, és ezek alapján zaklatja 

őket. Szávay István elmondta, a Jobbik kezdeményezi, hogy a parlament nemzetbiztonsági, 

külügyi és nemzeti összetartozás bizottsága jövő héten együttes zárt ülésen hallgassa meg az 

ügyben Pintér Sándor belügyminisztert, Martonyi János külügyminisztert, Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettest és Pető Tibort, az Információs Hivatal 

főigazgatóját, választ keresve arra, hogyan juthattak az ukrán titkosszolgálat birtokába az 

ungvári főkonzulátus kameráinak felvételei. 

 

Határon túli magyar portált és rádiót támogat Kecskemét 
2011. május 5. - MTI, hvg.hu, hirszerzo.hu, parameter.sk 

A www.felvidék.ma szlovákiai magyar hírportált és egy kárpátaljai magyar internetes rádiót 

támogat Kecskemét önkormányzata egymillió, illetve 500 ezer forinttal; a támogatási 

szerződést csütörtökön írta alá Zombor Gábor (Fidesz-KDNP) polgármester, Duray Miklós 

felvidéki magyar politikussal és Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ alelnökével. Zombor Gábor 

hangsúlyozta: a város költségvetésének elfogadásakor egyhangúlag támogatták a képviselők a 

határon túli magyar kapcsolatokra előirányzott összeget, ez tette lehetővé a két fontos médium 

megsegítését. Brenzovics elmondta: ezer diák tanul Kecskemét testvérvárosának, 

Beregszásznak a főiskoláján. A félmillió forintos támogatásból a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán iskolarádió indulhat. 

 

Európa Nap határon túli magyar településeken is 
2011. május 5. - MTI, bumm.sk 

Határon túli településeket is bevonnak a magyar soros uniós elnökség rendhagyó 

kezdeményezéseként május 8-án tartandó Európa Nap programjaiba. A Természetesen együtt 

szlogennel meghirdetett, a Hungarofest Nonprofit Kft. szervezésében tartandó egésznapos 

rendezvények helyszínei közé bekerült Párkány, Nagyszőlős, Sepsiszentgyörgy, 

Magyarkanizsa, Eszék, Lendva, illetve Alsóőr és Felsőőr is. A program célja, hogy a városok 

saját identitása váljon láthatóvá az építészet, az urbanisztika és a közösségi terek, a 

gasztronómia, a kulturális gyökerek és jelenlegi hatások kreatív bemutatkozásával. 
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Pályázat könyvtárosok számára 
2011. május 5. - Felvidék Ma 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke pályázatot írt ki a „Kárpát-medencei fiatal magyar 

könyvtárosok együttműködése” címmel, melynek révén hat határon túli és két magyarországi 

szakember tölthet egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban. A program célja a fiatal 

magyar könyvtárosok tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése. A 

nyertes pályázók az ösztöndíj időszaka alatt 250 ezer forintos díjazásban részesülnek, és 

részükre az utazási és szállásköltséget is biztosítják a szervezők. 

 

Kelemen: stratégiailag és politikailag is hibás döntés egy új párt bejegyzése 
2011. május 6. - transindex.ro, Erdély Ma 

Kelemen Hunor mai sajtótájékoztatóján kijelentette, stratégiai és politikai értelemben is hibás 

döntés az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzése. Szerinte bármilyen új párt létrehozása 

megoszthatja az erdélyi magyar közösséget, a megosztás pedig gyengíti az érdekképviseletet. 

"Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy erős érdekképviselete legyen az erdélyi magyarságnak. 

Az erdélyi magyarság is abban érdekelt egyébként, hogy sem az önkormányzatokban, sem 

országos szinten, a parlamentben ne veszítse el a képviseletet. Ezért az, aki azt gondolja, hogy 

egy új párt létrehozásával erősít a képviseletet, az téves úton jár, valamiféle téves elemzésnek 

a konklúzióit vonta le" - fogalmazott Kelemen. Mint mondta, ha valaki egy új párt 

bejegyzésén fáradozik, nem valószínű, hogy érdekelt az együttműködésben. Egyébként 

tudatta: az RMDSZ a bíróságon nem akadályozza a párt bejegyzését. 

 
Tőkés László EMNT-elnök a leendő néppárt céljairól 
Már a jövő nyári önkormányzati választásokra együttműködést javasol az erdélyi magyar 

politikai szervezeteknek Tőkés László, előválasztásokat kezdeményezve a romániai 

magyarság körében, és az így kialakult sorrend alapján valamennyi magyar párt már a 

helyhatósági megmérettetésen közös listát indítana. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke a Krónikának adott interjúban úgy véli: az általa ajánlott újfajta összefogás nélkül sem 

autonómia, sem magyar jövő nem képzelhető el Erdélyben, a bejegyzés előtt álló EMNP pedig 

a legmodernebb párt lesz Romániában. 

 

Ponta: kizárt az együttműködés az EMNP-vel, de elképzelhető az RMDSZ-szel 
2011. május 5. - Krónika, Szabadság, transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt EMNP) Traian Băsescu és Orbán Viktor megegyezésének 

eredményeképpen jött létre az RMDSZ és Románia ellenében, és kizárt az együttműködés a 

Szociálliberális Unió (USL) és az új magyar alakulat között – szögezte le csütörtökön a 

szociáldemokrata Victor Ponta, az USL társelnöke. Lehetséges viszont az együttműködés az 

RMDSZ-szel, de nem minden áron – tette hozzá. 
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Figyelünk egymásra 
2011. május 5. - Kertész Melinda - transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság, Krónika, Erdély 

Ma, Háromszék, Nyugati Jelen 

Indul az egész Erdélyre kiterjedő RMDSZ-es Figyelünk egymásra mottójú konzultáció - 

jelentette be kolozsvári sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Elmondta, 

önkéntesek és a szövetség helyi szervezeteinek képviselői révén 250 ezer magyar emberhez 

szeretnének eljutni az elkövetkező két hónapban. Az aktivisták egy 8 kérdést tartalmazó 

kérdőívvel keresik fel otthonaikban a magyar embereket, az összegyűlt adatokat július-

augusztus folyamán dolgozzák fel. A remények szerint a projekt lezártával egy olyan pontos 

problématérképpel fog rendelkezni a szövetség, amely a következő időszak stratégiájának 

alapját fogja képezni. 

 

Három új főtitkár-helyettest nevezett ki ma Kelemen Hunor 
2011. május 5. - transindex.ro, Új Magyar Szó, Nyugati Jelen 

Kovács Péter főtitkár javaslatára 3 főtitkár-helyettest nevezett ki Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök. Mától kezdődően a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek a kulturális főtitkár-

helyettese Hegedűs Csilla műemlékvédelmi szakember. Az önkormányzati főtitkár-helyettesi 

tisztségre Horváth Annát nevezték ki, aki a Tăriceanu-kormány idején államtitkári tisztséget 

töltött be. A program és ifjúsági főtitkár-helyettes Bodor László, a MIÉRT elnöke. Május 

végéig további két főtitkár-helyettest neveznek ki, egy az oktatási, egy másik pedig a 

társadalom-szervezésre vonatkozó kérdésekkel fog foglalkozni. 

 

Szülőföldön magyarul – az RMPSZ által 
2011. május 5. - R. Kiss Edit - szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Szabadság, Krónika, Erdély 

Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Meghirdette a Szülőföldön magyarul pályázatot a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

(RMPSZ). A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jelen tanévre az eddigi lebonyolító, az Iskola 

Alapítvány helyett a pedagógusszövetséget bízta meg a pályáztatás végrehajtásával. A 

kifizetéseket a Bethlen Gábor Zrt. végzi. Burus Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke csütörtökön 

Csíkszeredában sajtótájékoztatón jelentette be: szerdán délután kapták meg a felkérést a 

Bethlen-alaptól, hogy a 2010–2011-es iskolai évben az RMPSZ vegyen részt a Szülőföldön 

magyarul program lebonyolításában. Az RMPSZ és az alapkezelő együttműködéséről a 

későbbiekben írják alá a szerződést, amelynek alapján tevékenységéért az RMPSZ működési 

költségeket kap, a pályáztatás azonban addig is beindult.  

 

Leszerelték a kétnyelvű táblákat Dicsőszentmártonban 
2011. május 5. - Szucher Ervin - Krónika, Erdély Ma 

Leszereltette az intézmény faláról a kétnyelvű feliratokat Szász János, a dicsőszentmártoni Dr. 

Gheorghe Marinescu Kórház igazgatója. Az intézményvezető azok után döntött az alig néhány 

hete kihelyezett táblák eltávolítása mellett, miután tanácskozott a Maros megyei önkormányzat 

vezetőivel és jogászaival. Előzőleg Adrian Alexandru Matei helyi polgármester a helyi 

rendőrökkel akarta leszereltetni a kétnyelvű feliratokat, majd miután azok ódzkodtak a 
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magyarellenes töltetű feladat végrehajtásától, a városháza nevében 5 ezertől 30 ezer lejig 

terjedő pénzbüntetést szabott ki a megyei tanács fennhatósága alatt álló kórház vezetőségére. 

 
Letették az esküt az első bánsági magyar állampolgárok 
2011. május 5. - Pataki Zoltán - Nyugati Jelen 

Letették az állampolgársági esküt azok a személyek, akik elsőként, már január első hetében 

leadták a temesvári Demokrácia Központ segítségével kitöltött mappákat – mondta Kása Zsolt, 

a Központ vezetője. A temesvári Demokrácia Központban eddig közel 2000 személy 

érdeklődött az egyszerűsített honosítás iránt, az év első négy hónapjában 600 összeállított 

mappa készült el 1600 személy részére. 

 

 

Hamarosan kiderül, kit jelöl az RMDSZ polgármesternek Marosvásárhelyen 
2011. május 5. - Fancsali Attila - szekelyhon.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

„Egy hónapon belül nyilvánosságra hozzuk, ki lesz a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

marosvásárhelyi polgármesterjelöltje a 2012-es helyhatósági választásokon” – jelentette be 

sajtótájékoztató keretében a marosvásárhelyi szervezet elnöke, Benedek István. A 

Marosvásárhelyi Tanács RMDSZ-frakciójának vezetője, Kolozsvári Zoltán szerint egy jó 

gazdára lenne szüksége a megyeközpontnak. Újságírói kérdésre válaszolva, hogy Borbély 

László ilyen ember-e, Kolozsvári közölte: igen. Benedek István ehhez hozzáfűzte, a jelölésbe 

először Borbély Lászlónak kell beleegyeznie. Eddig Dorin Florea jelenlegi polgármester, 

illetve Smaranda Enache, a Pro Európa Liga társelnöke jelentették be, hogy indulnak 

Marosvásárhely polgármesteri székéért a 2012-es helyhatósági választásokon. 

 
Piros lap a felcsúti csatárnak 
2011. május 6. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Az oktatási-nevelési támogatások körüli viták kapcsán Cseke Péter Tamás arról ír, hogy: 

“Ügyes – jellemezhetnénk pestiesen szólva Orbán Viktorék húzását, ám a sportnál maradva: 

nem fair play-díjas az eljárás. Budapest ugyanis hetekig hallgatott az oktatási-nevelési 

támogatások sorsáról, és közben azon ügyködött, miként zárhatná el a közvetve az RMDSZ-en 

keresztül áramló magyarországi pénzek csapjait, és hogyan nyithatná meg ezeket a csapokat a 

bejegyzés alatt álló, mindenben Fidesz-partner politikai szervezet számára. Senki sem 

akadályozta meg a magyar miniszterelnököt, hogy egy éve tartó mandátuma alatt beszélgetésre 

hívja az RMDSZ vezetőit, és – az erdélyi magyar közvélemény előtt is – legalább 

nyilvánvalóvá tegye szándékait. Orbán Viktorék ehelyett egy labda nélkül maradt játékost 

hátulról a gyepre tepertek. Ezért még a Felcsút FC meccsein is piros lap jár”. 

 

Hidegháború 
2011. május 6. - Kertész Melinda - transindex.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök sajtótájékoztatóján kijelentette: az Iskola Alapítvány 

szerepvállalását rögzítő államközi egyezmény “egyoldalú felbontását a „69-es bécsi 

egyezmény nem teszi lehetővé”. “Meg lehet ezt tenni, de számolni kell a következményekkel. 

Az ügyet a magyar kormánynak a román kormánnyal kell rendeznie. A román kormányban az 
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RMDSZ is jelen van, így bármennyire is szeretnék megkerülni a szövetséget, ez nem 

lehetséges” – fogalmazott. “Ezenkívül egy másik, éles technikai kérdést is végig kell gondolni: 

ha a támogatások kezelését államközi megállapodáson kívül akarják lebonyolítani, akkor azt is 

meg kell gondolni, hogy adómentes lesz-e vagy sem. Mert megtörténhet, hogy drágább lesz az 

ösztöndíj, mint ahogyan azt most kívülről látják. Ha ezt a támogatást a pályázó nem egy 

államközi megállapodáson keresztül kapja, akkor megadózhatják. Ezzel is számolnia kell 

annak, aki egy ilyen rendszert most elindít” – tette hozzá. 

 

Nem kell feltalálni a magyar viaszt 
2011. május 6. - Rostás Szabolcs - Krónika 

Már a jövő nyári önkormányzati választásokra együttműködést javasol az erdélyi magyar 

politikai szervezeteknek Tőkés László, előválasztásokat kezdeményezve a romániai 

magyarság körében, és az így kialakult sorrend alapján valamennyi magyar párt már a 

helyhatósági megmérettetésen közös listát indítana. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke a Krónikának adott interjúban úgy véli: az általa ajánlott újfajta összefogás nélkül sem 

autonómia, sem magyar jövő nem képzelhető el Erdélyben, a bejegyzés előtt álló EMNP pedig 

a legmodernebb párt lesz Romániában. 

 

Kettős 
2011. május 6. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

Sike Lajos a Csibi Barna-ügyet kommentálja a bukaresti napilap véleményrovatában: “Látva a 

Csibi Barna-ügy negatív következményeit, ami a jelek szerint évekre visszavetheti az erdélyi 

magyar–román, immár majdnem normális együttélést, napok óta azon rágódom: mi lett volna 

a hatás, ha a Iancut akasztó gatyafit megzavarja és felpofozza arra járó két markos székely 

legény? Szerintem az ezt követő reagálás a mostaninak akár fordítottja is lehetett volna, és a 

románok netán azt mondták volna: ni, milyen rendes emberek ezek a székelyek, megvédték a 

móc királyt!”. 

 

Halasztódik a vásárhelyi Sütő-szobor felállítása 
2011. május 6. - Antal Erika - Új Magyar Szó 

Valószínűleg az idén nem állítják fel Sütő András szobrát – fejtette ki tegnap lapunknak 

Csegzi Sándor. A Sütő András szoborbizottság elnökeként nyilatkozó marosvásárhelyi 

alpolgármester szerint inkább várnának egy olyan művészi munka elkészítéséig, ami méltó az 

öt éve elhunyt író emlékéhez, minthogy elsiessék a szoborállítást.  

 

Párt, szövetség 
2011. május 6. - Gazda Árpád - Krónika 

A Krónika vezércikkében az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzése kapcsán Gazda Árpád 

leszögezi: „a szövetség megtépázottan is versenyelőnyt élvez. Az elmúlt 15 évet ugyanis 

kormányon vagy kormányközelben töltötte, és a román állam kisebbségekre, választásokra 

vonatkozó törvényeit a saját képére formálta. Immár törvényes gazdája annak a támogatásnak, 

amelyet a román költségvetés a magyar közösség kulturális, identitásmegőrző programjaira 
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http://maszol.ro/velemeny/kettos_2011_05_06.html
http://maszol.ro/kultura/halasztodik_a_vasarhelyi_a_suto_szobor_felallitasa_2011_05_06.html
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szán. Ennek évről évre csak harmadrészét osztja ki nyílt pályázati úton, kétharmadát talán 

magára költi. Nem tudhatjuk, mert soha nem számolt el a közösség felé. Erejét a megszerzett 

jogosítványokra és a pénzre alapozhatja”. 

 

Műemlékek lajstroma 
2011. május 6. - Bíró Blanka - Krónika, szekelyhon.ro 

Időszerű volna elkészíteni az erdélyi magyar épített örökség jegyzékét, állagvizsgálatokat kell 

végezni, majd meg kell szervezni az ingatlanok védelmét – jelentette ki Hegedüs Csilla, a 

kulturális és műemlékvédelmi minisztérium tanácsosa Sepsiszentgyörgyön, azon a 

tanácskozáson, melynek keretében a Székelyföld magyar építészeti örökségével kapcsolatos 

kérdések kerültek terítékre. Mint mondta, az erdélyi örökségjegyzék nem csupán 

katalógusként, hanem felújítási prioritási listaként is fog működni. 

 

 

Nemzetegyesítés és „szabadságharc” 
2011. május 6. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente az EMNP bejegyzése kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy az új pártnak 

„Vigyáznia kell, nehogy úgy tűnjön, hogy csak a pénzosztó szerepet vindikálná magának. Meg 

kell győznie a polgárokat, hogy nem az RMDSZ felszámolását, a magyarság parlamentből 

való kibuktatását célozza, hanem az alternatívát jeleníti meg, azokat képviselve, akiknek az 

RMDSZ által képviselt kijáró politika, Bukarest-centrikusság és a bukaresti politizálásba való 

becsontosodottság már nem elég. Persze jócskán túloznak azok a bírálók, akik szerint a 

szövetség semmit sem ért el az elmúlt húsz évben. Az új párt megalakulása nem jelenti azt, 

hogy a bukaresti parlamentben nem kell ott lenni – emiatt az összefogás, a választási szövetség 

elengedhetetlen. Ebben – ha létrejön – az EMNP akkor lesz hiteles, ha nem újabb RMDSZ-

ként, hanem az RMDSZ lelkiismereteként működik”. 

 

Szekus módszerekkel a premontreiek ellen? 
2011. május 6. – Szőke Mária – Reggeli Újság 

Két ismeretlen férfi támadta meg kedden a nagyvárad-hegyfoki premontrei prépostság 

levéltárosát bukaresti lakásában. Fejes Rudolf Anzelm, a szerzetesrend nagyváradi főapátja 

szerint a levéltáros hölgyet ért inzultus feltételezhetően összefügg azzal a perrel, amelynek 

során a Szent István Vértanúról Nevezett Váradhegyfoki Prépostság visszaköveteli a 

nagyváradi önkormányzattól a premontreiek által alapított, ma Mihai Eminescu költő nevét 

viselő gimnáziumot. A hónapok óta folyó pereskedésben végül március 18-án született meg az 

elsőfokú döntés, amelyben a szerzetesrend igénylését elutasították. A főapát érthetetlennek 

véli, hogy mind a bihari RMDSZ, mind a püspökség inkább félrenéz, de valamiért nem foglal 

állást mellettük. Sőt, Markó Attila RMDSZ-es politikus, kisebbségügyi államtitkár, az Egyházi 

Ingatlanokat Visszaszolgáltató Különbizottság aligazgatója nemrég a Duna Televízió egyik 

műsorában határozottan úgy vélekedett, hogy a premontrei rendet nem illeti meg az egykori 

premontrei gimnázium. Fejes Rudolf Anzelm kijelentette, folytatja a harcot a gimnáziumért, 

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=50797
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még akkor is, ha megfélemlítéssel és egy demokratikus államban megengedhetetlen „szekus 

módszerekkel” akarják ettől eltántorítani. 

 

MKP: elítéljük Slotáék akcióját 
2011. május 5. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

„Újfent igazolódik, hogy a Szlovák Nemzeti Párt legfontosabb agendája a magyarellenesség. 

Azok az országszerte megjelent provokatív óriásplakátok, amelyek ismételten a magyarokkal 

szemben kívánják erősíteni a szlovák nemzeti identitást, minden jó szándékú emberben 

negatív érzelmeket váltanak ki és borzolják a kedélyeket” – áll a párt közleményében. 

„Különösen veszélyesnek és lélekrombolónak tartjuk a Szlovák Nemzeti Párt óriásplakátjait, 

akkor, amikor néhány napon belül a parlamentben napirendre kerül a kisebbségi 

nyelvhasználatról szóló törvény, illetve a közeli népszámlálás alkalmával mindenkit 

megkérdeznek nemzetiségi hovatartozásáról.” 

 

Időszerű kérdések 
2011. május 5. - Kocur László - Új Szó 

„A Smernek azt ugyan nem sikerült elérnie, hogy rendkívüli parlamenti ülés legyen a magyar-

szlovák kapcsolatokról, de tegnap két SDKÚ-s képviselő – Jana Dubovcová és Kamil Homoľa 

– segítségével megszavazták az alkotmányjogi bizottságban, hogy Mikuláš Dzurinda 

külügyminiszter tegyen jelentést a bizottság előtt Szlovákia és Magyarország kapcsolatáról.” 

A pozsonyi magyar napilap véleményrovatában Kocur László úgy véli, hogy a bizottsági ülés 

„némi médiahátszéllel sikeresen kommunikálható” a választók felé, hiszen „nem elvontnak 

tűnő, szakpolitikai kérdésekről van szó, hanem zsigeriről: a magyarokról. A bizottság arra 

szeretne választ kapni, milyen hatással van Szlovákia biztonságára az új magyar alkotmány, a 

KMKF, a kettős állampolgárság és a nemzeti összetartozásról szóló törvény. „A témákat látva 

nem vitás, a két kormánypárti honatya az olcsó jutalomjáték lehetőségét akarta biztosítani 

pártbeli főnökének, aki, kellően erélyes válaszokat adva a haza megmentőjének szerepében 

tetszeleghet” – véli Kocur. 

 
Szlovákiában csak szlovákul? 
2011. május 5. - Haják-Szabó Mária - MR1-Kossuth Rádió 

Eddig hatvanezer ember írta alá a Szlovák Nemzeti Párt petícióját, melyben a párt népszavazás 

kiírását kezdeményezi azzal kapcsolatban, hogy az országban a szlovák legyen az egyedüli 

hivatalos nyelv. A népszavazás kiírásához 300 ezer aláírásra van szükség. 

 

Fordulat: enyhíthetik a „temerini fiúk” ítéletét 
2011. május 5. - hirado.hu, fn.hu, Vajdaság Ma 

Schmitt Pál köztársasági elnök Belgrádban magyar újságíróknak elmondta, a szerb elnökkel 

folytatott megbeszélésén felvetette a „temerini fiúk” ügyét. Tadicnak kifejtette, hogy a hat 
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http://www.bumm.sk/55046/mkp-eliteljuk-slotaek-akciojat.html
http://ujszo.com/napilap/velemeny-es-hatter/2011/05/05/idoszeru-kerdesekű
http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/legfrissebbek/szlovakiaban-csak-szlovakul.html
http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/legfrissebbek/szlovakiaban-csak-szlovakul.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/05/05/21/Fordulat_enyhithetik_a_temerini_fiuk_iteletet.aspx
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évvel ezelőtti bírói döntés nem volt arányos a vétség súlyával. Rákérdezett, hogy a szerb 

államfő kíván-e élni a kegyelem lehetőségével. Schmitt szerint Tadic kijelentette, hogy 

„fontolgatja” ezt, és az öt elítélt közül kettő esetében felmerülhet a kegyelem, de a közeli 

jövőben - egy-két hónapon belül - erre nem kerülhet sor. 

 

Állampolgársági eskü Szabadkán 
2011. május 5. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

Megkezdődtek a folyamatos állampolgársági eskütételek, illetve fogadalmak a szabadkai 

magyar főkonzulátuson. Várhatóan másfél-két hónap múlva az útlevelek kiállítását is 

végezhetik majd a konzulátus munkatársai. Korsós Tamás Magyarország szabadkai 

Főkonzulja kiemelte: a visszahonosítás által lehetővé vált hogy újra egységes legyen a magyar 

nemzet, amely gyökereiben, identitásában, kultúrájában eddig is az volt. 

 

A Szvoboda támogatja a kárpátaljai magyarok titkosszolgálati vegzálását 
2011. május 5. - MTI, Kárpátinfo, Kárpáti Igaz Szó 

Az ultranacionalista Szvoboda párt támogatásáról biztosítja az Ukrán Biztonsági Szolgálat 

(SZBU) Kárpátalja megyei főosztályát azoknak az ukrán állampolgároknak a kihallgatását 

illetően, akiket a titkosszolgálat a magyar állampolgárság felvételével gyanúsít. A párt 

közleményében arra szólítja fel az SZBU-t, hogy kezdeményezze az ukrán parlamentben a 

kettős állampolgárságot büntető törvény elfogadását, illetve a kérdésnek a nemzetbiztonsági és 

védelmi tanács ülésén történő megvitatását. 

 

 
Az óvárosi önkormányzat a Horvátországi Magyar Újságírók Szövetségét is 
támogatja 
2011. május 5. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Április 28-án Eszék város tanácstermében fogadta az óvárosi városnegyed választmányának 

elnöke annak a 18 szervezetnek – köztük a Horvátországi Magyar Újságírók Szövetségének – 

a képviselőjét, amelyek az önkormányzat tulajdonában levő helyiségeket a továbbiakban is 

ingyen használhatják. Az ezzel kapcsolatos szerződések aláírására is sor került. 

 

És mi lesz egy emberöltő múlva? 
2011. május 5. - Andócsi János - Új Magyar Képes Újság 

„A horvátországi magyar fiatalok szociológiai felmérése zajlik Horvátországban a HMDK 

koordinálásával. A kutatás fontosságát nem kell bizonygatni, hiszen itt egy olyan témáról van 

szó, amellyel kapcsolatban tudományos igényű felmérés még nem történt. A fókuszcsoportok 

vizsgálata azonban olyan kérdést is felvet, amely ott van a levegőben: milyen erős magyar 

önazonosság-tudatuk, milyen módon és intenzitással veszik ki a részüket a közösségi életből, 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11666/Allampolgarsagi-esku-Szabadkan.html
http://karpatinfo.net/belfold/2011/05/05/szvoboda-tamogatja-karpataljai-magyarok-titkosszolgalati-vegzalasat
http://karpatinfo.net/belfold/2011/05/05/szvoboda-tamogatja-karpataljai-magyarok-titkosszolgalati-vegzalasat
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/632-az-ovarosi-oenkormanyzat-a-horvatorszagi-magyar-ujsagirok-szoevetseget-is-tamogatja
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/632-az-ovarosi-oenkormanyzat-a-horvatorszagi-magyar-ujsagirok-szoevetseget-is-tamogatja
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/632-az-ovarosi-oenkormanyzat-a-horvatorszagi-magyar-ujsagirok-szoevetseget-is-tamogatja
http://huncro.hr/huncro.hr/rovatok/andocsi-janos-jegyzete
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és milyen jövőképet lehet rájuk építeni” – írja a HMDK alelnöke az Új Magyar Képes Újság 

véleményrovatában. 

 

BUKV: tisztújító közgyűlés 
2011. május 5. - volksgruppen.at 

Szerdán tartotta éves tisztújító közgyűlését a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. Plank 

József, a szervezet elnöke köszöntője után értékelte a 2010-es évet, elmondta, hogy minden 

tervezett programot meg tudtak valósítani. Az elnök köszönetét fejezte ki a leköszönő 

vezetőségi tagoknak, Tölly Juliannának és Holper Susannenek. Őket Zámbó Bernd és Liszt 

Eveline váltotta a poszton. További fő téma volt a közelgő Európa Nap szervezése, mely 

május 8-án Felsőőrött és Alsóőrött kerül megrendezésre. 
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