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Schmitt: a vajdasági autonómia hatékony érdekképviseletet jelent 

2011. május 6. - MTI, Magyar Szó 

Az autonómiaforma, amelyet a Vajdaság kapott, nagyszerű lehetőséget ad az 

önmegvalósításra, és hatékony érdekképviseletre nyújt lehetőséget - jelentette ki Szabadkán 

Schmitt Pál köztársasági elnök. Az államfő tájékoztatta a VMSZ vezetőit csütörtöki belgrádi 

megbeszéléseiről, s ők jó néven vették, hogy minden egyes alkalommal szóba hozta a 

Vajdaságban élő mintegy 300 ezer magyar sorsának kérdését. Schmitt hangsúlyozta, jelenleg 

„jól állnak a csillagok” Szerbia és Magyarország kapcsolatait illetően, a vezetők mindkét 

országban „azonos gondolkodásúak”. Az államfő szerint a szerbiai vezetők egyfajta támaszt 

látnak Magyarországban, s arra számítanak, hogy elsősorban Budapest fogja segíteni őket 

európai integrációs törekvéseikben. A második világháborúban történt atrocitásokat vizsgáló 

szerb-magyar akadémiai bizottság munkájával kapcsolatosan az államfő közölte: teljes 

egészében és őszintén fel kell tárni a mindkét oldalt ért súlyos sérelmeket. 

 

Már nem a Pázmány osztja a pénzt a magyar iskolásoknak 

2011. május 6. - bumm.sk, Új Szó 

A magyarországi oktatási-nevelési támogatásokat idén már nem a Pázmány Péter Alapítvány 

osztja szét a Felvidéken, hanem a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége és a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ). „Zsille Béla, a jövőben szerepét elvesztő 

Pázmány Alapítvány ügyvezetője a Híd párt egyik alapító tagja, míg Pék László, az SZMPSZ 

elnöke a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) a tagja, ahogy Mézes Rudolf, a szülői szövetség 

elnöke is. A jelek szerint tehát a magyar kormány fontosnak tartja, hogy Kárpát-medence 

szerte a Fidesz-KDNP stratégiai partnerei végezzék a közvetítői munkát az anyaországból 

érkező támogatások terén” - olvasható az Új Szóban. A. Nagy László (Híd) elmondta, 

értetlenül áll a döntés előtt, szerinte nem hagyhatók figyelmen kívül az erdélyi és a szlovákiai 

összefüggések. „Nem zárható ki, hogy politikai megfontolásból döntöttek így” – tette hozzá. 

 

Így változik a magyar választási rendszer 

2011. május 7. - MTI, hirado.hu, Krónika 

Gulyás Gergely az MTI-nek adott interjúban a határon túli magyarok voksolására két 

forgatókönyvet vázolt fel: az egyik szerint az országos listát állító magyarországi pártok közül 

választhatnának a külhoni magyarok, a másik szerint külön, határon túli magyar listák 

lennének, amelyek állítására szintén a magyarországi pártoknak lenne lehetőségük. A 

státuszigazolványok igénylését alapul véve a következő három évben 600-700 ezer ember 

kaphatja meg a magyar állampolgárságot; közülük 450-500 ezer lehet a 18 éven felüliek 

száma, mely alapján mintegy 200-250 ezer „külhoni vokssal” lehet számolni. „Az tehát, hogy 

a határon túli magyarok döntsenek el egy választást, szinte kizárható” - mondta. A határon 

túliak szavazására példaként említette a levélben szavazást. Arra a kérdésre, hogy lehetnek-e 

majd országgyűlési képviselők a határon túli, kettős állampolgárságú politikusok, Gulyás 

Gergely úgy válaszolt: az új alaptörvény nem zárja ki ennek lehetőségét, hozzáteszi azonban, 

hogy a választhatóság további feltételekhez köthető sarkalatos törvényben. 
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Sem az RMDSZ, sem az MPP nem ért egyet Tőkés előválasztásokra vonatkozó 
javaslatával 

2011. május 7. - transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

Sem az RMDSZ, sem az MPP nem ért egyet Tőkés Lászlónak azzal a javaslatával, hogy 

előválasztást szervezzenek, amelynek eredménye alapján a romániai magyar politikai 

szervezetek már a jövő nyári önkormányzati választásokon közös listát indítanának.      Kovács 

Péter, az RMDSZ főtitkára szerint Tőkés nem gondolja komolyan a javaslatát, hiszen az általa 

vezetett csoportosulás nem kívánt részt venni az RMDSZ által korábban szervezett 

előválasztásokon. Kovács az MTI-nek elmondta: Tőkés csak „nagy elveket puffogtat”, és 

kommunikációs eszközként használja a javaslatot. Szász Jenő, az MPP elnöke úgy véli, hogy 

az önkormányzati választás önmagában is előválasztást jelent. Alkalmas lehetőség annak 

felmérésére, hogy az RMDSZ, az MPP és a bejegyzés előtt álló Erdélyi Magyar Néppárt 

között milyenek az erőviszonyok. 

 

Kétfrontos hidegháború 

2011. május 7. - Gál Mária - Népszava 

„Sajátos módon működik az új magyar nemzetpolitika a fülkeforradalom óta. Alapállása a 

semmi sem jó úgy, ahogy korábban volt. Nem is lenne ezzel különösebb gond, ha látható 

lenne a működő új. De egyelőre csak az látszik, hogy a határon túli támogatások leálltak, 

ami meg végre több hónapos késéssel beindulni látszik, az nem épp országimázs erősítő. 

Budapest nemcsak egyoldalúan bontott fel nemzetközi egyezményeket, hanem az abban 

foglaltak szöges ellentétét kívánja csakazértis megvalósítani.” 

 

Pályázhatnak a nyári akadémiákra 

2011. május 8. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Meghívásos pályázatot hirdet 30 millió forintos kerettel a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

külhoni magyarok osztálya határon túli magyar pedagógusszövetségek és szakmai 

szervezetek által a szülőföldön megrendezendő nyári akadémiák támogatására. A 

jelentkezéseket június 9-ig várják. 

 

A világ szegényebb lenne a nemzet fogalma nélkül 

2011. május 8. - MTI, HírTV, Krónika, Új Magyar Szó 

Minden magyar küldetése, hogy saját nemzeti örökségét kimunkálja, tudatosítsa és 

felmutassa – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a bukovinai székelyek 

hazatérésének 70. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen, a budavári Mátyás 

templomban. A KDNP-s politikus elmondta: ha végignézünk az európai gondolkodáson, 
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akkor azt lehet látni, hogy a nemzettudattal kapcsolatba van olyan vélemény, amely nem 

tekinti értéknek a nemzetközösséget, és azt mondja, az európai embernek már nincs igazi 

nemzete. Semjén Zsolt ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a világ sokkal szegényebb 

lenne ezen fogalom nélkül. Ez olyan gazdagság, amit csak a nemzet adhat az egyetemes 

emberiségnek – tette hozzá. 

 

Dobbal verebet 

2011. május 9. - Gál Mária - Népszava 

„Kárpátaljai magyarokat zaklat az ukrán titkosszolgálat, a magyar diplomácia és a 

nemzetpolitikai vezetés hallgat. De mit is tehetnének, amikor a kiváltó okot épp Budapest 

szolgáltatta?” - áll a Népszava véleményrovatában. A szerző így folytatja: „Lépni kellene, 

megvédeni a kárpátaljaiakat attól, amit meggondolatlanul a nyakukba zúdítottak, de senki 

sem tesz semmit. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár azt mondta, hogy 

megvárják Janukovics válaszát a kárpátaljai magyar vezető politikus nyílt levelére, majd 

ezt követően lép a magyar diplomácia. Janukovics természetesen nem válaszol, Budapest 

pedig nem lép, mert nem léphet.” 

 

Kiáll Székelyföld területi autonómiája mellett az LMP 

2011. május 6. - transindex.ro, hirado.hu, Erdély Ma 

A Lehet Más a Politika (LMP) támogatja Székelyföld területi autonómiájának megszerzését - 

jelentette ki újságírók előtt Schiffer András, a párt frakcióvezetője pénteken, Izsák Balázzsal, a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökével folytatott budapesti tárgyalása után. Schiffer 

András rámutatott: pártja minden határon túli magyar szervezettel, így a Székely Nemzeti 

Tanáccsal is egyenrangú félként kíván hosszú távú kapcsolatot fenntartani. A tárgyaláson 

szintén résztvevő Dorosz Dávid, az LMP országgyűlési képviselője megjegyezte: pártja 

nemzetpolitikájának legfontosabb elemét a szülőföldön maradás segítése jelenti, aminek 

Székelyföld esetében az autonómia a legjobb eszköze. 

 

A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének küldöttgyűlése 

2011. május 6. - Erdély Ma 

2011. április 29-én Lábnyikban került sor az MCSMSZ évi rendes közgyűlésére, amely 

egyben tisztújító közgyűlés is volt. Ez volt az első alkalom, hogy a Moldvai Csángómagyarok 

küldöttgyűlése, mint az MCSMSZ legfőbb döntéshozó szerve ebben a formában gyűlt össze. 

A közgyűlés a következő két évre újra bizalmat szavazott Solomon Adriánnak, aki továbbra is 

az MCSMSZ elnöke maradt, mellette Pogár László és Dr. Kató Gyula látja el a következő 

időszakban az alelnöki teendőket. 
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Csíkban is elkezdődött az Erdélyi konzultáció 

2011. május 6. - Erdély Ma, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

50 ezer csíki háztartáshoz kopogtat be az elkövetkező időszakban az RMDSZ Csíki Területi 

Szervezete, melynek képviselői és önkéntesei egy 8 kérdést tartalmazó adatlappal fogják 

felkeresni a csíki medence lakosait. Mindenki lehetőséget kap arra, hogy elmondja a 

prioritásait, elvárásait, illetve azt is, hogy milyen problémákat lát a Szövetség 

tevékenységében. A Szövetség jó működéséhez arra van szükség, hogy megértsük az emberek 

napi gondjait és ismerjük jövőbeni terveiket. Ugyanakkor reális párbeszéd csak abban az 

esetben születik, ha az emberek elmondják a gondjainkat, de a Szövetség is érthetően 

elmagyarázza döntéseit – hangzott el a küldöttgyűlésen. 

 

Az Erdélyi Konzultáció sikerét a fiatalok biztosíthatják 

2011. május 6. - Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Konzultáció nem lehet sikeres a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) nélkül – 

jelentette ki Kovács Péter főtitkár pénteken, Kolozsváron a MIÉRT képviselőivel való 

találkozón. „Az RMDSZ és a MIÉRT közötti viszony alapját is a munka jelenti. A közös 

célokért, különböző szinteken elvégzett munka” – szögezte le a főtitkár, aki szerint a két 

szervezet között stratégiai partnerségre van szükség, amelynek a jövő évi önkormányzati 

választásokra kell beérnie, addig azonban a közös fellépésre, a közös gondolkodásra és 

cselekvésre kell helyezni a hangsúlyt. „Az Erdélyi Konzultáció is ezt jelenti. Ez az 

önkormányzati választásokra való együttes felkészülés, hiszen a MIÉRT és RMDSZ csak 

együtt lehet sikeres” – fogalmazott Kovács. 

 

Nem közölték 

2011. május 9. - Reggeli Újság 

A nagyváradi Reggeli Újság beszámol róla, hogy a Magyar Nemzet nem közölte azt az olvasói 

levelet, amelyet egy nagyváradi nyugdíjas orvosnő, Ary Ibolya Mária küldött a 

szerkesztőségnek. A levélben az áll, hogy „a TV2 kereskedelmi csatorna Jóban, rosszban című 

teleregényében szerepel egy erdélyi magyar család, amelynek tagjait nevetséges, bűnöző, 

szellemileg és fizikailag is visszataszító emberekként ábrázolnak, azt sugallva a nézőknek, 

hogy az erdélyi magyarok buta, primitív, korrupt emberek, akik azért mennek 

Magyarországra, hogy ott élősködjenek a magyar állam nyakán”. A lap szerint az EMNT 

vállalta, hogy a levelet eljuttatja majd a Magyar Nemzet szerkesztőségének, bízva abba, hogy 

megjelentetik, ám több hónap után most közölték, hogy ez nem lehetséges. 

 

Összebútorozott a Jobbik az MPP-vel 

2011. május 9. - Babos Krisztina - Krónika , Új Magyar Szó, Nyugati Jelen 

Stratégiai partnerség kialakítására törekszik a Jobbik az MPP-vel – jelentette be szatmárnémeti 

irodájának megnyitóján Szegedi Csanád, a Jobbik EP-képviselője. Az iroda egyébként a helyi 

MPP-székházban kapott helyet, az ideiglenes irodavezető pedig Hegedűs Pál, az MPP Szatmár 
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megyei szervezetének elnöke. Szász Jenő MPP-elnök eközben a Krónika megkeresésére 

leszögezte, az együttműködésük feltétele, hogy a Jobbik előbb rendezze viszonyát a Fidesszel. 

 

Verseny, pártok 

2011. május 9. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente a Krónika vezércikkében Tőkés László előválasztásokra vonatkozó felvetését 

kommentálja: „Tőkés felvetése amúgy vélhetően jórészt kommunikációs célokat szolgált – 

ezáltal demonstrálta a Néppárt együttműködésre való hajlandóságát, ami pozitív színben 

tünteti fel az előzetes megmérettetést elutasító riválisokhoz képest, de amúgy kérdéses, hogy 

ha elfogadták volna a javaslatot, kevesebb mint egy év alatt sikerülne-e mindenütt olyan 

ismertségre szert tenni, ami legalább részsikereket garantálna az előválasztásokon. Így a 

javaslat vélhetően nem jár eredménnyel – a parlamenti választások előtti erőviszonyok, a 

tárgyalási pozíciók várhatóan a jövő évi önkormányzati választáson elért eredmények alapján 

alakulnak ki”. 

 

A kocka el van vetve 

2011. május 9. - Ágoston Hugó - Új Magyar Szó 

„A történelmi vétek: a romániai magyarság végzetes megosztása, politikai képviseletének, 

becsületes, áldozatos és eredményes munkájának lerombolása döntő szakaszába érkezett. Az 

új romániai magyar néppárt bejegyzése után következhet a kísérlet az RMDSZ jogi 

kiiktatására, de legalábbis „leültetésére”, mivel úgymond nincs pártként bejegyezve. (Egy 

nemrég „elbocsátott” államelnöki tanácsos alkalmasint már dolgozik is ezen, vélhetően magas 

néppárti körök támogatásával.) Beteljesülhet tehát a Bãsescu–Orbán–Tőkés-vezérkar, a „BOT-

kormány” fő célja: az  RMDSZ, voltaképpen a hazai magyarság anyagi és szellemi javainak, 

erkölcsi tekintélyének, a választók által igazolt húszéves munkájának, eredményeinek 

elorzása, kisajátítása” – fogalmaz Ágoston Hugó a bukaresti napilap hétfői vezércikkében. 

 

Kinek a lelkiismerete? 

2011. május 9. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

Sike Lajos a Jobbik szatmárnémeti irodanyitásával kapcsolatban kijelenti. „Nem az a baj, hogy 

törődnek velünk az anyaországi pártok, hanem az, hogy inkább politikai érdekből, mint 

lelkiismeretből, az itteni realitásokat felrúgva, vágyálmaik szerint cselekednek, és úgy tesznek, 

mintha nekünk semmiféle képviseletünk nem volna sem a helyi, sem a központi hatalomban. 

Gyakran az erdélyi magyarság számára hiteltelen, perifériára szorult emberekkel tárgyalnak, 

nem veszik figyelembe: mindig az a fél tud többet tenni értünk, aki helyzetben, ha úgy tetszik, 

a hatalomban van”. A szerző Kövér László nemrégiben tett kijelentése kapcsán, miszerint 

azoknak ne legyen tiszta a lelkiismerete, akik húsz év alatt alulképviselték az erdélyi 

magyarságot leszögezte: „Csakhogy ezt a választók, az itteni magyar adófizetők hivatottak 

eldönteni, nem mások, akik csak vágyaikban élnek Erdélyben, mert Pesten laknak, és ott 

fizetnek adót!”. 
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SZMPSZ: a Pázmány eddigi vezetője is MKP-tag volt 

2011. május 6. - bumm.sk 

Nem állja meg a helyét az az elmélet, hogy idén azért osztja más a magyarországi oktatási-

nevelési támogatásokat, mert az eddig ezt a feladatot ellátó Pázmány Péter Alapítvány 

vezetője a Híd párt tagja volt. Az alapítvány kuratóriumának elnöke, Rigó Magdolna ugyanis 

MKP-tag – állítja a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Pék László, az SZMPSZ 

elnöke hangsúlyozta, az új pénzosztási rendszerrel sokkal több múlik majd a pedagógusok, 

iskolavezetők és a szülők együttműködésén. Megemlítette, pozitívumnak tartja, hogy már a 

magyar óvodába járók is kaphatnak támogatást. 

 

Felmérés: a Smer egyedül alakítana kormányt 

2011. május 6. - SITA, bumm.sk, parameter.sk, Új Szó 

A Polis Slovakia legújabb felmérése szerint a Robert Fico vezette Smer akár egyedül is 

kormányt alakíthatna, ha a választásokat április végén tartották volna. A Smer a szavazatok 

44,5 százalékával 81 mandátumhoz jutna a 150 fős törvényhozásban. Rajta kívül csak a 

jelenlegi négy kormánypárt (SDKÚ, KDH, SaS, Most-Híd) jutna be a parlamentbe, közülük a 

Híd 7,2 százalékot érne el. A 3,3 százalékos támogatottsággal bíró MKP nem kerülne be a 

törvényhozásba, akárcsak a 4,8 százalékon álló Slota-féle Szlovák Nemzeti Párt (SNS) sem. 

 

Oktatási-nevelési támogatás: Vaklárma 

2011. május 6. - Gyurkovits Róza - Felvidék Ma 

„Változik a magyarországi oktatási-nevelési támogatások folyósításának rendszere. A magyar 

kormány úgy döntött: egy közvetítővel kevesebb lesz a folyamatban” - áll a Felvidék Ma 

hírportál kommentárjában azzal kapcsolatban, hogy a jövőben a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) oszthatja az oktatási-nevelési támogatásokat. „Az 

SZMPSZ az a szervezet, amelynek országosan talán a legkiterjedtebb hálózata van, hiszen 

alapsejtjei, tagsága ott van minden szlovákiai magyar iskolában. Ők azok, akik a legjobban 

ismerik egy-egy község, térség iskolásainak és intézményeinek legégetőbb gondjait. A 

szülőkkel együtt ők tudják a legjobban eldönteni, mire kell az a húszezer forint, amit 

tanulónként-diákokként a magyar kormány felkínált. Eddig is ők tették meg ezt. S a kész 

pályázatokat gyűjtötte be a PPA az 5-6 százaléknyi „bonyolítási díj” (a teljes folyósított összeg 

5-6 százaléka) fejében, amelyből eddig a Pázmány Péter Alapítvány alkalmazottai, 

munkatársai, kurátorai éltek.” 
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http://www.bumm.sk/55101/szmpsz-a-pazmany-eddigi-vezetoje-is-mkp-tag-volt.html
http://www.bumm.sk/55087/felmeres-a-smer-egyedul-alakitana-kormanyt.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/28390-oktatasi-nevelesi-tamogatas-vaklarma
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Pozsony beleköthet a támogatásba 

2011. május 7. - Veres István - Új Szó 

A magyar kormány nem tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot arról, hogy ezentúl 

máshogy osztja szét az oktatási-nevelési támogatásokat, mint ahogyan azt a 2003-as szlovák–

magyar kormányközi megállapodás rögzíti. A szerződés, mely hat hónapos felmondási idővel 

bontható fel, kimondja, a magyarul tanuló diákoknak szánt támogatásokat a Pázmány Péter 

Alapítvány osztja szét. Mikuláš Dzurinda jelenlegi külügyminiszter 2003-ban kormányfőként 

ellenezte, hogy a magyarul tanuló diákok pénz formájában kapják meg a támogatást, ezért is 

volt szükség az államközi egyezményre. Idén a jelek szerint pénzt kapnak a diákok. 

 

Bármire elköltheti az oktatási támogatást a szülő 

2011. május 7. - Veres István - Új Szó 

Az új és a régi rendszernek is vannak előnyei és hátrányai, véli Szigeti László, a MÁÉRT 

oktatási és kulturális szakbizottságának tagja azzal kapcsolatban, hogy megváltozik az 

oktatási-nevelési támogatások szétosztásának módja. „Az előnye, hogy egyenesen a 

címzetthez kerül a támogatás, a hátránya, hogy ellenőrizhetetlen lesz, vajon az oktatási-

nevelési támogatást a szülő mire fordítja” – véli Szigeti. Elsősorban a hátrányos helyzetű 

gyerekeknél kérdéses, mire költik majd a pénzt a szülők, állítja Ožvald Erzsébet (Híd). „Amíg 

az iskolák pályáztak, a gyerekek megkapták a tanszereket és az identitásmegőrző 

osztálykirándulásokat is könnyebb volt szervezni, ezután ez mind kérdéses lesz” – mondta a 

Híd oktatásügyi szakpolitikusa. 

 

Húsz év után új tanterv 

2011. május 7. - Nagy Magdolna - Magyar Szó 

Húsz éve nem változott a magyar nyelv és irodalom tanterve a vajdasági középiskolákban. A 

szerbiai oktatási minisztérium felkérésére a közelmúltban az újvidéki Magyar Tanszék tanárai 

dolgozták ki az első osztályra vonatkozó tantervet. „Egyelőre a középiskola első osztálya 

számára dolgoztuk ki a magyar nyelv és irodalom tantervet, amely a gimnáziumokra, a 

hároméves és a négyéves szakközépiskolákra vonatkozik” – mondta el Bence Erika egyetemi 

tanár, aki az irodalmi rész feldolgozását vállalta magára. Bence Erika kifejtette, a tanterv nem 

választható szét élesen irodalomra, nyelvtanra és módszertanra, készítői ugyanis szorosan 

együttműködve törekedtek arra, hogy az irodalom és a nyelvtan dialogizáljon egymással. 
 

Ismét Pásztor Istvánt választották meg a VMSZ elnökének 

2011. május 8. - MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Krónika, Magyar Szó 

Ismét Pásztor Istvánt választották meg a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének a 

párt tisztújító közgyűlésén. Az elnöki tisztségre az egyetlen jelölt Pásztor István volt, akire a 

281 küldött közül 275-en szavaztak. Pásztor programbeszédében egyértelművé tette, hogy a 
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http://ujszo.com/napilap/cimlapcikk/2011/05/07/pozsony-belekothet-a-tamogatasba
http://ujszo.com/napilap/kozelet/2011/05/07/barmire-elkoltheti-az-oktatasi-tamogatast-a-szulo
http://magyarszo.com/fex.page:2011-05-07_Husz_ev_utan_uj_tanterv.xhtml
http://magyarsag.mti.hu/hirek/542337/ismet_pasztor_istvant_valasztottak_meg_a_vmsz_elnokenek
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jövőben is egyenrangú párbeszédre törekszenek a politikai partnerekkel, de a „vazallusi 

szerepet” nem vállalják. A VMSZ jövőbeni célkitűzései kapcsán hangsúlyozta, a párt meg 

kívánja tartani eddigi pozícióját a politikai palettán, és vissza akarja szerezni a szabadkai, a 

zentai, az adai és a csókai önkormányzatokban a többségi pozíciót. 

 

Folyamatos az eskütétel 

2011. május 8. - Magyar Szó 

A Magyar Szó hétvégi mellékletében Wetzel Tamás könnyített honosításért felelős miniszteri 

biztossal készült interjút közli. A biztos tájékoztatott, hogy folyamatosan zajlanak az 

állampolgársági eskütételek, a következő ünnepélyes, nagyobb szabású eskütételt június 4-én, 

a nemzeti összetartozás napján tervezik. Wetzel Tamás hangsúlyozta: a szabadkai 

főkonzulátuson létszámbővítést terveznek annak érdekében, hogy az eskütételekkel, valamint 

az útlevélkiadásokkal kapcsolatos ügyintézés zökkenőmentes legyen.  

 

 

Az uruguayi Magyar Otthonba látogatott a külgazdasági államtitkár 

2011. május 8. - MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Az uruguayi Magyar Otthon ünnepségen vett részt a Nemzetgazdasági Minisztérium 

külgazdaságért felelős államtitkára. Becsey Zsolt elmondta: példamutatónak tartja, hogy 

az uruguayi magyarság meg tudta őrizni egységes közösségi jellegét, a magyar nemzethez 

tartozás lehetőségét. Az államtitkár kiemelte: a Magyar Otthon folyamatos kulturális 

tevékenységet folytat és a magyar nyelv megőrzésére is komoly hangsúlyt fektet, hiszen 

jelentős a második, harmadik vagy akár negyedik generációs magyarok aránya. Becsey 

Zsolt felolvasta Schmitt Pál köztársasági elnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

üdvözletét: mindketten azt hangsúlyozták, milyen óriási dolog, hogy az itteni magyarság 

meg tudta őrizni azt a tevékenységet, melynek révén a fiatalok is átélhetik a magyar 

nemzeti közösséghez tartozás fontosságát. 
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http://magyarszo.com/fex.page:2011-05-08_Folyamatos_az_eskutetel.xhtml
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/05/08/13/Az_uruguayi_Magyar_Otthonba_latogatott_a_kulgazdasagi_allamtitkar.aspx
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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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