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Magyarellenes falfeliratok Érsekújváron - az MKP tiltakozik 

2011. május 9. - MTI, Magyar Hírlap 

Magyarellenes falfeliratok jelentek meg Érsekújváron – a Törökszalasztó utca egyik családi 

házának falára ismeretlen tettesek a „Smrt Madarom!” („Halál a magyarokra!”) feliratot 

festették. A Magyar Koalíció Pártja (MKP) közölte, hogy feljelentést tesz az ügyben. A párt 

közleménye szerint az MKP „szándékos és tudatos provokációnak tartja az ismeretlen tettes 

vagy tettesek által elkövetett nemzetgyalázást”. A párt szerint „nem véletlen a hely és az 

időzítés, hiszen a közelgő népszámlálás alkalmával éppen Érsekújváron alakulhat ki olyan 

helyzet, melynek következtében az ottani magyarság részaránya a 20 százalékos küszöb alá 

szorulhat”. Az MKP „bátorságra és elszántságra szólítja fel nemcsak az érsekújváriakat, 

hanem nemzeti közösségünk valamennyi tagját, hogy a provokációk ellenére is büszkén 

vállalják anyanyelvüket, nemzetiségüket és vallási hovatartozásukat”. 

 

„Számháború”- főpróba 

2011. május 10. - Új Magyar Szó 

Még csak „bemelegítenek” a kérdezőbiztosok a héten lezajló próbanépszámláláson, de máris 

konfliktusokkal terhesnek ígérkezik az októberi cenzus. Maros megyében a prefektus arra 

szólította fel a székely vidékek lakóit, hogy ne magyarnak, hanem székelyeknek vagy 

csángóknak vallják magukat. Az RMDSZ szerint veszélyes lehet a magyar közösség 

megbontása. Kovács Péter főtitkár úgy véli, több olyan térség is van Erdélyben, ahol 

kiéleződhetnek az etnikai konfliktusok, tétje van a „számháborúnak”. 

 

Hetedhét országra szóló Európa Nap 

2011. május 9. - Kitekintő 

„Hosszú út vezetett el oda, hogy határon innen és túl együtt tudjuk természetesen együtt 

ünnepelni az európai összetartozás napját” - írja a Kitekintő. A soros magyar elnökség egy 

különleges rendezvénysorozattal tette még különlegesebbé ezt a napot: „Budapest mellett 

hét szomszédos ország magyar és nem magyar közösségei emlékeztek meg az 

európaiságunkról, magyarságunkról és összetartozásunkról”. A KIM, a Hungarofest és a 

Duna Televízió közös szervezésében Budapest mellett a felvidéki Párkány, a kárpátaljai 

Nagyszőlős, az erdélyi Sepsiszentgyörgy, a vajdasági Magyarkanizsa, a horvátországi 

Eszék, a szlovéniai Lendva és a burgendlandi Alsó- és Felsőőr települések vettek részt a 

rendezvénysorozaton, mely a ,,Természetesen együtt!” mottó alatt futott. 

 

Németh Zsolt: Kijev fejezze be a vegzálásokat! 

2011. május 10. - MTI, Magyar Hírlap 

Szávay István (Jobbik) arról kérdezte Németh Zsolt külügyi államtitkárt a parlamentben, 

hogy mit kíván tenni a kormány abban az ügyben, hogy az ukrán titkosszolgálatok olyan 
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http://magyarsag.mti.hu/hirek/542485/magyarellenes_falfeliratok_ersekujvaron-az_mkp_tiltakozik
http://maszol.ro/tarsadalom/a_szamhaboru_foprobaja_2011_05_10.html
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2011/05/09/hetedhet_orszagra_szolo_europa_nap/
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/nemeth_zsolt_kijev_fejezze_be_a_vegzalasokat__.html
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kárpátaljai magyarokat zaklattak, akik magyar állampolgárságot kértek. A képviselő az ügy 

legdurvább részletének nevezte, hogy az érintetteknek olyan – vélhetően az ungvári 

magyar konzulátus biztonsági kamerái által készített – felvételeket mutattak, amelyek az 

ukrán szolgálatokhoz kerültek. Németh kijelentette, az interneten valóban látható egy 

felvétel, de az szerinte csak egy külső kamerával készülhetett. Hangsúlyozta, Magyarország 

elvárja, hogy ezeket a vegzálásokat azonnal fejezzék be. 

 

PC-alelnök: Romániában nincs helyük az etnikai pártoknak 

2011. május 9. - Balogh Levente - Krónika 

Romániában nincs helyük az etnikai pártoknak – véli Bogdan Diaconu, a szélsőséges 

Konzervatív Párt (PC) alelnöke, aki szerint a kisebbségeknek legfeljebb civil szervezetekben, 

alapítványokban kellene tömörülniük. Diaconu úgy véli, az EMNP Románia egy részének 

elrablására törekszik, ezért fölteszi a kérdést: milyen jogalappal lehet törvényesíteni egy olyan 

párt bejegyzését, amely hivatalosan alkotmánysértésre, valamint Románia szuverenitására és 

területi integritására tör. 

 

Maros megye-szerte népszerűsíti a hivatalbeli többnyelvűséget a CEMO 

2011. május 9. - transindex.ro, Nyugati Jelen 

Ezen a héten indul a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) képzés sorozata, melyet a 

Bethlen Gábor Alap Önkormányzati Együttműködési és Informatika Kollégiuma támogat. A 

Hivatalosan magyarul nevű képzéssorozat célcsoportja elsősorban, de nem kizárólagosan az 

önkormányzatok hivatalnokai, valamint a helyi tanácsok képviselői és a közigazgatási 

intézmények közjegyzői, célja tudatosítani a kétnyelvűség fontosságát és annak - a magyar 

közösség jövőjét érintő - hosszú távú előnyeit valamint serkenteni az önkormányzatok magyar 

nyelvhasználatát és növelni a magyar nyelven is elérhető ügyiratok és formanyomtatványok 

számát, elterjedté tenni ezek használatát - írják közleményükbe a képzéssorozat 

kezdeményezői. 

 

Politikai pedofília: ahol az iskolapénz a mézesmadzag 

2011. május 9. - Parászka Boróka - manna.ro 

Parászka Boróka cikkében nem csak az oktatási-nevelési támogatások körül kialakult vitákat 

bírálja, politikai haszonszerzéssel vádolva a Fideszt és Tőkés Lászlót, hanem megkérdőjelezi 

az egész rendszer létjogosultságát: „Politikai pedofília minősített esete, gyerekstatisztákkal, 

felnőtt játékokhoz. Az oktatási-nevelési támogatás jelenlegi formájában nem más, mint a 

rezervátumban, előre megfontolt önérdekből kiosztogatott üveggyöngy”. A szerző szerint 

„semmivel sem szimpatikusabb, ha az Orbán-kormány eteti kézből a rászorulókat, mintha 

ugyanezt az RMDSZ tenné”, továbbá „akármilyen rosszul is csinálta az RMDSZ, még mindig 

ez a szervezet a legjobb a sok lehető rossz közül”. 
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Nem esnek el a támogatásoktól 

2011. május 9. - Kozán István - szekelyhon.ro 

Közleményben hívta fel a figyelmet Papp Előd, a Demokrácia Központok hálózatának 

székelyföldi koordinátora arra, hogy a kettős állampolgárság megszerzése után sem esnek el az 

eddigi támogatásoktól a magyar igazolvánnyal rendelkezők. Annyi változás történt, hogy a 

magyar igazolványokat ezután a magyar konzulátusoknál lehet igényelni. A koordinátor 

ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy a Szülőföldön magyarul programot ebben a tanévben a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége fogja lebonyolítani, nem az Iskola Alapítvány.  

 

Egy sátor alatt a közszolgálati médiumok 

2011. május 10. - Krónika  

Első közös népszerűsítő akciójuk során Sepsiszentgyörgyön mutatkoztak be hétvégén a 

magyar közszolgálati médiumok. Az MTVA képviselete a polgármesteri hivatal mellett kapott 

helyet a városnapokon, a sátorban a Magyar Televízió, a Duna Tv és a Magyar Rádió 

munkatársai fogadták az érdeklődőket. A Szent György Napok így kiemelt helyen szerepelt a 

magyarországi sajtóban: Dezső János, a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorának vezető 

szerkesztője több ízben élőben jelentkezett Háromszékről, a Duna Televízió pedig innen 

közvetített vasárnap, az Európa Nap alkalmából. 

 

Magyar napok Bukarestben 

2011. május 10. - Új Magyar Szó 

Tegnap kezdődött meg és egy hétig tart az idei Bukaresti Magyar Napok rendezvénysorozata. 

Az immár hagyományos kulturális programkínálat a fővárosi magyar közösség és a magyar 

kultúra iránt érdeklődő románok számára egyaránt élménydús programot nyújt. A romániai 

magyar közösségfejlesztés lehetőségeit, a politikai és civil szféra legfontosabb feladatait 

előadásokon és műhelybeszélgetéseken ismertetik az RMDSZ által felkért szakértők. 

 

Hab a narancstortán 

2011. május 10. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Salamon Márton László szerint „Toróék „nem pénzt, hanem tudást kérnek” Budapesttől. Nos: 

az nehezen mérhető, hogy tudásból mennyit sikerült átcsempészniük Tőkéshez Orbánéknak, 

de pénzből jutott jócskán, még ha „kéretlenül” is. Hogy nyolcszázezer (természetesen 

euróban), vagy több? Esetleg kevesebb? Csak találgathatjuk, hiszen nagy a titkolózás: az 

RMDSZ-t elszámoltató Tőkés Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsa által működtetett úgynevezett 

demokrácia-központok finanszírozását teljes homály fedi. (Hab a tortán, hogy – a romániai 

párttörvényt megszegve – a leendő erdélyi néppárt létrehozását is a magyar állam pénzeli. 

Alapos ugyanis a gyanú: az aláírásgyűjtésben részt vevő „önkéntesek” penzumától kezdve a 

majdan pártszékházakká alakuló demokráciaközpontok működési költségéig a csekket a 

magyar adófizetők állják.)”. 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=136001
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Már májusban terítékre kerül az állampolgársági törvény 

2011. május 9. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó 

Ismét terítékre kerül a parlamentben a szlovák állampolgársági törvény: a Robert Fico 

vezette Smer, és Igor Matovič, az Egyszerű Emberek vezetője is saját javaslattal készül. 

Matovič azt szeretné, hogy egy másik állampolgárság felvétele esetén ne veszítsék el 

szlovák állampolgárságukat azok a személyek, akik legalább egy évig az adott országban 

éltek, ott dolgoztak, tanultak, vállalkoztak, sportolói vagy misszionárius tevékenységet 

folytattak, gyermeküket nevelték ott, vagy onnan származnak szüleik, illetve nagyszüleik. 

A Smer javaslatában az egyetlen feltétel az egy évig tartó, folyamatos, nyilvántartott 

tartózkodás az adott országban. Az Egyszerű Emberek vezetője nem támogatja a Smer 

javaslatát, saját tervezetének azonban van esélye. Ha Matovič javaslatát a teljes ellenzék, 

az Egyszerű Emberek csoport négy tagja és a kereszténydemokrata Radoslav Procházka is 

megszavazza, az 76 szavazatot jelentene a 150 fős törvényhozásban. 

 

Külföldről is kitölthető a népszámlálási ív 

2011. május 9. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

A héten megkezdik a népszámlálási kérdőívek szétosztását a számlálóbiztosok. Az íveket 

mindenki az állandó lakhelyére kapja – aki rövidebb-hosszabb ideje nem él állandó 

lakhelyén, ahelyett „nem teljesen szabályos módon” bármelyik hozzátartozója kitöltheti a 

kérdőívet, vagy az érintett személy ezt megteheti az interneten. Mivel várhatóan idén is 

csökken a magyarság száma és aránya, ezért hatványozottan fontos, hogy mindenki részt 

vegyen a népszámlálásban, akkor is, ha külföldön él évek óta, de Szlovákiában van az 

állandó lakhelye. Becslések szerint több tízezer szlovákiai magyar dolgozik vagy tanul 

huzamosabb ideje külföldön. 

 

Telefonos segítség 

2011. május 9. - Veres István - Új Szó 

„A magyar és a szlovák külügyminiszter tavaly ősztől állítólag az úgynevezett korai 

jelzőrendszert használja, vagyis ha valami olyat tervez valamelyik kormány, ami a másik 

országot érintheti, akkor a külügyminiszterek veszik a telefont és elújságolják a 

kollégának, hogy mire készüljenek, ne adj’ isten, még a véleményét is kikérik. Hogy ez a 

rendszer az utóbbi hónapokban mennyire működött, azt csak találgatni tudjuk. (…) 

Dzurinda a múlt héten azt nyilatkozta: akkor fog tisztábban látni a teendőket illetően, ha 

Martonyival leülnek beszélgetni. Ebből arra következtethetünk, hogy a vitás kérdéseket a 

kagylón keresztül vagy nem sikerült tisztázni, vagy meg sem szólalt az a bizonyos telefon. 

Ha felidézzük, mit mondott Orbán Viktor a novemberi MÁÉRT-on (Magyarország nem 
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fogja alárendelni nemzetpolitikai érdekeit a külügyi kapcsolatainak), akkor talán nem is 

olyan meglepő, hogy csődöt mondott a telefonos segítség.” 

 

Korhecz-Markovid-megbeszélések: Egyeztetés a kultúrával és tájékoztatással 
összefüggő kérdésekben 

2011. május 9. - Vajdaság Ma 

Belgrádban Predrag Marković kulturális és tájékoztatási miniszter megbeszélést folytatott 

Korhecz Tamással, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével. A találkozón áttekintették azokat az 

aktuális kérdéseket, amelyek érintik a Magyar Nemzeti Tanács kultúrával és anyanyelvű 

tájékoztatással összefüggő tevékenységét. A felek megállapították, hogy a Magyar Nemzeti 

Tanács és az állami szervek kölcsönös együttműködése nagyban hozzájárulhat a bizalom 

erősítéséhez, valamint a nemzetiségi kultúra fejlődéséhez. 

 

Hétfőtől igényelhető a diplomahonosítási támogatás 

2011. május 9. - pannonrtv.com, Vajdaság Ma 

Hétfőtől pályázhatnak a külföldi felsőoktatási intézményekben végzett, illetve tudományos 

fokozatot szerzett diákok a Szekeres László Alapítvány diplomahonosítási támogatására. 

 

„Szabadka balkanizálódik” 

2011. május 10. - Tómó Margaréta - Magyar Szó 

Június 5-én kerül sor Szabadkán a helyi közösségi választásokra. A VMSZ 29 helyi 

közösségben állít listát, és Palicsot kivéve mindenhol önállóan indul. A VMSZ vezetősége 

szerint a polgárok elégedetlenek, és ez megmutatkozik majd a választás végeredményén is. 

„Jövőre vissza szeretnénk szerezni azokat a pozíciókat, amelyeket az előző választásokkor 

elértünk. Most elsősorban a helyi közösségi választásokra koncentrálunk, mert úgy gondolom, 

igenis fontos választásokról van szó. Nekünk felismerhetőnek, markánsnak kell lennünk ezen 

a szinten is” – mondta Pásztor István, a VMSZ elnöke. 

 
Kovács Béla a Kárpátalján élő ruszinokkal találkozott 

2011. május 9. - Kárpátinfo 

Kovács Béla, a Jobbik európai parlamenti képviselője, az EU-Oroszország bizottság tagja 

vasárnap Nagyszőlősön a kárpátaljai ruszin mozgalom képviselőivel találkozott. A 

találkozó folyamán a képviselők az Ukrajnában élő ruszinok jelenlegei helyzetéről 

tanácskoztak. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11682/Korhecz-Markovic-megbeszelesek-Egyeztetes-a-kulturaval-es-tejekoztatassal-usszefuggo-kerdesekben-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11682/Korhecz-Markovic-megbeszelesek-Egyeztetes-a-kulturaval-es-tejekoztatassal-usszefuggo-kerdesekben-.html
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://magyarszo.com/fex.page:2011-05-10_Szabadka_balkanizalodik.xhtml
http://karpatinfo.net/belfold/2011/05/09/kovacs-bela-karpataljan-elo-ruszinokkal-talalkozott


 

 

 

 

 

 
7 

 
 

A kisebbségek a horvát médiában 

2011. május 9. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

Május 4-én került sor a Kisebbségek a médiákban elnevezésű szemináriumra, amelyet az 

országos Kisebbségi Hivatal (KH) és a Kisebbségi Tanács (KT) szervezett. A 

Horvátországban működő kisebbségi lapok főszerkesztőin és az elektronikus médiák 

képviselőin kívül az egész napos rendezvényen részt vettek még Branko Sočanac, a KH 

vezetője, Aleksandar Tolnauer, a KT elnöke, Zdenka Čuhnil parlamenti képviselő, Siniša 

Tatalović elnöki tanácsos és Slobodan Uzelac, a horvát kormány alelnöke. 

 

Európa Nap 

2011. május 9. - volksgruppen.at 

Felsőőrött a vasárnap az Európa Nap jegyében telt. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 

szervezésében hagyományőrző csoportok léptek fel, színes kulturális programot adva. 

„Büszkék vagyunk, hogy a magyar állam mihozzánk, a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesülethez fordult, és így alkalmunk volt az itt élő magyarságot bemutatnunk. 

Természetesen bevontuk a horvát és a roma kultúregyesületeket is” - mondta Plank József, 

a BMKE elnöke. „A rendezvény egy másik fontos aspektusa, hogy a médiákban 

szerepelhettünk, tulajdonképpen a médiák útján találkozhattunk másutt élő magyar 

népcsoportokkal illetve magyarországi magyarokkal.” 
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