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Martonyi a kettős állampolgárságról is tárgyal Dzurindával 

2011. május 11. – SITA, TASR, bumm.sk, Kitekintő, parameter.sk, Új Szó Online, Magyar 

Nemzet 

Csütörtökön hivatalos látogatásra érkezik Pozsonyba Martonyi János külügyminiszter, ahol 

szlovák kollégájával, Mikuláš Dzurindával ül tárgyalóasztalhoz. Martonyi szerint a 

szlovák-magyar viszony jelenleg annak ellenére is kiváló, hogy bizonyos kérdésekben a 

két országnak eltérő véleménye van. A TASR hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, 

Pozsonyban ezek a vitatott kérdések is szóba kerülnek. Egyik ilyen a kettős állampolgárság 

kérdése, mely kapcsán Dzurinda szóba akarja hozni, hogy Budapest még mindig nem 

válaszolt a szlovák fél által a kettős állampolgársággal kapcsolatban kidolgozott 

szerződéstervezetre. További vitatott pont az új magyar alkotmány lehet, melyben 

Dzurinda szerint olyan pontok találhatók, melyek félreértésekhez vezethetnek, ronthatják a 

kétoldalú kapcsolatokat. 

 

Toró T. Tibor elutasítja az RMDSZ vádjait 

2011. május 11. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság, 

Háromszék 

„Nem váltópártot alapítunk, hanem a lemorzsolódott erdélyi magyar politikai közösséget 

akarjuk újraépíteni” – jelentette ki Toró T. Tibor. Az alakuló Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) ideiglenes öttagú vezetőtestületének elnöke visszautasította azokat vádakat, 

miszerint az EMNP létrehozása történelmi tévedés volna, s hogy az alakuló párt külföldi 

közpénzekből jönne létre. „Az RMDSZ politikai alelnöke feljelentés-ízű nyilatkozatában 

ugyanazokat a vádakat fogalmazta meg velünk szemben, amelyeket az elmúlt húsz évben a 

Szövetségről állították a román nacionalista pártok képviselői” - mondta az EMNP 

ideiglenes elnöke. Hozzátette: „az RMDSZ vezetőinek be kell látniuk, hogy az eddigi 

hegemonisztikus politizálás nem tartható és az Erdélyi Magyar Néppárt nem ellenfél, 

hanem társ.” Az EMNP bejegyzéséről május 26-án lesz az első tárgyalás a Bukaresti 

Törvényszéken. 

 

Állampolgárság: nő a káosz? 

2011. május 12. - Kiss Előd-Gergely - Krónika, Szabadság 

A kettős állampolgárság még nagyobb káoszt okozhat az erdélyi magyarok fejében, a 

külhoni magyarok szavazati joga pedig „törésvonalakat” eredményezhet a magyar 

nemzetben – hangzott el a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári nyílt 

napján megszervezett kerekasztal-beszélgetésen. A Kettős állampolgárság és választói jog 

című vita meghívottja Horváth István szociológus, Székely István politológus és Toró T. 

Tibor politikus volt. Horváth István úgy vélte, az állampolgárság egyre inkább kiürülő 

címke, a legújabb trend szerint csak alap az állam szolgáltatásainak igénybevételéhez. 

Székely István politológus leszögezte, szét kell választani az állampolgárságot a szavazati 

jogtól, míg Toró T. Tibor szerint a külhoni magyarok választójoga politikai kérdés. 
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„Német precizitással” működik a honosítás 

2011. május 12. - Krónika, Duna Tv 

„Bejöttek azok a számok, amiket vártunk; hetente négyezer magyar állampolgársági 

kérelmet nyújtanak be, annyit, mint korábban egy egész év alatt szoktak. Jelenleg – ez év 

január harmadika óta – hetvenötezren kérelmezték a magyar állampolgárságot már az új 

szabályok szerint” – jelentette ki Wetzel Tamás, az egyszerűsített honosításért felelős 

miniszteri biztos a Duna Televízió Reggel a Dunán című műsorában. A kérelmek negyven-

negyven százalékát a külképviseletek és az anyakönyvvezetők, a maradék húsz százalékot a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vette át. Ebben az évben az előzetes számítások 

szerint a magyar állampolgárságot kérelmezők száma eléri majd a kétszázötvenezret – 

tette hozzá a miniszteri biztos. 

(A Duna TV műsorában 1:05:12-től kezdődik a Wetzel Tamással készült beszélgetés) 

 

Lemondott Gergely Balázs a Demokrácia Központok igazgatói tisztségéről 

2011. május 11. - transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Háromszék 

Lemondott Gergely Balázs a Demokrácia Központok igazgatói tisztségéről, mivel úgy 

gondolta, ez a státusz összeférhetetlen azzal a tisztséggel, amelyet a bejegyzés előtt álló 

Erdélyi Magyar Néppártban fog betölteni. Gergely egyébként a leendő párt országos 

vezetőségi tagja lesz. A Demokrácia Központok irányítását azonban mindaddig ellátja, míg 

kinevezi utódját az EMNT. A váltás várhatóan egy hónapon belül bekövetkezik. 

 

Pénz a Szabadság-szobor javítására 

2011. május 11. - Irházi János - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Aradon magyar szempontból a szerdai önkormányzati ülés legfontosabb napirendi pontja a 

költségvetés-kiegészítés volt. Ennek keretében döntöttek: a város pénzt különít el a 

Szabadság-szobor ellopott részeinek pótlására, a térfigyelő kamerarendszer újraindítására, 

de meghatározták a korábban a központi költségvetésből kapott 1,4 millió lej sorsát is: 

ebből folytatják a Megbékélés Park rendezését. 

 

A magyar identitás felvállalására buzdítanak 

2011. május 11. - Erdély Ma, MTI 

A romániai magyarságot képviselő pártok egyértelműen ellenzik, hogy az ősszel esedékes 

népszámláláskor az erdélyi magyarságot három kategóriára (magyar, székely és csángó) 

osszák fel. A csángók helyzete ugyanakkor rendkívül kényes és sajátos, sokan ugyanis az 

adott környezetben nem merik vállalni a kockázatot. Solomon Adrián, a csángó szövetség 
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http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=702450&pid=364316
http://itthon.transindex.ro/?hir=26157
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elnöke így fogalmazott a lapnak: még a tömbben élő és magyarul beszélő csángókat is 

nehéz meggyőzni arról, hogy ne féljenek magyarnak vallani magukat. Az identitás kérdése 

a csángókon kívül a székelység esetében is felmerül, bár a 2002-es népszámláláson már 

sokkal kevesebben vallották magukat székelynek, mint tíz évvel korábban – mondta a 

Krónikának Horváth István kolozsvári szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

elnöke. Amennyiben ez a tendencia folytatódik, 2011-ben még kevesebb erdélyi magyar 

ragaszkodik majd székelységéhez – véli a szociológus. 

 

Egyszerű balkáni logika 

2011. május 11. - Czika Tihamér - manna.ro 

Czika Tihamér az egyszerű választópolgár szemszögéből mutatja be az erdélyi magyar 

politika jelenlegi helyzetét: „Van az RMDSZ, amiből jó pár éve kiléptek néhányan, 

országos és helyi szinten, mert nem tudtak hatalomhoz jutni a szervezetben. Előbb 

csináltak egy polgári pártot, de azzal nem igazán sikerült megtörni az RMDSZ-t, mert 

abban az emberek összetartottak, és a szavazók is. Az elnöke sem volt arra való ennek az 

udvarhelyi pártnak, hogy megtörje az RMDSZ-t.  Aztán, mivel ez nem jött össze, most – 

majdnem ugyanazok – beíratnak egy újabb pártot, amely már megint nemzeti, megint 

autonomista. Ez most nem polgári, hanem inkább népi. De ugyanaz a püspök, ugyanaz a 

narancs. Hátha azzal sikerül végre hatalomhoz jutni”. 

 

Egyre többen igénylik a honosítást 

2011. május 11. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

Nem csökken az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt, Sepsiszentgyörgyön nemrég 

zárták le az ezredik iratcsomót. Ez közel 1800 személyt jelent, egy dossziéban ugyanis egy 

egész család is helyet kaphat. Az iroda vezetője arról tájékoztatott, hogy konzulátusi 

időpontokat szeptemberre tudnak adni a demokráciaközpontok munkatársai. Az EMNT 

mobilcsoportja jelenleg az erdővidéki falvakban segít a kérelmek összeállításában, május 

végén pedig Sepsiszéken folytatják a falujárást, amely különösen az idős vagy 

mozgásképtelen embereknek jelent nagy segítséget. 

 

Ki képviselje az erdélyi magyarokat? 

2011. május 11. - Erdély Ma, MR1-Kossuth Rádió 

Erdélyi összmagyar választáson jelöljék ki a romániai választásokon induló magyar 

jelölteket és listákat – javasolja Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, 

a bejegyzés előtt álló Erdélyi Magyar Néppárt egyik kezdeményezője. Az új magyar párt 

hivatalossá válását várhatóan két hét múlva hirdeti ki a bukaresti törvényszék. Az RMDSZ 

és a Magyar Polgári Párt is negatívan reagált erre a felvetésre, Zatykó Gyula, az új párt 

partiumi régióelnöke szerint azért, mert az RMDSZ félti a parlamenti monopóliumát, és az 

MPP sem örül az Erdélyi Magyar Néppárt létének.  
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Támogatott autonómia 

2011. május 12. - Bíró Blanka - Krónika, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Háromszék 

A magyarországi politikum teljes spektruma támogatja a Székelyföld autonómiáját – 

jelentette be Sepsiszentgyörgyön Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. 

Mint mondta, az SZNT konzultációsorozatot kezdeményez a magyar Országgyűlés 

frakcióival, hogy autonómiatörekvéseiket részletesen ismertessék. „A Magyar Szocialista 

Párt (MSZP) politikusaival való beszélgetések során elhangzott, az ellenzéki párt nem 

fogja támadni a magyar kormányt és a kormánypártot, ha a Székelyföldet érintő kérdések 

kerülnek terítékre, sőt hajlandók gyakorlati lépéseket is tenni, hogy támogassák a 

kezdeményezéseinket” – mondta az SZNT-elnök. A Székely Nemzeti Tanács vezetője 

továbbá bejelentette, a szervezet úgynevezett „autonómia-kiskátét” jelentetett meg ötezer 

példányban. A 28 oldalas kiadványban az önrendelkezéssel kapcsolatos fogalmakat 

magyarázzák. 

 

Kolozsvár: harc a Iorga-tábláért 

2011. május 12. - Krónika 

Nyílt levélben követeli több kolozsvári román akadémikus, hogy a kolozsvári 

önkormányzat helyezze vissza a Mátyás-szoborcsoport talapzatára a Gheorghe Funar által 

1992-ben engedély nélkül felhelyezett táblát, amelyen Nicolae Iorga szövege állt, amely 

szerint: „A csatában győzedelmes volt, csak saját nemzetétől szenvedett vereséget 

Moldvabányán, amikor a győzhetetlen Moldva ellen indult.” A táblát 2009-ben távolították 

el, amikor elkezdődött a szoborcsoport felújítása, az idei átadásra pedig nem helyezték 

vissza. 

 

Megcélozták Kézdit és Barótot 

2011. május 12. - Krónika, Új Magyar Szó 

Kézdivásárhely és Barót polgármesteri székét akarja visszaszerezni a jövő évi helyhatósági 

választásokon a Kovászna megyei RMDSZ. Tamás Sándor megyei elnök elmondta, az 

erdélyi konzultációval párhuzamosan egy felmérés is zajlik a térségben, megbíztak egy 

szakcéget, mely az egész megyére reprezentatív, 3000 fős mintán végez közvélemény-

kutatást. Mint ismeretes, mindkét városban magyar polgári párti (MPP) a polgármester, 

Rácz Károly, illetve Nagy István személyében. Tamás Sándor elmondta, 

Sepsiszentgyörgyön és Kovásznán a szövetség jelenlegi polgármesterei, Antal Árpád, 

illetve Lőrincz Zsigmond indul újabb mandátumért. 

 

Nyert az iskolai kétnyelvűség 

2011. május 12. - Új Magyar Szó 

Helyt adott az Országos Diszkriminációellenes Tanács a Civil Elkötelezettség Mozgalom 

beadványának: jogszerűtlenül hiányoznak a kétnyelvű feliratok a marosvásárhelyi oktatási 
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intézményekből. A testület álláspontja szerint az anyanyelvű feliratok hiánya sérti a diákok 

információhoz való jutásának jogát. Az érintett iskolák némelyike kész változtatni a 

jogsértő helyzeten, más intézmények vezetői azonban megmakacsolták magukat, és 

továbbra sem hajlandóak kétnyelvű feliratokat kitenni. 

 

Csak az útlevelünk bánná 

2011. május 11. - Veres István - Új Szó 

A pozsonyi magyar napilap annak járt utána, hogy mi történik azzal a szlovák 

állampolgárral, aki a törvényt betartva bejelenti, hogy önszántából felvette egy másik 

ország állampolgárságát. A belügyminisztérium ilyenkor törli az illetőt a szlovák 

állampolgárok jegyzékéből, és az állampolgárság elvesztésével érvénytelenné válik a 

személyi igazolvány, valamint az útlevél. Ebben az esetben határozatlan időre szóló 

tartózkodási engedély kérelmezhető, amit bárki megkaphat, ha korábban legalább öt évig 

volt állandó, bejelentett lakóhelye Szlovákia területén. Az állampolgárságától megfosztott 

személy nyugdíjától, a szociális juttatásoktól nem fosztható meg. 

 

Nemzetiségük vállalására biztatja a szlovákiai kisebbségeket Bugár Béla 

2011. május 11. - MTI, bumm.sk, parameter.sk, Új Szó Online 

Nemzetiségük vállalására bíztatja a szlovákiai kisebbségek tagjait Bugár Béla, a Most-Híd 

párt elnöke. A politikus blogjában ír arról, hogy „a népszámlálás eredményének igen sok 

vonzata van, a következő 10 évre meghatározza a nemzetiségi lét feltételeit”, hiszen „ettől 

függenek majd további jogaink, lehetőségeink”. „Ha kevesen vállaljuk nemzetiségünket, 

azaz a teljes lakosság számán belül kis százalékarányt érnek el a kisebbségek, kevesebb jog 

illet meg bennünket, mint amire valós létszámunk alapján jogosultak lennénk” – fogalmaz 

Bugár, aki kifejti, nem arra buzdít, hogy aki szlovák, vallja magát magyarnak, ruszinnak 

romának vagy más nemzetiségűnek. „Mindenki legyen büszke a saját nemzetére és 

nemzetiségére, származására és gyökereire. De egy kisebbségi család tagja magának és 

saját közösségének árt, ha a népszámlálás során másként nyilatkozik, mert ezzel 

mindannyiunk, az egész itteni nemzeti kisebbség jogait csorbítja” - hangsúlyozza a 

politikus blogjában. 

 

Felejtős 

2011. május 11. - Veres István - Új Szó 

„Igaz, amit Gulyás Gergely fideszes képviselő mondott a hétvégén: a jövőben nem a 

határon túli szavazatok fogják eldönteni a magyar választásokat. Gulyás szerint azért nem, 

mert pár százezer voksról van szó, amelyek az anyaország szavazattengerében párolgó 

cseppek csupán. A valóságban viszont azért nem, mert az emberek nem lesznek hajlandók 

elmenni szavazni. Hogy miért nem? Mert lesz jobb dolguk is. Két év múlva már a kutyát 
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sem fogja érdekelni, van-e a határon túliaknak választójoga vagy nincs. A Fidesz-kormány 

lépése tehát arra jó, hogy a mindenkori magyar kormányt kötelezze bizonyos gesztusokra a 

határon túliak felé.” 

 

Hospodárske noviny: Orbán ajtót nyitott a nacionalizmusnak 

2011. május 11. - MTI, bumm.sk 

„Orbán ajtót nyitott a nacionalizmusnak” cím alatt közölt elemzést az új magyar 

alkotmányról a Hospodárske noviny gazdasági napilap. A cikk szerzője, Dusan Kováč 

szlovák történész megállapítja, hogy az új magyar alaptörvény nem egy ország, hanem „egy 

nemzet alkotmánya”. Hozzáteszi: „Az olyan fogalmak, mint a nemzet részekre való 

szétesése a 20. században, Kárpát-medence, utalások Magyarország nagyságára, illetve a 

múlt, a jelen és a jövő magyarjai közti valamiféle szerződés megkötése (az állampolgárok 

szerződése helyett) - ez mind táptalaja a magyar nacionalizmusnak”. Majd így folytatja: „S 

ha a továbbiakban azt olvassuk, hogy nem ismerjük el történelmi alkotmányunk 

megszakítását idegen megszállók által, megtaláljuk a revizionizmus és az irredentizmus 

előtt kinyitott kaput”. 

 

Semjén Zsolt a lévai népszámlálási rendezvényen 

2011. május 11. - Felvidék Ma 

Léván a Magyar Koalíció Pártja (MKP) és a Via Nova ICS szervezésében, Berényi József 

MKP-elnök védnöksége mellett, május 15-én sorra kerülő népszámlálási rendezvény 

vendége lesz Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. 

 

Felvidéki kampány a magyarság vállalásáért 

2011. május 11. - Felvidék Ma, MR1 Kossuth Rádió 

A Kossuth Rádió vendége volt Halzl József a Rákóczi Szövetség elnöke, aki beszámolt a 

szövetség újonnan indított akciójáról. Ebben ’azokat a településeket, amelyek a legjobb 

eredményeket érik el a 2001-es felméréshez képest, a Rákóczi Szövetség civil szervezet 

pénzjutalomban részesíti, az önkormányzatokat pedig arra kéri, hogy az összeget a magyar 

oktatásügy és kultúra szolgálatába állítsák.” Természetesen felvilágosító kampányt is 

folytatnak, a felvidéki magyarság körében, hogy minél többen vállalják magyarságukat a 

hamarosan induló népszámláláson. 

 

Kiváló kapcsolatok 

2011. május 12. - Kocur László - Új Szó 

„Kiválónak nevezte a magyar–szlovák kapcsolatokat Martonyi János magyar 

külügyminiszter a TASR hírügynökségnek, mai látogatása előtt. És nem biztos, hogy a 

magyar diplomácia vezetője ezt tudatmódosító szer hatása alatt mondta” – írja Kocur 

László az Új Szóban. A szerző a következőket írja azzal kapcsolatban, hogy a múlt héten az 
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http://www.bumm.sk/55274/hospodarske-noviny-orban-ajtot-nyitott-a-nacionalizmusnak.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/28464-semjen-zsolt-a-levai-nepszamlalasi-rendezvenyen
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/28468-felvideki-kampany-a-magyarsag-vallalasaert
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2011/05/12/kivalo-kapcsolatok
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alkotmányjogi bizottság arra utasította Mikuláš Dzurindát, tegyen jelentést a két ország 

kapcsolatáról, különös tekintettel az új magyar alkotmányra, a KMKF-re, a nemzeti 

összetartozásról szóló törvényre és a kettős állampolgárságra: „Már látom is, ahogy 

Martonyi János gyöngyöző halántékkal visszalohol Budapestre, hogy a szlovák 

aggodalmak miatt módosíttassa az Alkotmányt, eltörölje a kettős állampolgárságot, netán 

feloszlassa a KMKF-t. Ugye, valószínű ez a forgatókönyv...”  

 

A határon túliak is részt vesznek a magyar választójogi törvény 
megalkotásában 

2011. május 11. - pannonrtv.com 

Bevonják a határon túli magyar legitim szervezeteket is a magyarországi választójogi 

törvény megalkotásába. Ezt mondta szerdán Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője a 

Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselőinek Belgrádban. Pásztor Bálint a 

Pannon RTV-nek hangsúlyozta: kölcsönös együttműködésben állapodtak meg a fideszes 

frakcióval. 

 

Az MNT bizottsága készíti a próbaérettségi tesztjét magyar nyelvből 

2011. május 11. - pannonrtv.com, Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács kijelölt bizottsága állít össze egy, a minisztériumi feltételeknek 

megfelelő tesztet magyar nyelvből a hétvégén esedékes próbaérettségire - tudta meg a 

Pannon RTV Joó Horti Líviától, az MNT Közoktatási Bizottságának elnökétől. 

 

A magyar hallgatók közül nem csak az elsősök kapnak ösztöndíjat az MNT-től 

2011. május 11. - pannonrtv.com 

A felsőoktatási intézmények magyar hallgatói közül nem csak az elsősök kapnak 

ösztöndíjat a Magyar Nemzeti Tanácstól. Az MNT elnöke sajtótájékoztatóján elmondta: a 

cél, hogy ne csak bekerüljenek állami költségre a magyar fiatalok, hanem be is fejezzék azt 

és munkát kapjanak. 

 

Már tesztelik a biometrikus útleveleket készítő gépet a szabadkai magyar 
főkonzulátuson 

2011. május 11. - pannonrtv.com 

Egy hónapon belül már Szabadkán is igényelhetnek útlevelet a magyar állampolgárok. A 

Magyar Köztársaság itteni főkonzulátusára érkezett meg az első, a biometrikus úti okmány 

elkészítésére alkalmas gép, a határon túli területek közül. 
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http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
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„Zsigerből történő politizálás Zentán” 

2011. május 11. - Magyar Szó 

A zentai önkormányzat és a Magyar Nemzeti Tanács közötti illetékességi összetűzés újabb 

fejezettel folytatódik. A zentai önkormányzat a közelmúltban az MNT kötelező 

véleményezési jogát megkerülve váltotta le a kiemelt jelentőségű Thurzó Lajos 

Művelődési Központ igazgatóbizottsági tagját, illetve nevezte ki az új tagot. A nemzeti 

tanácsokról szóló törvény ide vonatkozó rendelkezésének megkerülése miatt az MNT 

ismét közigazgatási per elindításával válaszol, mert mint Korhecz elmondta: kiegyezni már 

nehéz lenne, hiszen az igazgatóbizottsági tagot leváltották, illetve megválasztották az új 

tagot. 

 

Megfosztható-e állampolgárságától az ukrán állampolgár? 

2011. május 11. - Tóth Viktor - Kárpáti Igaz Szó 

Tóth Mihály, az UMDSZ tiszteletbeli elnöke a lapnak adott interjúban az ukrán 

állampolgársági törvény ellentmondásosságára hívja fel a figyelmet: a jogszabály egyrészt 

alapelvként határozza meg Ukrajna polgárai számára egy más ország állampolgársága 

felvételének jogát, valamint az ukrán állampolgár állampolgárságtól való megfosztásának 

lehetetlenségét, másrészt az állampolgárság elvesztését helyezi kilátásba azon polgárai 

számára, akik egyéni kérelem alapján lettek egy másik ország állampolgárai. 

 

Beszélgetés a horvátországi nemzetiségek kultúrájának értékeiről 

2011. május 11. - Molnár Mónika - Új Magyar Képes Újság 

A vukovári Európa Ház „Beszélgetés a horvátországi nemzetiségek kultúrájának 

értékeiről” címmel szervezett panelbeszélgetést, amelyre a HunCro Médiaközpont, mint az 

egyetlen horvátországi magyar könyvkiadó is meghívást kapott. A Horvátország magyar 

irodalma című kiadványt a HunCro Médiaközpont munkatársa, Tóth-Palizs Hajnalka 

mutatta be: „Hangsúlyoztam, hogy az általunk kiadott művek közül egyet sem fordítottak 

le horvát nyelvre, amibe nem nyugodhatunk bele, célunk, hogy a többségi nemzethez 

tartozók is betekintést nyerhessenek szellemi javainkba”. 

 

Együtt ünnepeltük Európa napját 

2011. május 11. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Az Európa Napra egész napos kultúrprogrammal, kirakodóvásárral, koncertekkel 

készültek a szervezők: a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, Eszék városa 

és a budapesti Hungarofest. Az eszéki program célja a város és a régió európai értékeinek, 
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http://magyarszo.com/fex.page:2011-05-12_Zsigerbol_torteno_politizalas_Zentan.xhtml
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=3623
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/654-beszelgetes-a-horvatorszagi-nemzetisegek-kulturajanak-ertekeirl
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/655-egyuett-uennepeltuek-europa-napjat
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valamint a magyarok és a horvátok együttélésének a bemutatása volt. Erről szólt az 

ünnepséget megnyitó szónokok köszöntője is: Krešimir Bubalo, Eszék polgármestere és 

Iván Gábor zágrábi magyar nagykövet is a két nemzet békés együttélését és a két ország jó 

kapcsolatát hangsúlyozták. A külképviselet vezetője azt is hozzátette, úgy véli, 

Horvátország csatlakozási folyamata hamarosan sikeresen befejeződik, és ez lehet az 

utolsó Európa-nap, amit nem uniós országként szervezhet, és hogy a magyarok szerint 

Horvátország helye az unióban van. 

 

Nem jó, ha önmagának, önmagában él a kisebbség 

2011. május 11. - Király M. Jutka - Népújság 

A Népújság véleményrovatában Király M. Jutka azt vizsgálja, „mit és mennyit, elegendőt 

és minőségit” tett-e a muravidéki magyarság annak érdekében, hogy jobban megismerjék 

Szlovéniában és Magyarországon? A médiát vizsgálva úgy látja, a szlovén sajtót nem 

érdekli a helyi nemzeti kisebbség, míg „a magyar sajtónak a kis létszámú muravidéki 

magyarság nem tét”. Így folytatja: „A kivételek ritkák. Ezért is pozitív a magyarországi 

közszolgálati média a Muravidéket is különböző projektekbe bevonó tevékenysége. Például 

az Európa Nap esetében vagy a Kincskeresőben…” 
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http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1733:nem-jo-ha-oenmaganak-oenmagaban-el-a-kisebbseg&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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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 hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu www.szabadujsag.com  

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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