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Martonyi: nem megfelelő a Szlovákiától kapott államközi tervezet 
2011. május 12. - MTI, bumm.sk, Duna Televízió, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

Népszabadság, Népszava, Új Szó Online 

A magyar és a szlovák külügyminiszter szerint Budapest és Pozsony egyaránt folytatni kívánja a 

tárgyalásokat a vitás kérdésekről. Mikuláš Dzurinda a főbb problémák között a kettős 

állampolgárságot és a magyar alkotmány néhány cikkelyét említette. Problémának minősítette a 

magyar kormány azon döntését is, miszerint a magyarországi oktatási-nevelési támogatásokat a 

jövőben nem a Pázmány Péter Alapítvány oszthatja szét. Martonyi János szerint a szlovák fél 

által a kettős állampolgárság kérdésének rendezésére kidolgozott szerződésjavaslat 

elfogadhatatlan, mert alapvetően eltér a magyar felfogástól, és a mai szlovák állampolgársági 

ellentörvény szellemiségét tükrözi. Dzurinda kifejtette, Pozsony aggódik, hogy az új magyar 

alkotmány gyakorlati alkalmazásával „területen kívüli elemek” is érvényesülhetnek, ám 

Martonyi János leszögezte, hogy annak „semmilyen területen kívüli hatálya nincs”. 

 

Visszautasítja a magyar nagykövetség Victor Ponta „durva, sértő minősítéseit” 
2011. május 12. - Krónika, Erdély Ma, ma.hu, Új Magyar Szó 

Közleményben utasítja vissza a bukaresti magyar nagykövetség Victor Ponta szociáldemokrata 

(PSD) pártelnök „kirívóan durva, sértő minősítéseit”, miután a politikus azt mondta: Traian 

Băsescu és Orbán Viktor „bolsevik, fasiszta, náci értékeket” vallanak, és stratégiát dolgoztak ki 

a romániai magyar közösség megosztására. A politikus úgy vélte: ez a stratégia Románia ellen 

irányul, mivel ellentétben áll mind a „román többségnek, mind a magyar kisebbségnek az 

érdekeivel”. A szociáldemokrata vezető szerint Băsescu és Orbán egyaránt „Tőkés László új 

pártjára”, a bejegyzésre váró Erdélyi Magyar Néppártra támaszkodik. 

 

A szlovák külügyi bizottság határozatban ítélte el a magyar alkotmányt 
2011. május 12. - SITA, Felvidék Ma, parameter.sk,Új Szó Online 

A szlovák parlament külügyi bizottsága jóváhagyta azt a nyilatkozatot, amellyel az új magyar 

alkotmányra reagálnak. A határozat megerősíti Szlovákiát az egyéni jogok fejlesztésében, és 

elutasítja a magyar alkotmány területen kívüli intézkedéseit. František Šebej (OKS-Híd), a 

bizottság elnöke közölte, a határozat az új magyar alkotmányra reagál. „Nem reagál a határon 

túli magyarok állampolgárságát és választójogát érintő kérdéskörre. Arra akkor kell reagálni, 

amikor törvénybe foglalják” - jelentette ki a politikus. Šebej elmondta, hogy a határozat szövege 

egy koalíciós egyezség eredménye, amelyet a Híd és a külügyminisztérium is támogatott. Az 

SNS egy erőteljesebb állásfoglalást szeretett volna elfogadni, mely az alkotmány területen 

kívüli hatályát bírálja. František Šebej emlékeztetett, egy alkotmánynak nem lehetnek területen 

kívüli rendelkezései, ugyanis a határon véget ér a hatálya. Elmondta, hogy Szlovákiának nem áll 

jogában kérni a magyar alkotmány megváltoztatását, még ha az feszültséget is kelt, sőt, 

nevetség tárgyává tenné az országot. 
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http://www.mno.hu/portal/783680
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=51018
http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2011/05/12/szlovak-kulugyi-bizottsag-hatarozatban-itelte-el-magyar-alkotmanyt
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Diszkriminálják a magyar diákokat Marosvásárhelyen 
2011. május 13. – Szucher Ervin – Krónika  

Hátrányos megkülönböztetésben van részük a marosvásárhelyi magyar iskolásoknak – 

állapította meg az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD). A testület azok után foglalt 

állást, hogy szülői panaszok nyomán négy megyeszékhelyi általános iskolába látogatott el.  

Nemcsak az épületek homlokzatáról hiányoznak az előírt kétnyelvű táblák, a folyosókon, 

laboratóriumokban és kabinetekben sem érvényesül a kétnyelvűség. A diszkriminációellenes 

bizottság megrovásban részesítette a vizsgált iskolákat, és három hónapos határidőt szabott az 

ügy rendezésére. A testület látogatása során volt olyan iskolaigazgató, aki megígérte, hogy 

kihelyezik a kétnyelvű táblákat, de akadt olyan is, aki teljesen elzárkózott ettől. 

Idén is várhatók magyar helyek a rendőrakadémián 
2011. május 12. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Paprika Rádió, Kolozsvári Rádió, 

Szabadság, Új Magyar Szó 

Előreláthatóan az idén is lesznek magyar nemzetiségű fiatalok számára fenntartott helyek az 

Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémián – jelentette be  Kolozsváron Kovács Péter. A Szövetség 

főtitkára emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ kezdeményezésére már az elmúlt évben 37 helyet 

írtak ki magyar anyanyelvű román állampolgárok számára a felsőoktatási intézményben. 

 

Zajlik az Erdélyi Konzultáció Sepsiszentgyörgyön 
2011. május 12. - transindex.ro 

Május 16-án kezdődik Kovászna városában az Erdélyi Konzultáció – jelentette be Tamás 

Sándor a Háromszéki RMDSZ elnöke. A konzultáció Sepsiszentgyörgyön már két héttel ezelőtt 

elindult. A sepsiszentgyörgyi felmérésről Tóth Birtan Csaba ügyvezető elnök számolt be, aki 

elmondta, hogy az emberek általában jól fogadták a kérdezőbiztosokat, és bár a kérdőívek 

lehetővé teszik a névtelen véleménynyilvánítást, kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Emellett 

többen csatlakoztak a szövetséghez, vagy erősítették meg tagságukat. 

 

Rácz Károly nem mond le 
2011. május 12. - Iochom István - Erdély Ma, Háromszék 

Rácz Károly szerdán az alábbiakat nyilatkozta: a tárgyalás során be akarja bizonyítani 

ártatlanságát, és csak a végleges, jogerős ítélet után áll szándékában lemondani – a per akár több 

évig is elhúzódhat. Tehát szó sincs arról, hogy ebben a hónapban lemondjon. A következő 

tárgyalás a megyei törvényszéken május 18-án lesz. 

 

Beszélgetés Bodó Barnával, a szórványtanács elnökével 
2011. május 12. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A bánsági Temesváron élő Bodó Barna egyetemi tanárt, aki Kolozsvárra jár tanítani a 

közelmúltban nevezték ki a MÁÉRT mellett működő szórványtanács elnökének. A Kossuth 

Rádiónak adott interjújában Bodó elmondta, hogy a szórvány annyira különbözik a diaszpórától, 

hogy az ember a szülőföldjén van, viszont szintén hiányoznak azok az intézmények, amelyek 
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=51026
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=51010
http://itthon.transindex.ro/?hir=26161
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=91395&cim=racz_karoly_nem_mond_le
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=91414&cim=beszelgetes_bodo_barnaval_a_szorvanytanacs_elnokevel_audio
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biztosíthatnák azokat az identitástartalmakat, melyek révén megmaradhatna annak, aminek 

született. 

 

Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács működéséről 
2011. május 12. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke Magyarországon találkozott a magyar 

parlamenti pártok frakcióvezetőivel. Az esemény kapcsán a Kossuth Rádió készített interjút. 

Izsák Balázs a beszélgetés során elmondta, hogy rendkívül fontosnak tartja azt, hogy a magyar 

társadalom teljes egészében átérezze és támogassa székelyföld területi autonómiáját. 

Ugyanakkor az elnök hangsúlyozta, hogy a magyar kormány és a magyar állam intézményei 

mellett szükség van egy konszenzusra épülő magatartásra a társadalom egész részéről. 

 

Aggódjunk 
2011. május 12. - Demeter Szilárd - manna.ro 

Demeter Szilárd Czika Tihamér egy nappal azelőtti cikkére reagálva kifejti, hogy „Tőkés László 

EP-alelnök nemrég azt javasolta – és a javaslatát a leendő Erdélyi Magyar Néppárt testületileg 

felkarolta –, hogy a magyar politikai aktorok lehetőleg az egész erdélyi magyar közösséget 

megszólítva már az önkormányzati választások előtt belső választásokon – vagy 

előválasztásokon, kinek hogy tetszik – mérettessék meg magukat, majd az így kialakult sorrend 

alapján indítsanak közös, koalíciós listát. Nevezzük ezt összefogásnak. Ide a rozsdás bökőt, 

hogy egy ilyen összefogás eredményként kevésbé kéne aggódnunk a 2012-es eredményekre 

várva. Az ajánlatot mind az RMDSZ, mind az MPP zsigerből elutasította (komoly ellenérvet 

még nem láttam tőlük). Pedig egy ilyen belső választás egyetlen politikai szereplőnek előnyös: 

az RMDSZ-nek”. 

 

Megkapták már az első pályázatokat 
2011. május 12. - R. Kiss Edit - szekelyhon.ro 

Beérkeztek már az első pályázatok a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) által 

lebonyolított Szülőföldön magyarul pályázat keretében. A szervezet elnöke elmondta, eddig már 

mintegy tízezren töltötték le az internetről a szükséges dokumentumokat. A nyomtatott 

pályázati űrlapok is készen vannak, legkésőbb hétfőre a Hargita megyei iskolákban, óvodákban 

is átvehetők lesznek. Az RMPSZ és a Bethlen Gábor Zrt. között még nem kötötték meg a 

szerződést a pályáztatás lebonyolítására, valamint az RMPSZ költségeire vonatkozóan – közölte 

Burus Siklódi Botond RMPSZ-elnök. Elmondta, a közeljövőben esedékes a szerződés 

megkötése. Az RMPSZ megelőlegezte a költségeket, saját költségén, illetve hitelbe nyomtatta 

ki az országban szétosztott pályázati űrlapokat. 

 

A székesfehérvári püspök lesz a pünkösdi búcsú szónoka 
2011. május 12. - Rédai Botond - szekelyhon.ro 

„Az előző évekhez hasonlóan, most is fontosnak tartjuk hangsúlyozni: a csíksomlyói pünkösdi 

búcsú elsősorban zarándoklat, és szeretnénk, ha – történelmi múltjához hűen – vallási 

cselekmény is maradna” – olvasható a Fr. Péter Arthur OFM csíksomlyói ferences házfőnök 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=91420&cim=izsak_balazs_a_szekely_nemzeti_tanacs_mukodeserol_audio
http://manna.ro/velemeny/aggodjunk-2011-05-12.html
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/megkaptak-mar-az-elso-palyazatokat
http://szekelyhon.ro/szekelyfold/csikszek/a-szekesfehervari-puspok-lesz-a-punkosdi-bucsu-szonoka


 

 

 

 

 

 
5 

által aláírt közleményben. Az egyházi méltóság tájékoztatása szerint a június 11-én tartandó 

csíksomlyói pünkösdi búcsú idei szónoka Spányi Antal székesfehérvári püspök lesz. 

 

Újabb garázdaság történt  
2011. május 13. - Reggeli Újság, Erdély Ma 

Tegnap reggel újabb durva agresszió történt egy magyar vonatkozású emlékmű ellen: ezúttal a 

nagyváradi Bunyitay-ligetben álló NAC-emlékoszlop bronz alakjait, a két futballistát ábrázoló 

figurát feszítették le és lopták el kriminális kezek. S bár az oszlopot a Bihar megyei RMDSZ 

állítatta, az nem kizárólag magyar jellegű, hiszen a legendás Nagyváradi Atlétikai Club és 

futballcsapata két nemzet, a magyar és román közös büszkesége, amelyik a sporttörténetben 

egyedülálló módon két ország bajnokságát is megnyerte. 

 

 

Szeptemberre elkészülnek a történelem-és földrajzkönyvek magyar fordításai 
2011. május 13. - Szabadság 

Az Országos Tankönyvkiadó (EDP) jelenleg négy könyvön dolgozik: a nyolcadikos és a 

tizenkettedikes diákok történelem és földrajz tankönyvének a fordításán. Februártól kezdődően 

zajlottak az első megbeszélések, amelyek során az erre a célra felkért, erdélyi megyékből 

származó magyar anyanyelvű történelem- és földrajztanárok megegyeztek abban, hogy mely 

létező, azaz használatban levő román nyelvű tankönyveket fordítsák le. Király András 

oktatásügyi államtitkár elmondta: mivel az új tantervek csak 2012 szeptemberétől lépnek életbe, 

ezért a nemzeti kisebbségek esetében a románnyelv-oktatásra vonatkozó új tanrendek és 

tankönyvek is csak ekkorra készülnek majd el. 

 

Magyarságszámlálás 
2011. május 13. - Sylvester Lajos - Erdély Ma 

Sylvester Lajos szerint „végre van valami, amiben a létező magyar érdekképviselet, az RMDSZ, 

az MPP és a most születő Erdélyi Magyar Néppárt korifeusai is egyetértenek: az őszi 

népszámlálás alkalmával ki kell védeni azt az átlátszó nemzetmegosztási manővert – ha a 

nyomtatványok elkészítéséig honatyáink és a tömegnyomás nem tudja a magyar, székely és 

csángó nemzetiségre bontást megakadályozni, hogy ne tegyenek kivételt velünk se, mint 

ahogyan a népszámlálási íveken az oltyánt, mócot, moldovánt sem különítik el egymástól”. 

 

Bukarest: magyar napok Markóval 
2011. május 13. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

„Centralizált, kézi vezérlésű országban élünk, és két évtized kellett ahhoz, hogy ez a helyzet 

valamelyest megváltozzon” – fejtette ki a Bukaresti Magyar Napok keretében tartott 

előadásában Markó Béla. A miniszterelnök-helyettes szerint, ha csak az elmúlt másfél év 

kormányzását nézzük is, az RMDSZ-hez fűződik mindkét olyan lépés, amely a hatáskörök helyi 

kézbe adását szolgálja Romániában. „Az egyik az új tanügyi törvénynek a decentralizációval 

kapcsolatos intézkedéscsomagja, a másik az egészségügy decentralizációja” – vette számba 

Markó a kormányzati eredményeket. 

http://www.erdely.ma/hatranyban.php?id=91459&cim=nagyvaradon_durva_agresszio_tortent_magyar_vonatkozasu_emlekmu_ellen
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPMainArticleScreen.vm/id/2887;jsessionid=6C0EBC01F0A49DF7C650DD42D667CC26
http://erdely.ma/publicisztika.php?id=91468&cim=magyarsagszamlalas
http://maszol.ro/aktualis/bukarest_magyar_napok_markoval_2011_05_13.html
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Radičová szerződést akar a kettős állampolgárságról 
2011. május 12. - MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

A kettős állampolgárság kérdésének egyedüli standard megoldása egy nemzetközi szerződés 

megkötése lenne – jelentette ki Iveta Radičová kormányfő, miután Martonyi János magyar 

külügyminiszterrel tárgyalt Pozsonyban. Radičová a találkozón az új magyar alkotmánnyal 

kapcsolatban hangsúlyozta, helyesnek tartaná, ha az új magyar választási törvény „tekintettel 

lenne a nemzetközi standardokra”. Hozzátette, a magyar alkotmány d) fejezetének, mely szerint 

Magyarország felelős a határain túl élő magyarokért, területen átnyúló hatálya van. Radičová 

kijelentette, ezzel kapcsolatban Szlovákia megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

Minden rendben – ha nem a szlovákiai magyarokról van szó 
2011. május 12. - Gyurkovits Róza - Felvidék Ma 

A cikk összefoglalja Martonyi János külügyminiszter pozsonyi tárgyalásait, és kiemeli, hogy a 

külügyminiszteri találkozón szó volt a magyarországi oktatási-nevelési támogatásokról is. A 

Pázmány Péter Alapítvány kurátorai levélben tájékoztatták Mikuláš Dzurindát, hogy a magyar 

kormány döntése értelmében az idei évtől a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségén 

(SZMPSZ) keresztül kapják meg a támogatást a magyar iskolákba járó gyerekek. Az alapítvány 

emlékeztette Dzurindát, hogy Budapest szerződésben garantálta Szlovákiának, hogy természetes 

személy ilyen címen pénzt nem kaphat. Martonyi János úgy reagált a felvetésre, hogy a 

szerződéses garancia most is lehetséges, mert az SZMPSZ nem természetes, hanem jogi 

személy, de ha a szlovák kormány tárgyalni akar a részletekről, a magyar fél készen áll erre. 

 

Martonyi János látogatást tett az MKP-ban 
2011. május 13. - Felvidék Ma 

Martonyi János külügyminiszter hivatalos pozsonyi látogatása során felkereste a Magyar 

Koalíció Pártja központi irodáját, ahol eszmecserét folytatott az MKP vezető politikusaival. 

Berényi József pártelnök a találkozó utáni sajtótájékoztatón elmondta, Martonyi tájékoztatta 

őket a szlovákiai tárgyalásainak eredményeiről. Berényi megismételte pártja korábbi 

álláspontját a határon túli magyarok választójogával kapcsolatban: ha Szlovákia állandó lakhely 

nélkül adhatott állampolgárságot 1997 és 2005 között, és ezek az állampolgárok a parlamenti 

választások során most is szavazhatnak, akkor Szlovákiának nincs jogi, sem politikai alapja 

Magyarország bírálatára, hiszen ott egy hasonló rendszert terveznek bevezetni. 

 

Dzurinda, Martonyi nélkül a kölcsönös kapcsolatokról 
2011. május 13. - Felvidék Ma 

Mikuláš Dzurinda a szlovák-magyar külügyminiszteri találkozót követően a TA3 szlovák 

hírtelevízióban beszélt a két ország kapcsolatáról. Kifejtette, hogy szerinte a szlovákiai 

kisebbségek lojálisak az országhoz, a szlovákiai magyarok nem fogják kérelmezni a magyar 

állampolgárságot, és egyébként a szlovák útlevél nagyobb értéket képvisel, mint a magyar. 

Beszélt arról, hogy már budapesti látogatása során magyarázta a magyar kollégájának, hogy 
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http://www.bumm.sk/55330/radicova-szerzodest-akar-a-kettos-allampolgarsagrol.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/28493-minden-rendben-ha-nem-a-szlovakiai-magyarokrol-van-szo
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/28495-martonyi-janos-latogatast-tett-az-mkp-ban
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/28494-dzurinda-martonyi-nelkul-a-kolcsonos-kapcsolatokrol
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„rossz törvényt fogadtak el, nem európait, a nemzetközi jognak és szabályoknak ellent mondó 

törvényt”. Erre „Martonyi az érveim súlya alatt csak annyit tudott válaszolni: és mit gondolsz, 

hány szlovák fogja kérni az állampolgárságot... És akkor azt mondtam neki: tudod, nem sok – a 

már említett okokból –, de nekem az elv a fontos.” 

 

Lépéselőnyben a Kerekasztal 
2011. május 12. - Veres István - Új Szó 

A kormányhivatal kisebbségügyi, emberjogi és nemi egyenlőségi tanácsának bizottságaiba 

keddig jelölhettek tagokat a szlovákiai kisebbségi szervezetek. A magyar kisebbséget öttagú 

bizottság képviseli majd. Őket május 19-én egy jelölőgyűlés választja meg, melyen a szlovákiai 

magyar szervezetek küldöttei szavazhatnak. Minden szervezet egy szavazattal rendelkezik. A 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala ernyőszervezet, önálló jogalanyisággal nem rendelkezik, a 

mintegy félszáz tagszervezete viszont igen, a jelölőgyűlésen ők vesznek majd részt. A 

Kerekasztal vezetősége belső körlevelében a következő öt jelöltet javasolja támogatásra a 

tagszervezeteknek: ifjúsági szervezetek – Orosz Örs, a Diákhálózat alelnöke; szakmai 

szervezetek – Öllös László, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke; kulturális szervezetek – 

Hrubík Béla, a Csemadok elnöke; oktatási szervezetek – Pék László, az SZMPSZ elnöke; 

egyházak: Géresi Róbert, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, zsinati elnökségi tag. 

 
Balkanizálódás 
2011. május 12. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

„Ellepték Szabadkát és az észak-bácskai településeket a szelíden odairányított hazatérő 

menedékesek? Persze, hogy el. Tesz valaki ebben a helyzetben bármit is, hogy az ország 

belügyi szerveinek ne ez a kézenfekvő és más okokból is kedvező megoldás jusson eszébe, ha 

végignéznek a belgrádi repülőtérre érkező szerencsétleneken? Hogy ki? Hát senki! E nyomasztó 

gondok lehetnének a magyar összefogásban részes magyar pártoknak a kampánytémái. Hogy 

miért nem azok? Mert a VMSZ hibájából már ezen a legalacsonyabb politikai szinten, a helyi 

közösségi választások során sincs összefogás” - olvasható a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

Intézőbizottságának csütörtökön kiadott közleményében. 

 
Ukrán lap: késik a magyar külügyi állásfoglalás Kárpátalja kapcsán 
2011. május 12. - MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Késik a Magyar Külügyminisztérium állásfoglalása a visszahonosított kárpátaljai magyarokat 

ért incidens kapcsán – írta honlapján a kijevi Zerkalo Nyegyeli című hetilap, amely úgy tudja, 

hogy az állásfoglalásnak hétfőn, 2011. május 9-én kellett volna megjelennie. A lap 

megkeresésére az ukrán titkosszolgálat Kárpátalja megyei főosztálya közölte, hogy 2011. április 

21-én és 28-án Magyarország ungvári főkonzulátusának épületében mintegy 20 ukrán 

állampolgár tett hűségesküt a Magyar Köztársaságnak, és vett át okmányt arról, hogy 

visszakapta magyar állampolgárságát. Az SZBU arról tájékoztatta a lapot, hogy a hatályos 

ukrán törvények esetleges megsértésének felderítése és a törvénysértések tényének 
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http://ujszo.com/napilap/cimlapcikk/2011/05/12/lepeselonyben-a-kerekasztal
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11704/Balkanizalodas.html
http://www.karpatalja.ma/kozelet/2090-ukran-lap-kesik-a-magyar-kulugyi-allasfoglalas-karpatalja-kapcsan
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dokumentálása céljából a titkosszolgálat munkatársai több olyan ukrán állampolgárt hallgattak 

ki, akik megkapták a magyar állampolgárság visszaadását igazoló okmányt. 

 

A KMKSZ vegzálására szólít fel a Szvoboda 
2011. május 12. - Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

A Szvoboda ukrán nacionalista párt Kárpátalja megyei szervezete támogatásáról biztosította az 

SZBU tevékenységét, ami „a magyar állampolgárság felvételével gyanúsítható ukrán 

állampolgárok kihallgatását illeti”, s ezt kötelezettségeik teljesítéseként értékeli. A megyei 

pártszervezet emlékezteti a hatóságot a KMKSZ és annak vezetője, Kovács Miklós „más 

cselekedeteire” is, melyek „Ukrajna szuverenitásának aláásására irányulnak”. A Szvoboda 

szerint a KMKSZ törvénytelenül állít Kárpátalján emlékjeleket és birodalmi szimbólumokat, 

„melyek megalázzák az ukránokat és az ukrán államot”. 

 

Az UMDSZ és az ukrán pártok is hallgatnak 
2011. május 12. - Kárpátalja 

„A KMKSZ-en kívül egyetlen ukrajnai vagy kárpátaljai, ukrán vagy magyar (nem anyaországi), 

politikai vagy civil szervezet sem emelte fel szavát az SZBU eljárásával szemben, a kárpátaljai 

magyarság védelmében. (…) Hogy miért hallgatnak, az olvasók fantáziájára bízzuk, de a 

választók akár számon is kérhetik választottjaikat. Annyi bizonyos, hogy a KMKSZ ezúttal is 

megtette a kötelességét, teljesítette, amit a szavazóinak ígért: kiállt a magyarság érdekeinek 

védelmében. Újra nyilvánvalóvá tette a Szövetség, hogy a helyi magyarságnak csupán egyetlen 

valódi, elkötelezett érdekvédelmi szervezete van.” 

 
Mikor lesz a horvát közszolgálati televízióban újra magyar adás? 
2011. május 12. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

„1997-től folyamatos volt a próbálkozás, hogy a horvát közszolgálati adó állítsa vissza a 

kisebbségi műsorokat, de nem volt rá hajlandóság. Nem tudni, hogy meddig lehet még 

kifogásként pénzhiányra hivatkozni. […] továbbra sincs a kisebbségek nyelvén szóló adás a 

közszolgálati televízióban. Egyszerűen minden idevonatkozó törvénynek, kötelezettségnek és a 

kisebbségi képviselők folyamatos ostromának is ellenállnak. Tehetik ezt mindaddig, amíg az 

EU be nem keményít, vagy amíg a HTV nézettség adatai az eddigieknél is sokkal rosszabbá 

nem válnak, így aztán kénytelenek lesznek a szappanoperák helyett és a sportközvetítések 

mellett, amik milliókba kerülnek, a kisebbségi műsoroknak is helyet szorítani” – véli Kriják 

Krisztina az Új Magyar Képes Újság véleményrovatában közölt cikkében. 

 

A HMDK aktivitását immár a világ magyarsága is megismerhette 
2011. május 12. - Andócsi János - Új Magyar Képes Újság 

Andócsi János Horvátország uniós csatlakozása kapcsán arról írt, hogy „a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közössége a kisebbségi szervezetek közül talán a legaktívabb az EU-

tagság támogatását illetően. Mindent megtesz azért, hogy a horvát társadalom - fenntartásai 

mellett - támogassa az EU-s csatlakozást. Ennek ékes példája volt a hétvégi eszéki program is, 
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http://www.karpataljalap.net/b7.html
http://www.karpataljalap.net/b6.html
http://huncro.hr/huncro.hr/rovatok/krijak-krisztina-jegyzete
http://huncro.hr/huncro.hr/rovatok/krijak-krisztina-jegyzete
http://huncro.hr/huncro.hr/rovatok/andocsi-janos-jegyzete
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amelyet az egész világon figyelemmel lehetett kísérni a Duna TV jóvoltából. A HMDK azon 

kívül, hogy karakteresen képviseli magyarságunk érdekeit, képes európai távlatokban is 

gondolkodni. Mert a szervezet hiszi és vallja, hogy a sokat szenvedett horvátországi 

magyarságot gazdaságilag és politikailag is fel kell emelni, amelyben partnere kell, hogy legyen 

a mindenkori horvát és magyar kormány is”. 
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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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