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Eddig nyolcvanezer honosítási kérelem érkezett 

2011. május 13. - Berek Patrícia - MR1-Kossuth Rádió 

Idén eddig mintegy 80 ezren kértek magyar állampolgárságot a határon túli magyarok 

közül – tájékoztatott Wetzel Tamás egyszerűsített honosításért felelős miniszteri biztos. 

Wetzel elmondta, hetente négyezren nyújtják be a kérelmüket, annyian, mint máskor egy 

egész évben. Előreláthatólag 200-250 ezer kérelem fog beérkezni ebben az évben. A 

kérvényezők közül nagyjából százezren még idén megkaphatják az állampolgárságot. 

 

Parlamenti bizottság foglalkozik a kárpátaljai magyarokat érintő 
atrocitásokkal 

2011. május 14. - MTI 

Jövő héten az Országgyűlés bizottsági ülésein foglalkoznak majd a kárpátaljai magyarokat 

érintő atrocitásokkal - mondta Potápi János Árpád, az Országgyűlés nemzeti összetartozás 

bizottságának elnöke. A nemzeti összetartozás bizottsága a külügyi bizottsággal közös, 

hétfői ülésén foglalkozik a kérdéssel, a nemzetbiztonsági bizottság az azt követő napokban 

- mondta a politikus a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) ülésén ifjúsági szervezetek 

felvetésére. Popovics Pál, a MIK Kárpátalja régiójának képviselője beszámolójában kitért 

arra, hogy Kárpátalján felerősödtek a magyarellenes atrocitások, és az ukrán 

titkosszolgálat a magyar állampolgárságot kérvényezőket hallgatott ki. 

 

A KDH-nak problémát okoz a nyelvhasználati küszöb csökkentése 

2011. május 15. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) nem ért egyet a kisebbségi hivatali 

nyelvhasználati küszöb 20 százalékról 15 százalékra csökkentésével, ezért módosító 

javaslatot nyújtanak be a kisebbségi nyelvhasználati törvénnyel kapcsolatban. A KDH azt 

szeretné, ha a küszöb 15 helyett csupán 18 százalékra csökkenne. A Híd nem ért egyet a 

javaslattal, a másik két koalíciós partnernek, az SaS-nek és az SDKÚ-nak nincs kifogása a 

15 százalékos küszöb ellen. Solymos László, a Híd frakcióvezetője emlékeztetett, a Híd már 

tett egy engedményt, amikor beleegyezett a 15 százalékos küszöbbe, a párt eredetileg 

ugyanis 10 százalékos küszöböt javasolt. 

 

Agyonlövetnék Tőkést 

2011. május 16. - Nagy Orsolya, Rostás Szabolcs - Krónika, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Tőkés László likvidálására buzdít a hazai vonatjáratokon terjesztett Stefan cel Mare 

hetilap, amely bozgornak és hazaárulónak nevezi a politikust – hozta nyilvánosságra az 

Európai Parlament alelnöke Nagyváradon. Tőkés Lomnici Zoltánnal, az Emberi Méltóság 

Tanácsának elnökével tartott sajtótájékoztatóján elítélte, hogy az elmúlt időszakban szerte 

a Kárpát-medencében elszaporodott a magyarság hátrányos megkülönböztetése, a 

magyarokkal szembeni atrocitások, amelyek ellen lépéseket tesz Brüsszelben. 
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Engednek Budapestnek? 

2011. május 16. - Új Magyar Szó 

A magyarországi oktatási-nevelési támogatás kérdése lesz az egyik napirendi pontja 

Teodor Baconschi román és Martonyi János magyar külügyminiszter csütörtöki 

találkozójának – tudta meg az Új Magyar Szó. A juttatások ügyét a június elején ülésező 

román-magyar kisebbségi vegyes bizottság is napirendre tűzi. A román 

Külügyminisztérium adatvédelmi szempontok miatt aggályosnak tartja, hogy a Budapest 

figyelmen kívül hagyja az oktatási támogatásokról szóló kormányközi megállapodást – 

értesült a bukaresti napilap. 

 

Orbán: A nemzeti önbecsüléssel rendelkező országok az erősek 

2011. május 14. - MTI, hirszerzo.hu, hvg.hu, Magyar Hírlap Online 

Orbán Viktor kormányfő a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjúban az új 

magyar alkotmánnyal kapcsolatban elmondta, az abban szereplő Szent Korona „nem 

területeket szimbolizál, hanem valamennyi magyar összetartását”. Orbán hangsúlyozta, 

„az összetartás ezen jelének semmi köze területi revízióra vonatkozó igényhez vagy 

vágyhoz”. A határon túli magyarok érdekeivel kapcsolatos kérdésre válaszolva kifejtette: 

Magyarország stabilizáló szerepet kíván betölteni a térségben. Ehhez szerinte 

szolidaritáson alapuló szomszédsági politikára van szükség. Orbán Viktor úgy értékelte, 

hogy ez a politika sikert eredményezett. A magyar-román viszony évtizedek óta nem volt 

olyan jó, mint most, és ugyanez vonatkozik a magyar-horvát és a magyar-ukrán viszonyra. 

„A magyar-szlovák kapcsolatok is kevésbé mérgezettek, mint voltak egy éve” - fűzte hozzá. 

 

Kettős mérleg 

2011. május 14. - Szőcs Levente - Népszabadság 

„Vitán felül áll: az egyszerűsített honosítás a határon túli magyarok számára erkölcsi 

jóvátétel a 2004. decemberi népszavazás után” – írja Szőcs Levente a Népszabadságban, 

aki szerint „nem egy eskütételkor elhangzott újdonsült állampolgárok szájából: várják, 

hogy meghálálhassák az ajándékot”. A szerző szerint „egy adott politikai célt máris 

kiszolgált a honosítás”, ugyanis „rekordidő alatt összegyűltek a Tőkés László nevével 

fémjelzett Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzéséhez a támogató aláírások”. 

 

Az izraeli magyarok nem akarnak szavazni 

2011. május 14. - Miklós Gábor - Népszabadság 

A tel-avivi magyar nagykövetségen április 22-én megtörtént az első állampolgári eskütétel. 

Soltész Kálmán Levente konzul elmondta, náluk azok igénylik a magyar állampolgárságot, 

akit a Magyarországgal szomszédos országokból, elsősorban Romániából és Ukrajnából 
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települtek Izraelbe. A konzulátus tapasztalata szerint valamennyien megfelelően tudnak 

magyarul, kötődnek a magyar kultúrához. A magyarországi választásokon való részvétel 

lehetőségéről egyetlen kérelmező sem ejtett szót – mondta a konzul. 

 

A határon túli magyarok csapdája 

2011. május 14. - Lengyel László - Népszabadság 

„A határon túli magyarok csapdába kerültek. 2010 tavaszán, a jobboldali, kétharmados 

többséggel megválasztott nemzeti politikusnak, Orbán Viktornak megadatott a történelmi 

lehetőség, hogy ne csak kiegyezésre, hanem megbékéléshez is jusson valamelyik vagy akár 

mindegyik határos nemzettel.” Lengyel László szerint „Orbán Viktor nem élt az 

alkalommal”. Így folytatja: „Megpróbálta akkor érvényesíteni egyoldalúan a magyar 

fölényt, amikor ehhez se gazdasági, se politikai, se kulturális feltételek nem adottak, 

amikor csak veszíthetünk e magatartással. Nem szakított az 1867 és 1918, majd az 1919 és 

1944 közötti politikai mentalitással, hanem folytatta. A kettős állampolgárság gyors és 

egyezség nélküli előterjesztésével Magyarország elveszítette kezdeményezési lehetőségeit a 

térségben.” Lengyel szerint a kormány „újabb csapdát ás”, amikor a szavazati jog 

megadását tervi. Úgy véli, a jogkiterjesztés a magyarországi választásokra, a magyar 

politikai szerkezetre nem lesz érdemi hatással, de „befolyásolhatja a határon túli magyarok 

politikai intézményeit és érdekérvényesítő képességét”. 

 

Egy, csak egy legény 

2011. május 14. - Szilvássy József - Népszabadság 

Az egyszerűsített honosítás felvidéki állásával foglalkozik a Népszabadság cikke. A 

nyilvánosság előtt egyelőre egy személy ismerte el, hogy felvette a magyar 

állampolgárságot Ladislav Sikorcin szlovák jégkorongozó. További két személy ismerte el, 

hogy igényelte azt, Berényi József az MKP elnöke, valamint Boldoghy Olivér színművész. 

Utóbbi elmondta, hogy „nem racionális megfontolás vezérel, hiszen a magyar 

állampolgárságból semmiféle előnyöm, anyagi hasznom nem származik majd. Érzelmi 

kötődéseim miatt döntöttem így. Nem érdekel az úgynevezett szlovák ellentörvény. Ha 

valaki azért hurcol meg vagy ró rám büntetést, mert magyar vagyok, ám tegye.” Jelenleg a 

felvidéki magyarok körében a félelem és a kivárás jellemző és ezen Daniel Lipsic 

belügyminiszter nyilatkozata csak tovább ronthatott, aki közölte „vannak eszközeik annak 

felderítésére, hogy ki lett kettős állampolgár”. 

 

Nekem hét 

2011. május 14. - Szabó Palócz Attila - Magyar Hírlap 

„Nekem hét. Ennyi esztendőbe telt a magyar állampolgárság megszerzése. Magyarként. 

Másnak több. Hiszen ismerünk rémtörténeteket arról, hogy emberek olykor tíz évnél is 

tovább vártak, mire a bürokrácia útvesztőiben eljutottak odáig, hogy megkaphatták. És 

bízhatunk is benne, hogy a jövőben már egyszerűbben intézhetik ügyeiket az „utánunk 
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jövők”, hiszen a tavaly meghozott törvény értelmében, az egyszerűsített honosítási 

eljárásban jelentősen átjárhatóbbá tették az ügyintézést.” 

 

Tízmilliók csordogáltak ki a MEH-ből 

2011. május 14. - Baranya Róbert - Magyar Hírlap 

A szombati Magyar Hírlap számol be arról, hogy a Miniszterelnöki Hivatal 

Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya a választások előtt milliókat fizetett ki tanulmányokra 

és támogatásokra. Mindezt egy olyan személy aláírásával, akinek 2008-ig le kellett volna 

tennie a közigazgatási szakvizsgát és mivel erre nem került sor 2009 tavaszán megszűnt a 

jogviszonya. Törzsök Erika ezután, mint politikai főtanácsadóként volt tovább 

foglalkoztatva, mégis főigazgatóként írta alá a támogatásokat. 

 

Nemzetpolitikai találkozót tart az IKSZ 

2011. május 15. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Felvidéki, erdélyi és kárpátaljai ifjúsági szervezetek részvételével nemzetpolitikai 

találkozót tart Debrecenben az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség a következő 

hétvégén. Gaal Gergely, az IKSZ elnökhelyettese elmondta: a találkozó célja a Kárpát-

medencei magyar politikai ifjúsági szervezetek közötti kapcsolatok erősítése és a 

lehetséges jövőbeni együttműködés kereteinek kijelölése. A találkozón előadást tart Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Rétvári Bence, a közigazgatási 

tárca parlamenti államtitkára, és Wetzel Tamás, az egyszerűsített honosítási eljárás 

bevezetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos. 

 

Tájékoztató napok a határon túli kirándulásokról 

2011. május 15. - volksgruppen.at, index.hu, Magyar Nemzet 

Tájékoztató napokat tart az Apáczai Közalapítvány május 19-én, 20-án és 23-án a 

Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre és az Együttműködések magyar 

szakképző iskolák között elnevezésű pályázatokról Budapesten. A közoktatási intézmények 

határon túli magyar kirándulásainak támogatására az idei évben 500 millió forint áll 

rendelkezésre. 

 

Magyar ügyekről vitázik Szlovákia 

2011. május 16. - Neszméri Sándor - Magyar Nemzet 

A héten több magyar érdekeltségű üggyel is foglalkozik a szlovák parlament. Ezek között 

szerepel a szlovák állampolgársági törvény megváltoztatására vonatkozó SMER indítvány, 

amit támogat az Egyszerű Emberek is. Jogászok szerint azonban még nem telt el hat 

hónap az előző módosító javaslat óta, ezért nem lehet azt benyújtani. A napokban várható, 

hogy kialakításra kerül a magyar alkotmánnyal kapcsolatos szlovák álláspont, valamint a 

kisebbségi nyelvhasználati törvénnyel kapcsolatban is a héten vitáznak a szlovák honatyák. 
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(A cikk teljes terjedelmében a 2011. május 16-i Magyar Nemzetben olvasható) 

 

EMI: A kisebbségi törvény az RMDSZ magántörvénye 

2011. május 13. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

Magántörvényként kezeli az RMDSZ a kisebbségi törvényt – állítja az EMI országos 

szervezete, szerintük a jogszabály legsúlyosabb hibája, hogy egyáltalán nem foglalkozik a 

területi autonómia lehetőségével. Nemes Előd, a szervezet háromszéki vezetője a 

szekelyhon.ro-nak elmondta, a 2005-ös törvényt most szalonképessé tették, ami több kárt 

okoz majd hosszú távon, mint amennyi haszon lenne belőle. „Kontraproduktív lehet egy 

ilyen törvény, ha elfogadják, csak a magyarság száját fognák be vele az elkövetkezendő tíz 

évben” –  fogalmazott Nemes. 

 

Kétnyelvű táblák kihelyezésére kötelez 4 marosvásárhelyi iskolát az CNCD 

2011. május 13. - transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) szülői panaszok nyomán tartott 

vizsgálatot a négy Maros megyei általános iskolában, és azt állapították meg, hogy ezekben 

az intézményekben hiányoznak a helyhatósági törvény által előírt kétnyelvű táblák, tehát 

diszkrimináció éri a magyar tanulókat. A Diszkriminációellenes Tanács három hónapos 

haladékot adott az iskoláknak a kétnyelvű táblák kihelyezésére. 

 

Jövő héten lehet átvenni az oktatási – nevelési támogatási űrlapokat 

2011. május 13. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A háromszéki iskolákban és óvodákban jövő héten lehet átvenni az oktatási-nevelési 

támogatási űrlapokat, mondta el a Marosvásárhelyi Rádió érdeklődésére Péter Sándor. A 

Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) háromszéki elnöke szerint az űrlapok 

kitöltésében a pedagógusok tudnak segíteni a szülőknek, akik az űrlaphoz járó felcímzett 

borítékban küldhetik el a pályázatot az RMPSZ szovátai központjába. 

 

Milyen zászló loboghat? 

2011. május 14. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Ugyancsak szúrja Dan Tănasă szemét minden, ami magyar vonatkozású a két székelyföldi 

megyében, feljelentési kedve cseppet sem lankad, s bár Spanyolországban él, itthoni 

„hívei" hűségesen tájékoztatják a legfrissebb fejleményekről. Nemrég egy autómosóként is 

szolgáló családi házra kitett magyar nemzeti lobogóra figyelt fel egy éber román 

nemzetféltő, s rögtön felkérte Kovászna megye prefektúráját, a törvény nevében 

távolíttassa el azt. A tulajdonos csütörtökön reggel vette át a prefektúra felszólítását, 24 
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óra állt rendelkezésére, hogy levegye az EU-zászló mellé kitűzött piros-fehér-zöld lobogót, 

ellenkező esetben 2500 lejre bírságolják. 

 

Bognár Levente lesz az aradi RMDSZ új elnöke 

2011. május 14. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

„Stafétabotot fogok átvenni, amely nem lesz leányálom, és amennyiben megválasztanak, 

kellő alázattal fogom szolgálni az aradi magyarság érdekeit” – mondta ma az RMDSZ 

választmányi ülésén Bognár Levente aradi alpolgármester, a választmány elnöke, aki a 

tegnap délutáni határidőig egyedül tette le jelentkezését a június 4-i tisztújító 

küldöttgyűlésre. Vagyis a júniusi küldöttgyűlésen a megyei elnökválasztás, ellenjelölt(ek) 

hiányában csupán szavazás lesz, és biztosra vehető, hogy Bognár megkapja a szükséges 

voksokat. 

 

„A szórvánnyal való foglalkozás a nemzet önvédelme” 

2011. május 15. - Pataki Zoltán - Nyugati Jelen, Krónika 

A Kárpát-medence magyar szórványstratégiájának az előkészítése volt a feladata a 

Szórvány és nemzetépítés című nemzetközi konferenciának, amelyre május 13–14-én 

került sor a temesvári Bartók Béla Líceumban. A tanácskozás résztvevőit Répás Zsuzsanna 

államtitkár köszöntötte, aki elmondta: 2010 óta kiemelten fontos a magyar kormány 

számára a külhoni magyarság helyzete, és ezen belül is prioritást élveznek a 

szórványközösségek. Ezért létrehozták a MÁÉRT két új albizottságát, amelyek a Kárpát-

medencei szórványközönségekkel és a nyugati diaszpórával foglalkoznak. A Kárpát-

medencei szórvány albizottság elnöke dr. Bodó Barna, feladata a szórványstratégia 

kidolgozása, ebbe épülnek majd be a temesvári konferencia tapasztalatai. Répás 

Zsuzsanna azt is jelezte: az a cél, hogy a szórványközösségeket ne csak a támogatások 

tartsák életben, hanem önállóan is életképes közösségekké váljanak. 

 

A támogatások egységesítése nemzetpolitikai célkitűzés 

2011. május 13. - Felvidék Ma 

A magyarországi oktatási-nevelési támogatások folyósításának módja is szóba került a 

szlovák-magyar külügyminiszteri találkozón. Szigeti László, az MKP oktatási és kulturális 

alelnöke a Felvidék Ma portálnak elmondta, Magyarország egységesíteni kívánja a határon 

túli támogatások folyósítását, ám a támogatások folyósításának körülményeiről készek 

tárgyalásokat folytatni Szlovákiával. Szigeti szerint az új egységes magyar nemzetpolitikai 

stratégia egyik fő szándéka, hogy „a határon túli területeken a magyar iskolákat látogató 

tanulók szülei azonos eljárásban és azonos módon jussanak hozzá ehhez a támogatáshoz”. 
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Megtalálták az érsekújvári magyar- és zsidóellenes falfirkák szerzőit 

2011. május 13. - TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Sikerült azonosítani és letartóztatni azt a két tettest, akik május 8-ra virradóra 12 magyar- 

és zsidóellenes feliratot firkáltak a Törökszalasztó, a Komáromi és Tajovský utcák 

házfalaira Érsekújváron. A két gyanúsítottat fasizmus propagálásával vádolják, tettükért 

négytől nyolc évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik őket. Az elkövetők többek között a 

„Smrť Maďarom!” (Halál a magyarokra!) feliratot fújták az egyik családi ház falára. 

 

Az idén kicsivel több a magyar elsős Szlovákiában, mint tavaly 

2011. május 14. - MTI, bumm.sk, Új Szó 

Az oktatási minisztérium összesített adatai alapján elmondható, hogy kis mértékben 

ugyan, de növekszik a magyar iskolába íratott elsősök száma Szlovákiában. A tárca által 

közzétett adatok szerint 55-tel több magyar kiselsős lesz, mint tavaly. A magyar tannyelvű 

általános iskolákba 3677 gyereket írattak be. 

 

Még nem tudni, tárgyal-e a parlament az állampolgársági törvényről 

2011. május 14. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, Magyar Nemzet 

Elképzelhető, hogy a parlament májusi ülésszakának programjában nem szerepel majd 

sem Igor Matovič (Egyszerű Emberek), sem az ellenzéki Smer javaslata az állampolgársági 

törvény módosításáról. Mivel egy-egy törvény esetében legalább féléves időnek kell eltelnie 

két módosító javaslat közt, Radoslav Procházka (KDH), az alkotmányjogi bizottság elnöke 

szerint egyik indítvány sem kerül majd napirendre. Hozzátette: ha mégis bekerülnének a 

programba a javaslatok, az egyiket biztosan támogatná, mégpedig azt, amelyről előbb 

szavazna a parlament. „Tárgyi vonatkozásban egyikkel sincs problémám“ – tette hozzá. A 

kereszténydemokrata politikus korábban többször támogatta az állampolgársági törvény 

módosítását, bár azokat a parlament végül nem fogadta el. 

 

Slota: a magyarok miatt nem léptünk ki a Fico-kormányból 

2011. május 15. - TASR, SITA, bumm.sk, Új Szó Online 

Ján Slota, az SNS elnöke a Markíza televízió vitaműsorában kijelentette, nem volt 

elégedett azzal, ahogy Robert Fico kormányfőként bánt a pártjával. Slota elmondta, pártja 

nem a hatalom miatt maradt a kormánykoalíció tagja. Azért nem léptek ki, mert nem 

akarták, hogy magyar párt lépjen a helyükre. „Még megalázóbb, ha magyar politikai párt 

van a kormányban, mely a szlovák nemzet kárára előnyöket harcol ki magának, s mely 

Magyarországnak segít” – hangsúlyozta Slota. A nemzetiek vezetője bírálta a kisebbségi 

nyelvhasználati törvényt is. Emlékeztetett: az SNS aláírásokat gyűjt a szlovák nyelv 

kizárólagos használatáért, és a petíciót már 72-75 ezer ember támogatta. 
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Egeresi: „Vajdaság Szerbia politikailag legstabilabb része” 

2011. május 13. - Vajdaság Ma 

Egeresi Sándor, a Vajdasági Képviselőház elnöke Londonban azt nyilatkozta, „Vajdaság 

Szerbia politikailag legstabilabb része”. Egeresi a Daniel Fearnnel, a brit 

külügyminisztérium balkáni ügyekkel megbízott igazgatójával folytatott megbeszélésen 

hangsúlyozta, a tartományi szervek mindent megtesznek a polgárok nehéz szociális 

helyzetének javításáért. 

 

Pásztor István: a szerb csatlakozási tárgyalások megkezdése változást hozhat 
a vajdasági magyaroknak 

2011. május 13. - Vajdaság Ma 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint a szerb csatlakozási 

tárgyalások megkezdése hozhat tényleges változást a vajdasági magyaroknak, ekkor már az 

előcsatlakozási alapokból is részesülhetnek. Pásztor szerint Szerbia csatlakozása 

Magyarországnak is előnyös, hiszen javulnak a fejlesztési és fejlődési lehetőségei, ha a 

körülötte fekvő országok is „egy konszolidált világnak” a részei. A vajdasági magyarok 

helyzetét pedig a határon átnyúló projektek javíthatják. 

 

Rácz Szabó László: Mi a közösség érdekeit nézzük! 

2011. május 13. - Vajdaság Ma, Magyar Szó, pannonrtv.com 

Péntek délelőtt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Rácz Szabó László, a zentai községi 

képviselő-testület elnöke, ahol közölte, a legerélyesebben tiltakozik Korhecz Tamásnak a 

Magyar Nemzeti Tanács elnökének azon kijelentése ellen, miszerint Zentán zsigerből 

történő politizálást folytatnának. A községi képviselő-testület elnöke elmondta, az MNT 

elnöke azt próbálja sugallni, hogy a zentai városvezetés nem a közösség érdekeit nézi, 

hanem hátsó gondolatok alapján hozza meg a döntéseit. Leszögezte, meg sem fordul a 

fejükben, hogy a közösség érdekein kívül bármilyen más szempontokat is figyelembe 

vegyenek. 

 

Dr. Korhecz Tamás és Deli Andor Zentán 

2011. május 13. - Vajdaság Ma, Magyar Szó, pannonrtv.com 

Péntek délután Zentára látogatott Korhecz Tamás, az MNT és Deli Andor tartományi 

oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár, akik azzal a céllal érkeztek a Tisza-parti 

városba, hogy tájékozódjanak a Zentai Gimnáziumban a sikertelen igazgatóválasztást 

követően kialakult helyzetről. Korhecz elmondta, azért kérte a találkozót, hogy a Zentai 

Gimnázium megbízott igazgatónőjét és az intézmény tantestületét az MNT támogatásáról 

biztosítsa. Hozzátette: a Zentai Gimnáziumot az MNT áprilisban kiemelt intézménnyé 

nyilvánította, május folyamán pedig kezdeményezni fogják a szerb kormánynál a 

társalapítói státus megszerzését is. 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11710/Egeresi-Vajdasag-Szerbia-politikailag-legstabilabb-resze.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11711/Pasztor-Istvan-a-szerb-csatlakozasi-targyalasok-megkezdese-valtozast-hozhat-a-vajdasagi-magyaroknak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11711/Pasztor-Istvan-a-szerb-csatlakozasi-targyalasok-megkezdese-valtozast-hozhat-a-vajdasagi-magyaroknak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11714/Racz-Szabo-Laszlo-Mi-a-kozosseg-erdekeit-nezzuk.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11715/Dr-Korhecz-Tamas-es-Deli-Andor-Zentan.html


 

 

 

 

 

 
10 

A CMH marad 
2011. május 15. - Sztojanovity Livia - Magyar Szó 

A CMH Információs Irodákat tíz évvel ezelőtt azért alapították, hogy segítsék a magyar 

igazolványok igénylésének ügyintézését. Az elmúlt években több mint százhúszezren 

kérelmezték a magyar igazolványt, ezentúl azonban ezt a feladatot a magyarországi 

külképviseletek, azaz a konzulátus látja el, így az információs iroda eredeti funkciója 

megszűnik. Magára az irodára azonban továbbra is nagy szükség lesz. 

 

Az önálló mandátum a legfontosabb 

2011. május 15. - Kabók Erika - Magyar Szó 

A Magyar Szó Pásztor Istvánnal, a VMSZ újraválasztott elnökével készített interjút, aki 

hangsúlyozta: „A Magyar Összefogás listája nem pártlista. Ez közösségi lista. A VMSZ 

indította el azt a folyamatot, amely a listához vezetett, és utána mi csináltuk a kampányt 

közösen. Most azt látom, hogy a Magyar Összefogás listáján belül van egyfajta szóródás. 

Különböző álláspontot képviselnek a listán bejutott MNT-tagok, és én ebben nem látok 

problémát. Egy csónakban evezünk. Van folyamatos együttműködés”. Pásztor szerint a 

VMSZ kezdeményezni fogja a vajdasági magyar pártok összefogását, mivel „az elmúlt négy 

év azt támasztotta alá, hogy jelentős különbségek a magyar pártok között nincsenek. 

Nincsenek elvi jellegű különbségek. Vannak mondvacsinált különbségek”. 

 

A tizennyolcadik csúrogi kereszt  

2011. május 16. - Ternovácz István - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Hatalmas fakeresztet állítottak fel vasárnap Csúrogon a ledöntött helyébe, dacolva az 

örökös rongálókkal, hogy ennél emlékezhessenek az 1944/45-ben ártatlanul kivégzett 

áldozatokra. Répás Zsuzsanna helyettes nemzetpolitikai államtitkár beszédében 

hangsúlyozta, a csúrogi magyar áldozatok az egységes magyar nemzet áldozatai. Reményét 

fejezte ki, hogy a magyar és a szerb kormány által létrehozott történelmi tényfeltáró 

bizottság munkája nyomán pontos képet kapunk az áldozatok számáról, a tömegsírokról, 

és hogy a magyarság a jövőben majd nem derékig érő fűben egy szeméttelepen emlékezhet 

saját áldozataira. 

 

A KMKSZ a kárpátaljai magyarokat ért inzultusokról 

2011. május 14. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

A magyar állampolgárság felvételével gyanúsított kárpátaljai magyarok ukrán 

titkosszolgálati zaklatása nyomán előállt helyzetet vitatta meg a Nagyszőlőshöz közeli 

Nevetlenfaluban a KMKSZ választmánya. Kovács Miklós, a szervezet elnöke hangsúlyozta: 

súlyos inzultus ért kárpátaljai magyar embereket az ukrán állam egyik hatósága részéről az 

egyszerűsített eljárásban történő visszahonosítás ürügyén. Hozzátette, az ukrán biztonsági 
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szolgálat megfélemlítési akciója nem egyének ellen folyik, annak célpontja a kárpátaljai 

magyar közösség egésze. Kovács Miklós szerint a KMSZ akkor tudná biztosítani a 

titkosszolgálat által vegzált magyarok jogvédelmét, ha a meghurcoltak ügyészségi 

feljelentést tennének jogaik megsértése miatt, ám ezt eddig közülük senki nem merte 

meglépni. A KMKSZ választmánya az ügyről nyilatkozatot fogadott el. 

 

A kettős állampolgárság körüli vita árt az ukrán-magyar jószomszédi 
viszonynak 

2011. május 14. - -i-gy - Kárpátinfo.net, Magyar Nemzet 

A karpatinfo.net hírportál számol be az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat eljárásáról, ami 

kárpátaljai lakosokat kérettek be hivatalukba, „hogy kérdéseket tegyenek fel nekik a 

magyar állampolgárság felvétele ügyében”. A portál a korábbiakat kiegészített azzal, hogy 

Volodimir Rokitszkij, a Nemzetbiztonsági Szolgálat első elnökhelyettese szerint 

felelősségre kell vonni azokat, „akik más ország állampolgárságát veszik fel. Mikola 

Tomenko, a Legfelső Tanács elnökhelyettese pedig arra szólította fel Viktor Janukovics 

államfőt, hogy tűzze a Nemzetbiztonsági és Honvédelmi Bizottság napirendjére a kérdést. 

Marina Osztapenko, a Nemzetbiztonsági Szolgálat szóvivője szerint a kárpátaljai magyarok 

behívásával, kihallgatásával nem sértették meg az érvényben lévő ukrán törvényeket, a 

magyar állampolgárság felvételéért senkit nem fenyegettek meg.” 

 

Miniszteri biztos: a fiatalok bevonásával készül az ifjúsági stratégia  

2011. május 14. - MTI, fn.hu, hirszerzo.hu 

A fiatalok bevonásával készül az ifjúsági stratégia - mondta el Mihalovics Péter az új 

nemzedék jövőjéért felelős miniszteri biztos a Magyar Ifjúsági Konferencián Felsőőrön. 

Potápi Árpád, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának elnöke elmondta, a 

határon túli magyarok minden régióban hasonló problémákkal küszködnek. Demográfiai 

helyzetük romlik, a többségi lakossághoz viszonyított létszámuk csökken. A kulturális és 

oktatási intézmények forráshiánnyal küszködnek és ezt a helyzetet a népességfogyás is 

rontja. Saláta Zoltán a MIK állandó bizottságának elnökeként elmondta, kérvényezték, a 

MIK legyen a MÁÉRT teljes jogú tagja. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár május 3-i 

levelében arról tájékoztatta az állandó bizottságot, hogy szavazati joggal járó tagságot nem 

kaphat a MIK, ugyanakkor a MÁÉRT egy szakbizottságába tanácskozási joggal képviselőt 

küldhet. A bizottsági elnök üdvözölte ezt. 
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