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Németh Zsolt: nemzetközi jogot sértenek a kárpátaljai magyarokat ért 
incidensek 

2011. május 16. - MTI, hvg.hu, Krónika, Hír TV, Duna TV 

Németh Zsolt külügyi államtitkár a parlament nemzeti összetartozás bizottsága és külügyi 

bizottsága együttes zárt ülése után újságíróknak elmondta, a kárpátaljai magyarokat ért 

mintegy kéttucat incidens az ukrán titkosszolgálathoz köthető, és a magyar fél ezeket 

törvénysértőnek tartja. Németh szerint nem pusztán az ukrán belső törvényeket, hanem a 

nemzetközi jogot is sértik a történtek. Elmondta, Magyarország nem tűri, hogy magyar 

embereket, ha igényeltek állampolgárságot, ha nem, atrocitások érjenek bárhol a Kárpát-

medencében. A külügyi államtitkár hangsúlyozta: a történtekre magyarázatot és megfelelő 

jogorvoslatot várnak az ukrán féltől. Németh közölte, várhatóan még májusban - részben 

ez ügyben - Kijevbe látogat. Úgy béli, vannak reményre okot adó jelek, mert miután 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kifejezésre juttatta a magyar álláspontot, nem 

történtek újabb incidensek. 

 

Tőkés-ügy: elhatárolódik a CFR 

2011. május 17. - Rostás Szabolcs - Krónika 

„Társaságunk nem ápol semmiféle partnerségi kapcsolatot a Vocea ceferistului (A vasutas 

hangja) című kiadvánnyal, és ha a lapot valóban terjesztik a romániai vonatjáratokon, 

akkor azt törvénytelenül teszik” - nyilatkozta a Krónikának Alina Predescu, a Román 

Vasúttársaság (CFR) személyszállító részlegének szóvivője. A vasúti illetékest annak 

kapcsán kérdezte a kolozsvári napilap, hogy a periodikával együtt terjesztett, ugyanazon 

személy által szerkesztett Stefan cel Mare című hetilap legfrissebb számában Tőkés László, 

az Európai Parlament alelnökének meggyilkolására buzdít az egyik cikk szerzője. 

 

Ma bukhat a Radičová-kormány 

2011. május 17. - Új Szó, Magyar Hírlap 

Kemény próbatétel vár a szlovák kormánykoalícióra kedden. Ma kerül sor ugyanis a 

megismételt főügyészválasztásra, melyen ha az ellenzék jelöltje, Dobroslav Trnka lesz a 

befutó, akkor Iveta Radičová kormányfő ígéretéhez híven távozik a tisztségéből. 

 

Kelemen szerint Boc újraválasztásával az RMDSZ és a PDL között minden 
marad a régiben 

2011. május 16. - transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Nem fog változni a PDL és az RMDSZ közötti viszony azok után, hogy Emil Bocot hétvégi 

tisztújító kongresszusán megerősítette tisztségében pártja - mondta Kelemen Hunor. Az E
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RMDSZ elnöke szerint koalíciós egyeztetésre mégis szükség lesz, hiszen az elmúlt hónapok 

munkáját ki kell elemezni, meg kell vizsgálni, mi szorul korrigálásra, erre a beszélgetésre 

valószínűleg még ennek a hétnek a folyamán sor kerül. Kelemen hozzátette, bár nem volt 

mindig zökkenőmentes a két koalíciós partner között az együttműködés, a tapasztalat 

mégsem mondható rossznak. 

 

Visszakapják-e az egyházak az elkobzott levéltári iratokat? 

2011. május 16. - Lepedus Péter - Erdély Ma, Duna Tv 

Továbbra is az állami levéltárak őrzik a kommunizmus idején elkobzott egyházi 

irattárakat. A több száz folyóméternyi dokumentum visszaszolgáltatását engedélyező 

törvénymódosításról még mindig nem döntött a parlament. Az egyházak felkészülten 

várják az iratokat, korszerű levéltári központokat hoztak létre, ám a tényleges restitúcióhoz 

politikai akarat szükséges. A napokban kapta vissza többszáz éves dokumentumának 

egyikét az Erdélyi Református Egyházkerület a Román Történelmi Múzeumtól. 

 

Fiatalított a Székely Nemzeti Tanács Marosszéken 

2011. május 16. - Erdély Ma 

Május 13-án Marosvásárhelyen tartotta tisztújító közgyűlését a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) marosszéki szervezete. A 11 tagból összeállt széki elnökség megválasztása során 

Marosszék minden tájegységéből sikerült küldötteket választani a testületbe.  

 

Kormány, váltás 

2011. május 17. - Balogh Levente - Krónika 

A Krónika vezércikkében Balogh Levente egy esetleges kormányváltás kapcsán megjegyzi: 

„A kérdés azonban az, hogy jobb lenne-e a romániai magyaroknak, ha az RMDSZ a 

továbbiakban olyan kormány részeként működne tovább, amely elveti a kisebbségi 

jogkiterjesztésre vonatkozó követeléseket, és enyhén szólva nincs baráti viszonyban a 

magyar kormánnyal. Ugyanis lehet, hogy a magyar kormánypénzek szétosztása fölötti 

monopóliumát elveszített szövetség illetékeseinek füle számára zene, amikor Antonescu 

vagy Victor Ponta agresszív politikusnak nevezi Orbán Viktort, de azért ők is tudják, hogy 

ezzel nem csupán az RMDSZ, hanem a magyarfóbiás, nacionalista választók kegyeire is 

pályáznak”. 

 

Ultimátum az RMDSZ-nek 

2011. május 17. - Balogh Levente - Krónika 

Ultimátumot intézett tegnap Crin Antonescu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, a 

Szociálliberális Unió (USL) nevű ellenzéki szövetség társelnöke az RMDSZ-hez. A politikus 

leszögezte: ha az RMDSZ Emil Boc miniszterelnök esetleges leváltását követően is 

kormányon marad a Traian Băsescu államfőhöz közeli kabinet részeként, akkor végképp 
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elveszíti az esélyt arra, hogy az USL választási győzelme alkalmával a jelenlegi ellenzék 

oldalán kormányszerepet kaphasson. 

 

Magyar tőkére várva 

2011. május 17. - Szucher Ervin - Krónika, Új Magyar Szó 

Bár Németország, a Távol-Kelet vagy Oroszország is ígéretes piacnak számít, a Kárpát-

medencében várják a leginkább az anyaországi tőkeexportot és annak pozitív hatásait – 

derült ki a Szovátán szervezett 4. Nemzetközi Tőkeexport Konferencián. Hidvégi Balázs, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára szerint a tőkeexportnak jobban ki 

kellene terjednie a turizmusra. S ha már a gyógy- és fürdőturizmus terén jelentős 

előrelépés történt, a vallási turizmus még nagyon sok lehetőséget rejt magában. 

 

A nemzeti összetartozás napja Háromszéken 

2011. május 17. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Más civil és politikai szervezetekkel közösen kívánja ünnepelni az RMDSZ háromszéki 

szervezete június 4-ét, a magyar nemzeti összetartozás napját. Tamás Sándor, az RMDSZ 

megyei elnöke bejelentette, Háromszék mind a négy, magyarok lakta városában készülnek 

a megemlékezésre, de senkit nem kívánnak kirekeszteni, várják, más politikai és civil 

szervezetek is csatlakozzanak az előkészületekhez, akár a szervezéshez, hogy alakítsák ki 

közösen a programot. 

 

A csángok is érdeklődnek már a magyar állampolgárság iránt  

2011. május 17. - Fecső Zoltán - Duna TV, Erdély Ma 

Van érdeklődés a magyar állampolgárság iránt a moldvai csángók körében. Ezt Solomon 

Adrián a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének (MCSMSZ) elnöke mondta el a Duna 

TV székelyföldi stúdiójában. Elmondta, hogy naponta általában egy ember keresi fel az 

szövetség által fenntartott irodát állampolgársági ügyben. Kiemelte, hogy a szövetség tagjai 

önkéntesen vállalták fel a segítségnyújtást a honosítás ügyében. 

 

 

Isten, áldd meg a magyart - népszámlálási ünnepség Léván 

2011. május 16. - Felvidék Ma 

Léván az MKP és a Via Nova ICS szervezésében tartott vasárnapi népszámlálási 

rendezvény ünnepi vendége Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes volt. A kereszténydemokrata politikus szerint a magyar állampolgároknak, 

bárhol is éljenek, természetes joguknak kell lennie, hogy részt vehessenek a magyarországi 

parlamenti választásokon. Semjén elmondta, a magyar kormány minden országgal jó Fe
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viszonyt kíván létesíteni. „Erre törekszünk szlovák barátainkkal is. A mi kezünk a szlovák 

nép felé mindig is ki volt nyújtva, és most is így van. A szlováksággal történelmi 

sorsközösségben vagyunk, erre vagyunk ítélve” – mondta Semjén, és hozzátette: „De egy 

dolgot világossá kell tennünk: emberi jogokon nyugvó nemzeti érdekeinket soha többé 

nem fogjuk alárendelni más ország belpolitikai hullámveréseinek”. 

 

Chmel: fontos a nemzetiséghez tartozás vállalása 

2011. május 16. - bumm.sk, Új Szó Online 

„Elvárom a nemzetiségekhez tartozó állampolgároktól, hogy a népszámlálás során ne 

felejtsék vállalni nemzetiségi hovatartozásukat, ezzel kinyilvánítva identitásukat, kulturális 

gyökereiket” - jelentette ki Rudolf Chmel kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes. 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának adott interjúban Chmel Szlovákia „multietnikai 

jellegét” előnynek nevezte, azt nem tartja „veszélyeztetettségi forrásnak”. Elmondta, a 

népszámlálási eredmények alapján áll össze azon települések listája, ahol a 

kisebbségeknek a törvény szerint joguk van használni az anyanyelvüket a hivatali 

ügyintézés során. 

 

Szlovák-magyar református vita 

2011. május 16. - Szászi Zoltán - Új Szó 

Az egységes Magyar Református Egyházhoz csatlakozó Szlovákiai Református Keresztyén 

Egyház csatlakozási nyilatkozata szerint az egyházi alkotmány bizonyos passzusai a 

szlovák nyelvű gyülekezetekre nem, vagy csak részben vonatkoznának. Tehát nem lenne 

kötelező a magyar nyelv használata a szlovák reformátusok számára, a hétvégi, hanvai 

zsinaton jelen levő szlovák küldöttek azonban így sem voltak hajlandók elfogadni a 

csatlakozást, és távoztak. A mintegy 85 százalékban magyarok alkotta Szlovákiai 

Református Keresztyén Egyház szlovák nemzetiségű tagjainak képviselő szerint 

„nagymagyar kezdeményezésről” van szó. 

 

Szórványok - cseppben a tenger 

2011. május 16. - Ágoston András - Vajdaság Ma 

Ágoston András VMDP-elnök szerint „tény, hogy a 90-es évek elején a történelmi VMDK 

autonómiakövetelő és ezzel összefüggésben a politikai feszültséget állandóan szinten tartó 

konfrontatív politikája volt az, amire mindenki, de legalább az óriási többség szívesen adta 

szavazatát. Ma nem ez a helyzet. A magyar politikai pártok a Vajdaságban versengve 

kínálkoznak fel a szerb hatalomnak, amelyet – korábban Budapest segítségével is – 

demokratikusnak, EU-pártinak mutatnak be”. A szerző megállapítja, hogy „a szavazó 

magyarok és a politikai pártjaik között választásról-választásra nő a távolság, a 

bizalmatlanság. Ennek oka az, hogy a vajdasági magyar politikai szféra már régen nem tud 
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bizonyítani. Nem hiteles. Nem képes kimondani, hogy Szerbiában a magyarok helyzete, a 

gyakorlatban elenyésző látszateredmények ellenére alapjában véve nyílt és megoldatlan”. 

 

A Duna Televízió vezetősége Szabadkán 

2011. május 16. - pannonrtv.com 

Ősztől, még több, az anyaországon kívül élő magyarokat érintő témával foglalkozik a Duna 

Televízió – hangsúlyozta a médiaház vezetősége vajdasági körútja során Szabadkán. A 

Magyar Nemzeti Tanács meghívására érkező küldöttség a Pannon RTV-be is ellátogatott. 

Ókovács Szilveszter vezérigazgató és helyettese, Amin Zoltán, ismertették a Duna Televízió 

műsorterveit. Elmondásuk szerint számtalan, olyan helyszíni műsor készül hamarosan, 

amely a határon túliak életét, sorsát, mindennapjait mutatja be. Az új műsorok készítésébe 

szeretnék bevonni a határon túli televíziókat, így a Pannon RTV-t is. 

 

MNT: Vita az alapítói jogok részbeni átvételéről 

2011. május 16. - pannonrtv.com, Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács ülésén nagy vita alakult ki a kulturális és oktatási intézmények 

alapítói jogainak részbeni átvétele kapcsán. Az ellenzéki Rácz Szabó László diktatúrának 

nevezte azt, hogy az MNT – élve a nemzeti tanácsokról szóló törvényben meghatározott 

hatáskörével – átveszi a magyarság számára jelentős intézmények részbeni irányítását. 

 

Temerin: Felhívás az 1944/45-ös áldozatok hozzátartozóihoz 

2011. május 17. - Vajdaság Ma 

A temerini Első Helyi Közösség Tanácsának határozata értelmében márványtáblára kerül 

az 1944/45-ös partizánterror valamennyi eddig feltárt, temerini származású vagy itt 

megölt áldozatának vezetékneve, neve és születésének éve. Azoknak a temerinieknek a 

nevét is megörökítik, akik más településeken estek áldozatul. Az előkészítő munkálatok 

megkezdődtek, a márványtáblák ünnepélyes felavatására a mindenszenteki 

megemlékezésen kerül sor. 

 

Biztosítani a nemek részarányos képviseletét 

2011. május 17. - Magyar Szó 

Saša Janković köztársasági ombudsman tegnap úgy értékelte, hogy a parlamenti 

képviselők megválasztásáról szóló új törvényben biztosítani kellene a nemek és a nemzeti 

kisebbségek részarányos képviseletét a Szerbiai Képviselőházban, mivel ezt az alkotmány 

is szavatolja. A parlamenti képviselők megválasztásáról szóló törvényjavaslat kapcsán 

kiadott közleményében Janković hangsúlyozta, hogy az emberi és kisebbségi jogok 

kapcsán már elfogadott szabványok megvalósítására kell irányítani a figyelmet, nem pedig 

azok megsértésére pazarolni az időt. 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11723/Temerin-Felhivas-az-194445-os-aldozatok-hozzatartozoihoz.html
http://magyarszo.com/fex.page:2011-05-17_Biztositani_a_nemek_reszaranyos_kepviseletet.xhtml


 

 

 

 

 

 
7 

 

Honosítás: a tervezettől napjainkig 

2011. május 16. – Kárpáti Igaz Szó 

A beregszászi Kárpáti Igaz Szó terjedelmes írásban emlékezik arról, hogy „egy éve, 2010. 

május 17-én nyújtották be a magyar Országgyűlésben az egyszerűsített honosításról szóló, 

Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László, Németh Zsolt és Kósa Lajos által 

megfogalmazott törvénytervezetet”. A lap ír a törvény elfogadásáról, a kedvezményes 

honosítás szabályairól, kiemeli, hogy Szlovákián kívül egyetlen Magyarországgal 

szomszédos ország sem kritizálta az egyszerűsített honosítást. Megjegyzi, hogy becslések 

szerint az év végéig akár kétszázötvenezren is beadhatják állampolgársági kérelmüket. A 

lap végül szól a kárpátaljai magyarokat ért atrocitásokról, arról, hogy az SZBU kárpátaljai 

főosztályának munkatársai több olyan személyt is „megkerestek”, akik feltételezésük 

szerint magyar állampolgárságért folyamodtak. 

 

Ezer kilométeres hallgatás 

2011. május 16. - Dunda György - Kárpáti Igaz Szó 

„Sajnálatos módon hisztériakeltésbe csapott át a kettős állampolgárság ügye Kárpátalján. 

Holott a célszerű ennek elkerülése lett volna. Egy darabig úgy tűnt, sikerül is, ám az 

egyszerűsített honosítás lehetőségétől az ukrán titkosszolgálat is lázba jött” – írja Dunda 

György a Kárpáti Igaz Szóban. A szerző a cél egyértelműen a megfélemlítés volt, a 

„mosolydiplomáciát” folytató kijevi vezetés pedig „gyakorlatilag rábólintott a félelemkeltés 

politikájára”. A helyzet Kijev számára megfelelő, ugyanis „nyíltan nem ítélheti el Budapest 

gyakorlatát, mert akkor ugyanezt kellene tenni Moszkva és Bukarest vonatkozásában is”. 

 

A feltámadási kereszt Horvátországban 

2011. május 16. - Molnár Mónika - Új Magyar Képes Újság 

A Baranyai Magyar Katolikus Nőegylethez érkezett Magyarországról, majd a Vukovári 

Magyarok Egyesületének jóvoltából utazott tovább a feltámadási kereszt. Az idei már a 

hetedik alkalommal megrendezett feltámadási menet, mely húsvét péntekén indul a 

magyarországi Zamárdiból és pünkösdvasárnap ér véget Csíksomlyón. A 3000 kilométeres 

zarándoklat áthalad a történelmi Magyarország minden utódállamán, hogy hirdesse a 

feltámadott Krisztussal való szövetséget és a nemzeti újjászületés vágyát. 
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