
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2011. május 20. 



 

 

 

 

 

 
2 

Határtalanul! 
2011. május 19. - MTI  

A Határtalanul! tanulmányi kirándulásokról tartott sajtótájékoztatót tegnap Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár Csete Örs az Apáczai Közalapítvány 

igazgatójával közösen. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón elmondta: két kategóriában hirdetik meg a programot. A 

tanulmányi kirándulásokat a következő tanévben hetedik osztályosoknak írták ki, erre június 3-

ig lehet pályázni.  Az együttműködési program keretében azokat a szakközép-, és szakiskolákat 

szeretnék támogatni, amelyek már kialakítottak cserekapcsolatokat. Erre a programrészre június 

17-ig lehet jelentkezni. A helyettes államtitkár jelezte: az osztálykirándulásokat néhány év alatt 

szeretnék normatívvá tenni, és elérni, hogy minden diák tanulmányai alatt legalább egyszer 

eljusson határon túli magyar területre.  Répás Zsuzsanna kiemelte: a Határtalanul! 

osztálykirándulási program legfőbb célja, hogy erősítse a nemzeti összetartozást. Az idén a 

tanulmányi kirándulási programra összesen 500 millió forint áll rendelkezésre, ebből a tavalyi 

hatezerrel szemben 12 ezer diák utazását tudják támogatni.  

 

A román külügyminiszter Budapesten: a kisebbségi törvény kormányzati prioritás 
2011. május 19. - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, 

Népszabadság 

Martonyi János külügyminiszter csütörtökön Budapesten megbeszéléseket folytatott román 

kollégájával. Teodor Baconschi újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a kisebbségi törvény 

elfogadása a jelenlegi koalíciós kormány legfontosabb céljai közé tartozik, nem politikai 

nyomásra történik, „hiszünk abban, hogy ez egy igazságos törvényjavaslat”. A történelem és 

földrajz tárgyak kisebbségi nyelven történő oktatásával kapcsolatban arról beszélt: Románia 

élen jár azokban a törekvésekben, amelyek lehetővé kívánják tenni, hogy az oktatás minél több 

nyelven történjen, mint mondta, „az európai értékek mentén járunk el”. Elmondta, Bukarest azt 

javasolta, hogy ősszel legyen közös magyar-román kormányülés a kétoldalú kapcsolatok teljes 

körének áttekintésére. Mint kifejtette, meg lehet vizsgálni egyebek mellett azt, hogyan lehet 

továbblépni a nemzetiségi együttműködésben. 

Tájékoztató napok a Határtalanul! tanulmányi kirándulásokról 

 

Átmehet a szenátuson a kisebbségellenes oktatási kezdeményezés 
2011. május 19. - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Mégis átmehet a szenátuson Mircia Giurgiu képviselő javaslata, amely az oktatási törvényt úgy 

módosítaná, hogy a történelem és a földrajz csak román nyelven lenne tanítható a nemzeti 

kisebbségek nyelvén folyó oktatásban is. Politikai források szerint ugyanis Şerban Rădulescu 

PDL-szenátor kiléphet a pártból – ezzel pedig a kormányoldal nem csak a felsőház tanügyi 

bizottságában – ahol első lépésben döntenek a Giurgiu-kezdeményezésről –, hanem a felsőház 

plénumában is elveszíti többségét. 

 

  

V
e

ze
tő

  h
ír

e
k

 

http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tovabb-kell-erositenunk-a-nemzeti-osszetartozast
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=51293
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=51294
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Matovič: rejtett magyarosítással fenyeget a nyelvhasználati törvény 
2011. május 19. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, Magyar Hírlap, Népszava 

Hét „kulcsfontosságú” kifogás mellett nyolc további feltételt is támasztott az Igor Matovič 

vezette Egyszerű Emberek csoport ahhoz, hogy hajlandóak legyenek támogatni a parlamentben 

a kisebbségi nyelvhasználati törvényt. „Bugár akár fejre is állhat, megvádolhat minket a 

koalíció szétverésével, de semmi esetre sem támogatjuk a rejtett magyarosítást ebben a 

formában” - jelentette ki Matovič. A független politikus szerint maga a nyelvhasználati küszöb, 

amely miatt a KDH és a Híd között alakult ki konfliktus, nem lényeges eleme a törvénynek. „Az 

aknát a hatóságok kötelezettsége jelenti ahhoz, hogy olyan embereket alkalmazzanak, akik 

ismerik a kisebbség nyelvét” – mondta Matovič. Az Egyszerű Emberek feliratoztatnák a magyar 

nyelvű tévéadásokat, és elvetnék Ondrej Dostál módosító javaslatát arról, hogy a községi 

rendőrségek tagjai egymás között kisebbségi nyelven beszélhessenek. 

 
LMP: a Fidesz megosztja az erdélyi magyarságot 
2011. május 20. - MTI, Magyar Hírlap Online, Új Magyar Szó 

Az LMP elítéli azokat a Fideszes törekvéseket, amelyekkel a kormánypárt a határon túli magyar 

közösségek megosztására törekszik - közölte az MTI-vel Dorosz Dávid. A párt szerint a 

kormány a támogatások odaítélésénél a neki tetsző határon túli szervezeteket részesíti előnyben, 

a pályázatok elbírálásánál pedig nem azt veszi figyelembe, hogy a szervezetek céljai mennyiben 

segítik a közösség építését, a szülőföldön való megmaradást. Dorosz szerint a kormány a 

kolozsvári Erdélyi Magyar Kulturális Központot „egyszerűen leírta; pályázataik elenyésző része 

nyer, a támogatási összegek nevetségesek”. Azzal kapcsolatban, hogy a kormány Erdélyben 

idén a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel kívánja az oktatási-nevelési támogatások 

pályáztatását lebonyolítani, a képviselő elmondta: a kabinetet „az sem zavarja, hogy ezzel 

megszegik a státustörvény romániai alkalmazására vonatkozó kormányközi egyezményt”. 

 

Mérlegen az első év teljesítménye 
2011. május 20. - Fricz Tamás - Magyar Nemzet 

Fricz Tamás a második Orbán-kormány egyéves tevékenységét értékelő írásában úgy véli, hogy 

„a határon túli magyarokkal való együttműködésben szimbolikus áttörést sikerült elérni”, hiszen 

„a kettős állampolgárság megadása és annak lélekemelő hatása vibrálóan érzékelhető határon 

túl, s küszöbön a választójog megadása is”. Fricz szerint „az Orbán-kormány óriási érdeme, 

hogy sikerült lemosni a gyalázatot, amit rákent a magyar-magyar együttműködésre a 2004. 

decemberi népszavazás kudarca”. 

 

A vajdaságiak választanának 
2011. május 20. - Ungár Tamás - Népszabadság 

A Népszabadság szerzője Pécsett vajdasági magyarokkal beszélgetett annak apropóján, hogy 

állampolgársági esküt tehettek. A beszélgetés tárgya a választójog volt. „A magyar kormány a 

mi sorsunkról is dönt és döntött is már. Megadta például nekünk a lehetőséget az 

állampolgárság felvételére. Ezért ha kapunk választójogot, élni is fogunk vele” - mondta Zsivu 
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http://www.bumm.sk/55593/matovic-rejtett-magyarositassal-fenyeget-a-nyelvhasznalati-torveny.html
http://www.magyarhirlap.hu/online/lmp_a_fidesz_megosztja_az_erdelyi_magyarsagot.html
http://nol.hu/lap/mo/20110520-a_vajdasagiak_valasztananak
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Gábor. Egy bácskertesi férfi elmondta, „azon, hogy járjon-e nekünk a választójog nem 

gondolkoztunk... De ha majd jár, jövünk szavazni. Azért adják, hogy éljünk vele.” Kopilovics 

Mária nyugdíjas pedagógus szerint is járjon a határon túliaknak a választójog, „de csak a 

parlamenti választáson és csak listára szavazhassunk” – tette hozzá. 

 
Pénteken megalakul a Székelyföldi Önkormányzati Tanács 
2011. május 19. - transindex.ro, Erdély Ma, Paprika Rádió, Krónika, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ X. Kongresszusán elfogadott Alapszabályzat értelmében az önkormányzati 

érdekképviselet új szerveként létrejönnek a regionális önkormányzati tanácsok. Ennek 

megfelelően május 20-án a Szövetség Hargita, Kovászna és Maros megyei küldötteinek 

részvételével Marosvásárhelyen megalakul a Székelyföldi Önkormányzati Tanács. 

 

Hunyad megyében is elkezdődik az erdélyi magyar konzultáció 
2011. május 19. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Hunyad megyei kérdezőbiztosai házról-házra járva, a napokban kezdik el 

munkájukat a magyarok lakta településeken. Június végéig összesen négyezer Hunyad megyei 

magyarhoz látogatnak el. Az adatfelvétel újabb szakasza annak a folyamatnak, amelyet az 

RMDSZ Hunyad megyei szervezete az elmúlt hetekben indított a magyarok mozgósítására, 

igényeik felmérésére. „Mi nem annyira az önkormányzati választási kampány helyi jelöltjeit 

keressük, hiszen egyetlen településen sem tudunk polgármestert választani vagy markáns 

önkormányzati jelenlétet szerezni, hanem a választási kampány tematikáját keressük, 

ugyanakkor a magyar közösség igényeinek közvetlen felmérésével a megyei és települési 

politikai együttműködésre fogunk összepontosítani” – mondta Winkler Gyula megyei elnök. 

 

Autonómia: a perverz közhelyek mögött 
2011. május 19. - Czika Tihamér - manna.ro 

Czika Tihamér cikkében arról ír, hogy „az autonómiát, mint varázsszót az erdmagyar politika 

gyakorlatilag már a forradalomkor felfedezte. De amíg a kilencvenes években elsősorban az 

RMDSZ belső fórumain folyt a végtelen vita arról, hogy pontosan mit is kéne kérni (arról már 

kevésbé, hogy hogyan adjuk el a többségnek), addig 2003-tól, a szatmári szkizma után az 

autonomistázás kiszabadult a köztérre, teljesen elöntötte a sajtót, a választási kampányokat. 

Politikai szervezeteink kommunikációs versenyt futottak a magyar választók előtt, hogy ki a 

nagyobb autonomista. Csak egy dolgot felejtettek el: elmondani, hogy miről is beszélnek”. A 

szerző tíz pontban foglalja össze a téma kapcsán felmerülő legfontosabb kérdéseket. 

 

Régiós dilemmák 
2011. május 20. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente az államfő által felvetett régióátszervezés kapcsán megjegyzi: „a román 

politikusok attól tartanak, hogy a hagyományos régiók a magyar önrendelkezés, sőt 

szeparatizmus melegágyai lehetnek – miközben a román törekvések a magyar közösség kapcsán 

az elmúlt kilencven évben a beolvasztásról szólnak. Ennek nyomán a mostani, Bukarestből ránk 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=26211
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=91929&cim=hunyad_megyeben_is_elkezdodik_az_erdelyi_magyar_konzultacio
http://manna.ro/velemeny/autonomia:-a-perverz-kozhelyek-mogott-2011-05-19.html
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erőszakolt regionális felosztás miatt a székelyföldiek azért hüledezhetnek, hogy miért kerültek 

egy fejlesztési régióba Fehér vagy Szeben megyével”. A szerző szerint „az eddigi tapasztalatok 

alapján azonban nem biztos, hogy a helyi sajátosságok, kulturális és történelmi hagyományok 

tiszteletben tartása, a gazdasági fejlődés és az általános jólét növelésének szempontjai végre 

képesek lesznek felülírni a politikai tőke kovácsolására mindig alkalmas etnikai megközelítést 

az új régiók kialakításáról szóló viták során”. 

 

Băsescu átrajzolná a régiótérképet 
2011. május 20. - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Abbéli reményét fejezte ki Traian Băsescu egy gazdasági konferencián, hogy már 2012-ben 

megoldás születhet az ország adminisztratív átszervezésére. Az államelnök ugyanis úgy látja, 

nem hatékony az, ha a jelenlegi túl kis területeken, megyei szinteken születnek a döntések, ezek 

ugyanis nem járulnak hozzá az ország fejlődéséhez. Leszögezte, a témát szóba fogja hozni a 

politikai pártokkal folytatott egyeztetésein is. Az államfő beismeri, hogy a lakosság többsége a 

jelenlegi közigazgatási formát támogatja. 

 

Megóvták a Tőkés-pártot 
2011. május 20. - Új Magyar Szó 

Megfellebbezte az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzését a Demokratikus Szolidaritás 

az Esélyegyenlőségért Párt. Gergely Balázs, az EMNP kezdeményező bizottságának tagja a 

bukaresti napilaptól értesült arról, hogy bejegyzésüket kifogásolja egy román párt. „Nem tudom, 

ugyanarról a furcsa nevű pártról van-e szó, amelynek elnöke notórius pereskedő, s korábban a 

Magyar Polgári Párt bejegyzését is megóvta. Ám nem is reménykedtünk abban, hogy 

megússzuk fellebbezés nélkül” – mondta az ÚMSZ-nek Gergely Balázs. 

 

Lakossági konzultáció 
2011. május 20. - Nagy Orsolya - Krónika, Reggeli Újság 

Bihar megyei vonatkozású kérdéseket is csatol az RMDSZ erdélyi konzultáció elnevezésű 

felmérésében használt kérdőívhez a megyei szervezet - jelentette be Szabó Ödön, a Bihar 

megyei RMDSZ ügyvezető elnöke. Mint ismeretes, a szövetség országszerte 200 ezer emberhez 

szeretné eljuttatni az űrlapokat, amelyeken a választópolgárok életkörülményeire, az RMDSZ-

szel szembeni elvárásokra, elégedettségre vonatkozó kérdések szerepelnek, illetve azt is firtatja 

a kérdőív, kire szavazna a válaszadó a legközelebbi önkormányzati választáson. 

 

Összezár a magyar közösség 
2011. május 20. - Nagy Orsolya - Krónika, Reggeli Újság 

Etnikai szempontokat is figyelembe vesz az erdélyi magyarok jó része, ha adásvételről vagy 

bármilyen egyéb gazdasági tevékenységről van szó – derült ki Csata Zsombor 

gazdaságszociológus nagyváradi előadásából. Az erdélyi magyarok esetében úgynevezett 

gazdasági etnocentrizmusról (nemzetiség-központúságról) beszélhetünk – összegzett a 

szakember. Ez a gondolkodásmód erősebb azokon a területeken, ahol a magyarok többségben 

vannak. 
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Kelemen: nincs titkos RMDSZ–USL-tárgyalás 
2011. május 20. - Balogh Levente - Krónika 

Cáfolta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azt a sajtóértesülést, miszerint az ellenzék felajánlotta 

volna a szövetség számára a szenátus elnöki tisztségét annak fejében, hogy kilépjen a 

kormányból. Kelemen Hunor erre reagálva leszögezte: ez csupán pletyka, aminek az a célja, 

hogy feszültséget gerjesszen a kormánykoalíció tagjai között. „Nem folytattunk alkut a PSD-

vel, és nem tárgyaltunk tisztségekről. Mi nem szoktunk tisztségekről tárgyalni” – hangoztatta 

Kelemen. 

 

Merjünk kicsik lenni?! 
2011. május 20. - Csomortányi István, Soós Sándor - Krónika 

A Krónika hétvégi mellékletében Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Ifjak nemzetpolitikai 

szakcsoportjának vezetője és Soós Sándor, az EMI elnöke a parlamentben levő kisebbségi 

törvény kapcsán bírálják az RMDSZ politikáját. A szerzők szerint „egyértelműen és 

határozottan vissza kell utasítanunk az RMDSZ újbóli próbálkozását „egyszemélyes” kisebbségi 

törvénytervezete elfogadtatására”, továbbá „nevezett politikai alakulatot felszólítjuk, vonja 

vissza törvénytervezetét, térjen vissza az erdélyi magyarság területi autonómiájának 

képviseletéhez, és legyen partner széles körű társadalmi vita lefolytatásához, egy, a magyar 

közösség valódi érdekeit szolgáló kisebbségi kerettörvény megalkotásához és beterjesztéséhez”. 

Magyar? Székely? Csángó? 
2011. május 20. - Mitruly Miklós - Krónika 

Mitruly Miklós szilágysomlyói néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanár a népszámlálási 

kérdőívek kapcsán felszólítja a hatóságokat, hogy „miként az osán (avasi román), az oltyán 

vagy a móc stb. román voltát senki sem vonja kétségbe, egyaránt és joggal románnak tartják, 

ugyanúgy és ugyanolyan joggal tekintsék magyarnak a román politikai élet vezetői a székelyt és 

a csángót, mint az erdélyi partiumi magyart. S ezt a felfogást érvényesíttessék a népszámlálási 

kérdőíven, töröltetvén róla a székely és a csángó terminust”. 

 

Tündérkert 
2011. május 20. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

Sike Lajos a Határtalanul Program kapcsán arról ír, hogy „a napokban nyilvánosságra hozták, 

hogy egy kormány pénzelte program részeként az anyaországi iskolák, az Erdélyre benyújtott 

pályázatok nyomán, hol akarnak társkapcsolatot létesíteni. Persze, legtöbben a Székelyföldön, 

ami önmagában nem baj, hisz a nagy távolság miatt is sokan nem jártak még arra. Ám elnézést, 

a kilencven százalék túl sok, sőt egyféle torzulást jelent, hisz a Székelyföld mégiscsak Erdély 

kicsi része, s a romániai magyarságnak csak valamivel több mint egyharmada él ott! A 

kétharmad a Partiumban, jórészt Biharban, Szatmárban, a Szilágyságban, Kolozs megyében, a 

Bánátban, Máramarosban és így tovább, egészen a Hunyad és Fehér megyei szórványok 

szórványáig. Ha már az anyaországiak segíteni akarnak (mert a kapcsolat valahol erről is szól), 

legyünk őszinték, erre a szórványnak van leginkább szüksége, mert helyzete okán ott erodálódik 

leggyorsabban a magyarság”. 
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UNESCO-díj Korondra 
2011. május 20. - Baloga-Tamás Erika - Új Magyar Szó 

Az UNESCO szellemi örökség díját veszi át szombaton szülőfalujában, Korondon Páll Ágoston 

fazekasmester. Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete elismerését a 

Hargita Megyei Tanács, a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség (RMNSZ), valamint 

Korond községi tanácsa által szervezett ünnepségen veheti át a fazekasmester. A díjat először 

osztják ki Romániában. 

 

Történelmi pillanat előtt a magyarság? 
2011. május 20. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Történelmi lehet a 2012-es esztendő a romániai magyarság szempontjából, ha tudunk élni a 

lehetőséggel – fejtette ki Nagy András, az MPP Kovászna megyei ügyvezető elnöke, aki szerint 

lehetőség nyílik, hogy az erdélyi magyarság visszanyerje gerincességét, egyenességét. Nagy 

András bízik benne, jövő őszre létrejön egy olyan koalíció, amely megmozgatja azokat is, akik 

az elmúlt választásokon otthon maradtak, kiábrándultak, senkit nem találtak méltónak 

szavazatukra. A bejegyzés küszöbén álló új párt, az Erdélyi Magyar Néppárt hozzájárulhat egy 

erős jobboldali koalíció kialakításához, de minél hamarabb meg kell kezdeni a tárgyalásokat, 

hogy jövőre létrejöhessen az összes magyar párt, alakulat közötti megállapodás. 

 
Bugár: a 15 százalék is érezze otthon magát 
2011. május 19. - SITA, bumm.sk, Új Szó Online 

Elítélte Igor Matovič kijelentéseit Bugár Béla. „Szlovákia lakosságának 15 százaléka nem 

szlovák nemzetiségű, és ők is otthon akarják magukat érezni itt. Mi ezt lehetővé szeretnénk 

tenni nekik. Nem érthetünk egyet azzal, hogy valaki magyarosításról beszéljen. Ez nem való a 

parlamentbe” - reagált Matovič szavaira a Híd elnöke. Bugár nem tartja indokoltnak, hogy a 

kisebbségi nyelvtörvényről csak júniusban tárgyaljon a parlament, mivel egyetlen másik 

törvényről sem egyeztettek olyan hosszan, mint erről. Bugár elmondta, az egyes frakciók közül 

senki sem kereste meg őt a legutóbbi parlamenti ülés óta tárgyalási szándékkal, csak most 

jönnek, hogy a májusi ülésszak elkezdődött. 

 

Nem szavazza meg a kisebbségi nyelvtörvényt Martin Fronc 
2011. május 19. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Nem szavazza meg a kisebbségi nyelvtörvényt Martin Fronc, a Kereszténydemokrata 

Mozgalom (KDH) képviselője, volt oktatási miniszter, ha a jelenlegi, 20 százalékos hivatali 

nyelvhasználati küszöb csökken. „Nem szavaztam meg a törvényt az első olvasatban sem, a 

véleményem azóta sem változott. A törékeny megegyezések, melyek mindkét fél számára 

érzékeny pontok, csak általános konszenzus esetén változhatnak“ – mondta a SITA 

hírügynökségnek Fronc. 

 

Median: 47 százalékon áll a Smer 
2011. május 19. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 
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http://maszol.ro/kultura/unesco_dij_korondra_2011_05_19.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=91955&cim=tortenelmi_pillanat_elott_a_magyarsag
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/05/19/bugar-a-15-szazalek-is-erezze-otthon-magat
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/05/19/nem-szavazza-meg-a-kisebbsegi-nyelvtorvenyt-martin-fronc
http://www.bumm.sk/55608/median-47-szazalekon-all-a-smer.html
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A Median közvélemény-kutató intézet felmérése szerint 47 százalékos népszerűségnek örvend a 

Robert Fico vezette ellenzéki Smer-SD, mely ezzel az eredménnyel 78 mandátumhoz jutna a 

150 fős törvényhozásban, vagyis egyedül alakíthatna kormányt. A Szlovák Demokratikus és 

Keresztény Unió (SDKÚ) a második legerősebb párt 15,7 százalékkal, majd 9,9 százalékos 

eredménnyel a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) következik. A liberális Szabadság és 

Szolidaritás (SaS) 7,7, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 5,7, míg a Most-Híd 5,3 százalékos 

eredménnyel jutna be a parlamentbe. A Magyar Koalíció Pártja mindössze két százalékot 

szerezne. 

 

Megválasztották a kormány kisebbségi tanácsának tagjait  
2011. május 19. - bumm.sk, Felvidék Ma 

A szlovákiai magyar civil szervezetek, intézmények, kulturális szervezetek 120 küldöttje vett 

részt a kormány kisebbségi tanácstagjainak megválasztásán. Az egyfordulós választáson legtöbb 

szavazatot kapott öt személy - Orosz Örs, Pék László, Öllös László, Hrubík Béla, Géresi Róbert 

- képviseli majd a magyar közösség érdekeit. Az öt rendes tagot 53 jelölt közül választották ki 

az elektorok. Póttagnak Mézes Rudolfot, Szabómihály Gizellát, Zsille Bélát, Farkas Zsoltot és 

Mészárosné Lampl Zsuzsannát választották meg. A kisebbségi tanács alakuló ülését július 7-én 

tartják. 

Kisebbségi bizottság - leszavazható magyarokkal 
2011. május 19. - Felvidék Ma 

A Magyar Koalíció Pártja (MKP) közleményben üdvözte a Nemzeti Kisebbségek és Etnikai 

Csoportok Tanácsa tagjairól történt szavazást. Az MKP szerint „jó eredmény született, a 

megválasztott öt magyar nemzetiségű tag megfelelő módon, méltóképpen fogja tudni képviselni 

a magyar közösség érdekeit”. A párt szerint elfogadhatatlan ugyanakkor, hogy a 23 fős 

bizottságban a szlovákiai magyarokat csak öt személy képviseli, hiszen az a szlovákiai 

magyarok összlétszámához képest aránytalanul kevés. „Rudolf Chmel kisebbségi és emberjogi 

miniszterelnök-helyettes ezzel a lépésével átvette az elődje, Dušan Čaplovič által meghatározott 

arányokat. Ennek köszönhetően a 23 fős bizottságon belül a legnagyobb szlovákiai kisebbség 5 

magyar képviselője leszavazható lesz a döntéseknél” – áll az MKP közleményében. 

 

Krajcer: az egyháznak egyesítenie, s nem megosztania kellene 
2011. május 19. - MTI, bumm.sk 

Daniel Krajcer kulturális miniszter nem tartja szokványosnak, hogy a Szlovákiai Református 

Keresztyén Egyház csatlakozni akar a Magyar Református Egyházhoz. Úgy véli, hogy ez 

visszatérés a 19. századba, amikor a református egyház egységes formában működött az egész 

akkori Magyarország területén. „Nem tartom helyesnek, ha az ilyen döntéseket etnikai alapon 

hozzák meg az egyházak. Mély meggyőződésem, hogy az egyháznak egyesítenie, és nem 

etnikai alapon megosztania kellene az embereket. Sajnálom, hogy ebben az esetben ennek az 

ellenkezője történik” - jelentette ki Krajcer. 

 

Lovász Attilát választották a nemzetiségi adások vezetőjévé 
2011. május 19. - bumm.sk, Felvidék Ma 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/28599-megvalasztottak-a-kormany-kisebbsegi-tanacsanak-tagjait
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/28605-kisebbsegi-bizottsag-leszavazhato-magyarokkal
http://www.bumm.sk/55614/krajcer-az-egyhaznak-egyesitenie-s-nem-megosztania-kellene.html
http://www.bumm.sk/55613/lovasz-attilat-valasztottak-a-nemzetisegi-adasok-vezetojeve.html
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Kiértékelték a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) vezetői posztjaira kiírt pályázatokat. A 

nemzetiségi adások élére Lovász Attila kerül, azaz ő igazgatja majd a Pátria Rádiót, illetve a 

kisebbségi programok gyártását. Lovász Attila korábban az Új Szó és a Dominó Fórum 

főszerkesztője is volt, az elmúlt években a Such György által vezetett Magyar Rádióban a 

regionális adást sugárzó MR6 főszerkesztő-helyetteseként dolgozott. Tavaly év vége óta a 

Környezetvédelmi Minisztérium tanácsadója. 

 
Több magyar középiskolás lesz a következő tanévben 
2011. május 19. - pannonrtv.com 

Vajdaság 131 középiskolájában majdnem 73 ezer diák tanul a 2010/11-es tanévben. Több mint 

hétezren valamelyik nemzeti közösség nyelvén – derül ki Deli Andor tartományi oktatási, 

közigazgatási és nemzeti közösségi titkár jelentéséből, amelyet csütörtökön ismertetett a 

Tartományi Kormány ülésén. Növekedés a magyar, a szlovák és a horvát nyelven tanulók 

számában észlelhető, viszont ruszin és román nyelven egyre kevesebben tanulnak. 

 

Magyarul tanulnak a szerb rendőrök 
2011. május 20. - Magyar Szó 

A határokon átívelő együttműködés keretében Magyarország és Szerbia közösen pályázott az 

Európai Unió azon projektjére, amely a rendőrök kiképzését támogatja, közölte tegnap 

Újvidéken a sajtó képviselőivel a szerb Belügyminisztérium. A projekt keretében a két fél 

nyelvtanfolyamokat szervez a rendőrök számára: a szerb anyanyelvű rendőrök magyarul 

tanulnak, a magyar rendőrök pedig szerbül. Biljana Puškar, a kamanci rendőriskola 

igazgatónője elmondta, hogy 40 szerb anyanyelvű rendőr tanul majd magyarul, közülük húszan 

már elkezdték a tanfolyamot Újvidéken. 

 
A kettős állampolgárság ukrajnai engedélyezését javasolja egy honatya 
2011. május 19. - MTI, bumm.sk, hvg.hu 

A kettős állampolgárság felvételének hivatalos engedélyezését javasolja az ukrán állampolgárok 

számára Gennagyij Moszkal, az ellenzéki Mi Ukrajnánk-Népi Önvédelem (NU-NSZ) 

parlamenti képviselője, aki szerint a kettős állampolgárság már létező valóság Ukrajnában. 

Moszkal badarságnak nevezte a kettős állampolgárság tiltásának fenntartása mellett hangoztatott 

érvet, mely szerint a kettős állampolgárság azzal fenyeget, hogy más államok erőt 

alkalmazhatnak Ukrajna területén állampolgáraik védelme ürügyén. Kifejtette, 2007 és 2011 

között az ukrán nagykövetség Moldáviában 6907 személynek adott ukrán állampolgárságot, de 

ettől senkinek nem fordult meg a fejében, hogy Ukrajna katonai akciót indíthat Moldávia ellen 

állampolgárai védelmében. 
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http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-05-20_Magyarul_tanulnak_a_szerb_rendorok.xhtml
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Ukrán hetilap: Budapest „szemtelenül” viselkedik a kettős állampolgárság 
ügyében 
2011. május 19. - MTI, hvg.hu 

Ukrajna hallgatása az új magyar állampolgársági törvény elfogadása kapcsán egyáltalán nem 

jelenti azt, hogy Kijev megengedi Budapestnek a belügyeibe való beavatkozást – írta a 2000 

című ukrán hetilap online kiadása. A kiadvány Németh Zsolt külügyi államtitkár azon 

kijelentésére reagált, amely szerint Budapest törvénysértőnek, a nemzetközi joggal ellentétesnek 

tartja az SZBU kárpátaljai magyarokkal szembeni eljárását. A lap szerint Ukrajna „még kevésbé 

fog megengedni hasonló hangnemet és szemtelen viselkedést ilyen magas hivatalos szintről”. A 

hetilap végezetül azt kérdezi, hogy az ukránok folytatják-e „büszke hallgatásukat”. 

 

Kettős állampolgárság: félni vagy nem félni…? 
2011. május 19. - Kárpátalja Ma 

A Kárpátalja Ma hírportál terjedelmes cikkben foglalja össze, hogy a kedvezményes honosítási 

eljárást lehetővé tevő törvény tavalyi elfogadása óta Ukrajnában milyen kritikák érték a magyar 

állampolgársági törvényt. A cikk kitér a nacionalista Szvoboda párt tevékenységére, valamint 

arra, hogy az utóbbi hetekben az ukrán biztonsági szolgálat kárpátaljai magyarokat zaklatott. 

 

  

http://hvg.hu/vilag/20110519_ukrajna_kettos_allampolgarsag#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2011_5_19
http://hvg.hu/vilag/20110519_ukrajna_kettos_allampolgarsag#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2011_5_19
http://www.karpatalja.ma/nezopont/2208-kettos-allampolgarsag-felni-vagy-nem-felni


 

 

 

 

 

 
11 

Beregszászban kezdetét vette a magyar iskolák felszámolása 
2011. május 20. - Kárpátalja 

Május 17-én került sor a Beregszászi Városi Tanács hatodik ülésszakára, melyen a város 

magyarsága szempontjából sorsdöntő kérdés került napirendre: az UMDSZ pártja, az UMDP 

színeiben képviselővé lett Tokar Ljudmila, a városi oktatási osztály vezetője és a tanács oktatási 

bizottságának elnöke ismertette azt a határozattervezetet, mely szerint a jövőben megszüntetnék 

a magyar tannyelvű 8. Számú Mikes Kelemen Középiskolát, összevonva azt a 2. számú, orosz 

tannyelvű iskolával. A tömbmagyarság központjának számító Beregszász 36 fős 

képviselőtestületében a háromtagú KMKSZ–UMP-frakció emelt szót az indítvány ellen. Gajdos 

István polgármester, csakúgy, mint az SZBU által a magyar állampolgárság felvételével 

gyanúsítottak titkosszolgálati vegzálása kapcsán, most is hallgatott, holott Bocskor László 

(KMKSZ) kifejezetten, nyilvánítson véleményt: egyetért-e azzal, hogy az összevonással 

megszüntetnek egy olyan iskolát, amelyben 129 magyar gyermek tanul. 

 
  

http://www.karpataljalap.net/b2.html
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