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Megszavazták a kisebbségi nyelvhasználati törvényt 
2011. május 25. - MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet, Népszabadság 

A szlovák törvényhozás 78 kormánypárti szavazattal elfogadta a kisebbségi nyelvhasználati 

törvényt. A jogszabályba végül teljesen beledolgozták Igor Matovič, az Egyszerű Emberek 

vezetőjének javaslatait. A hivatali nyelvhasználati küszöb húszról tizenöt százalékra csökken, 

viszont csak abban az esetben kerülhetnek újabb falvak a jegyzékbe, ha két egymást követő 

népszámlálás megerősíti a nemzeti kisebbségek számát az adott településen. A jegyzékből való 

törléshez három népszámlálás adatai - és a 15 százalékos határ alá csökkenés - szükségesek. A 

törvény július elsején léphet hatályba, amennyiben Ivan Gašparovič államfő aláírja azt. 

Ellenkező esetben ismét a parlament elé kerül az ügy. Bugár Béla jó hírnek nevezte a törvény 

elfogadását. „Gratulálok Szlovákiának, hogy ilyen törvénye van” – jelentette ki a Híd elnöke. 

 

Berényi: értékelhetetlen a kisebbségi nyelvhasználati törvény 
2011. május 25. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Berényi József, az MKP elnöke szerint a kisebbségi nyelvhasználati törvény módosítása a 

szlovákiai magyarság szempontjából „alig értékelhető eredmény, sőt néhány területen 

visszalépés”. A politikus szerint az eredményt úgy is lehetne jellemezni, hogy „vajúdtak a 

hegyek, és egeret szültek”. „Visszalépésnek tartjuk azt, hogy a jövőben a hivatalok 

megszabhatják, hogy mikor van félfogadás a nemzetiségek nyelvén. Ilyesmi az eddigi, 20 

százalékos küszöbnél nem volt” - állította Berényi. A pártelnök szerint „semmilyen előrelépés 

nem történt a nemzetiségi nyelvhasználat bővítése terén az egészségügyi és szociális 

intézményeknél, és azt sem sikerült elérni, hogy a televíziókban ne kelljen szlovákul feliratozni 

a magyar műsorokat”. 

 

Nyomoznak a kitalicskázott milliók miatt 
2011. május 25. – Magyar Hírlap 

Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást folytat a rendőrség a volt Miniszterelnöki Hivatal 

nemzetpolitikai ügyek főosztályán történt jogosulatlan kifizetések miatt. Gémesi Ferenc vezette 

nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkárság főosztályán a 2010-es választások előtti hetekben 

pánikszerűen több millió forintos támogatások kiutalásáról döntöttek – írja a Magyar Hírlap a 

kezébe került dokumentumok alapján. A kifizetések között szerepel például a kárpátaljai 

magyarlakta települések ivóvízellátásával kapcsolatos tanulmány elkészítésére megszavazott 

hétmillió forint, vagy az Európai Területi Együttműködési Csoportosulások létrehozására, 

működtetésére, rendezvényköltségeik fedezésére kiutalt hat-nyolcmillió forintos támogatás. A 

nyomozásról a rendőrség nem árult el többet, így nem tudjuk, hogy van-e már konkrét 

gyanúsítottja az ügynek. 
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http://www.bumm.sk/55861/megszavaztak-a-kisebbsegi-nyelvhasznalati-torvenyt.html
http://www.bumm.sk/55861/megszavaztak-a-kisebbsegi-nyelvhasznalati-torvenyt.html
http://www.bumm.sk/55864/berenyi-ertekelhetetlen-a-kisebbsegi-nyelvhasznalati-torveny.html
http://www.magyarhirlap.hu/belfold/nyomoznak_a_kitalicskazott_milliok_miatt_.html
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Diákhitel a határon túli magyaroknak 
2011. május 26. - Magyar Nemzet 

Diákhitelt kaphat minden olyan erdélyi és felvidéki magyar fiatal, aki felveszi a magyar 

állampolgárságot, de továbbra is lakóhelyén jár egyetemre, és nem költözik Magyarországra – 

tudta meg a Magyar Nemzet. A diákigazolványt és az azzal járó kedvezményeket minden 

határon túli magyar diák igénybe veheti, aki felveszi a magyar állampolgárságot, vagy hazai 

köz-, illetve felsőoktatási intézményben tanul. 

 
Sorin Apostu folytatja a ferdítést: törvényes a második tábla 
2011. május 25. - Krónika 

Sorin Apostu, Kolozsvár polgármestere szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta: törvényesen, a 

felújítási tervnek megfelelően áll a Mátyás-szoborcsoport előtt a Iorga-idézetet tartalmazó tábla. 

Az elöljáró annak ellenére ragaszkodik álláspontjához, hogy a kulturális és örökségvédelmi 

minisztérium az egyébként a korábban a polgármester által is aláírt felújítási tervvel igazolja: 

nincs engedély a hétfőn elhelyezett táblára. A polgármester azt is állítja: semmiféle felszólítást 

nem kapott Kelemen Hunor kulturális minisztertől a tábla eltávolítására. 

 

Honosítás: házhoz ment a diplomata 
2011. május 26. - Babos Krisztina - Krónika 

Második alkalommal tartottak konzuli napot szerdán a szatmárnémeti demokrácia-központban, 

melynek keretében Barabás János kolozsvári konzul fogadta a magyar állampolgárságot 

igénylőket. A februári első látogatáskor 12-en, most viszont már 25-en iratkoztak fel a listára. A 

konzul egyébként olyanoktól veszi át a kérelmeket helyben, akik nagyon nehezen szállíthatók. 

Veres-Kupán Enikő szatmári EMNT-elnök szerint az eskütételt is igyekszenek megkönnyíteni a 

hozzájuk fordulók számára, ezért minden szerdán reggel indítanak autóbuszt Nyíregyházára, 

ahol a kormányhivatalban szervezetten adhatják le az igénylők a kérvényeiket. Ilyenkor 

átlagosan 25 személy veszi igénybe a szolgáltatásaikat. A szatmárnémeti demokrácia-

központban eddig több mint másfélezer dossziét zártak le, a honosítás iránt érdeklődők száma 

elérte a négy-ötezret. 

 

Mátyás-szobor: megszereztük Kelemen Apostuhoz címzett felszólítását 
2011. május 25.- transindex.ro 

A kompetens hatóságokhoz fordul Kelemen Hunor kulturális miniszter, amennyiben Sorin 

Apostu nem tünteti el azt a Iorga-idézetet tartalmazó bronzplakettet, amely hétfőn, az esti 

órákban jelent meg a kolozsvári Főtéren levő Mátyás-szoborcsoport előtti füves részen - áll a 

Transindex birtokába került, a kulturális minisztérium fejlécével ellátott dokumentumban. 

Kelemen emlékezteti Apostut, hogy a kolozsvári polgármesteri hivatal által megrendelt és az 

Országos Műemlékvédelmi Bizottság által jóváhagyott restaurálási terv szerint a szoborcsoport 

elé egyetlen bronzplakett kerülhet, amelyen a következő feliratnak kell állnia: Mátyás király 

lovasszobra. Fadrusz János alkotása. Felavatták 1902 október 12-én. 
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http://www.mno.hu/portal/786474
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=51518
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=51537
http://itthon.transindex.ro/?hir=26252
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Bookfest: Egyre több román és magyar művet fordítanak le egymás nyelvére 
2011. május 25. - Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Háromszék 

Napjainkban egyre több magyar író érzi feladatának, hogy magyar nyelven tolmácsolja a 

legjobb román műveket, ugyanakkor a romániai könyvkiadás is a magyar irodalom legjavát 

igyekszik megismertetni saját közönségével - állapította meg szerdán a bukaresti nemzetközi 

könyvvásáron, a Bookfesten Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kulturális 

államtitkára és Bretter Zoltán, a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet igazgatója. A szerdai 

megnyitón Markó Béla romániai miniszterelnök-helyettes visszaemlékezett azokra az időkre, 

amikor az ugyancsak neves költőként ismertté vált Szőcs Gézával még együtt ültek a román 

szenátus padsoraiban. Felidézte, hogy azóta sok minden történt a két országban, ahol a 

kulturális értékeket egyaránt igyekeznek megóvni. 

 

Ellentmondásokkal teli és hiteltelen a koronatanú vallomása Rácz Károly 
ügyvédje szerint 
2011. május 25. - transindex.ro 

Brassói ügyvédje, Ioan Adam jelenlétében tartott sajtótájékoztatót szerdán Rácz Károly, 

Kézdivásárhely csúszópénz elfogadásával vádolt polgármestere. A legutóbbi, május 18-i 

tárgyalásról Rácz kérésére kizárták a sajtót, erről a tárgyalásról számoltak be ezúttal. Ismét 

elhangzott, hogy a Magyar Polgári Párt politikusának letartóztatása nem véletlenül volt a párt 

kongresszusa és a március 15-i ünnepségek elé időzítve; a vádlott és ügyvédje szerint 

ugyanakkor a koronatanú és feljelentő vallomása ellentmondásos volt.  

 

Erdélyi konzultáció 
2011. május 25. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Erdélyi konzultációnak nevezi a Romániai Magyar Demokrata Szövetség azt a nagyszabású 

akciót, amelynek során negyedmillió levelet küld ki és a válaszborítékban vagy elektronikus 

postán várja a feltett kérdésekre a válaszokat, illetve a felkeresett magyar emberek véleményét 

egy-egy témakörben, ugyanúgy, ahogy a kormány teszi Magyarországon. Az RMDSZ akciója 

június végéig tart. Oláh Gál Elvira, a Kossuth Rádió munkatársa a felmérés céljáról és a 

módszerről kérdezte Kelemen Hunor szövetségi elnököt. 

 

Le a (magyar) táblákkal! 
2011. május 25. - Parászka Boróka - manna.ro 

Parászka Boróka írásában a kolozsvári táblabotrány kapcsán a következő hosszú távú 

megoldással áll elő: „Ha a mai román kisiskolásoknak román nyelvű pályázatot hirdetne a helyi 

magyar közösség Mátyás királyról, akkor felnőhet egy olyan generáció, aki nem csak a Ştefan- 

cel Marétól elszenvedett vereséget jegyzi meg az uralkodóval kapcsolatban. Nem tartom 

meredek ötletnek: honismereti tábort szervezni román fiataloknak, vagy román és magyar 

fiataloknak közösen Kolozsváron, és nem csak. Román pedagógusokat meghívni 

továbbképzőkre (például Bolyai Nyári akadémiára), ösztöndíjakat biztosítani számukra, 

szemléltető eszközöket stb. Érzékeltetni a román társadalommal, hogy a kölcsönösség, az 

együttgondolkodás mindenki számára jó és hasznos. Vajon milyen eredménye lenne annak, ha 

kolozsvári román tanárokat utaztatnánk Visegrádra? Ha jegyet kapnának a Magyar Nemzeti 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=51516
http://itthon.transindex.ro/?hir=26253
http://itthon.transindex.ro/?hir=26253
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=92300&cim=erdelyi_konzultacio_audio
http://manna.ro/velemeny/le-a-magyar-tablakkal!-2011-05-25.html
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Múzeumba? Ha nemcsak magyar-magyar diákcserét támogatná a (magyar) kormányzati 

program, hanem a két kormány közösen ösztönözné a szomszédlátogatást, a kulturális 

közeledést?”. 

 

„Eltolódtunk az eredmények irányába” 
2011. május 25. - Irházi János - Nyugati Jelen 

Király András oktatási államtitkár, az Arad Megyei RMDSZ elnöke nem vállal újabb 

mandátumot a szervezet élén, és tíz év után átadja helyét. A Nyugati Jelennek adott interjúban 

kifejtette: „elismerem, hogy kissé eltolódtunk az eredmények irányába, azt néztük, hogy 

infrastrukturálisan fejlesszünk, látszata legyen a kormányzati jelenlétnek”. Király szerint „Az 

RMDSZ érdekvédelmi szervezet, eddig rendben, csak legyünk érdekérvényesítők is. Nem 

vitatható, az RMDSZ kicsit pártosodik, mert azért szükség van fegyelemre, következetességre a 

munkában”.  

 

Lajstrom készül a székelyekről 
2011. május 25. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

Lajstromot készítenek Székelyföldön, Kovászna megye tanácsa elnökének Tamás Sándornak 

kezdeményezésére az elszármazott székelyekről. A regiszteren keresztül a helyi eseményekről 

juttatnának el magyar nyelvű üzeneteket azokhoz, akik messze élnek szülőföldjüktől. Első 

lépésként a magyar szervezetekhez fordulnak majd, akiktől azt kérik: ismertessék meg 

tagjaikkal a székely kataszter lehetőségét, majd ezen túl egyéneket keresnek meg, hiszen itthon 

mindenkinek van egy ismerőse, rokona aki már nem él itt. Tamás Sándor a Székelyhon.ro-nak 

elmondta, a kezdeményezés szervesen kapcsolódik a háromszéki magyarok világtalálkozójának 

megszervezéséhez, melyet ötévente rendeznek és jövőben esedékes a második alkalom. 

 

Magyar dilemmák a helyhatósági előtt 

2011. május 26. - Babos Krisztina, Bálint Eszter, Papp Előd-Gergely, Nagy Orsolya - Krónika 

Összefoghat a jövő nyáron rendezendő helyhatósági választásokon az RMDSZ, az MPP és az 

EMNP Nagyváradon és Szatmárnémetiben. Mint mondják, így lehet esélyük a polgármesteri 

tisztség megszerzésére. Kolozsváron eközben magyar–magyar verseny körvonalazódik. 

„Minden megyének más-más sajátosságai vannak, így az, hogy Marosvásárhelyen nem jött létre 

az elképzelt háromoldalú együttműködés, nem föltétlenül jelenti, hogy máshol, például 

Biharban sincs rá esély” – fejtette ki Biró Rozália, az RMDSZ nagyváradi szervezetének elnöke. 

Korainak tartja a közös jelölt állításának kérdését eközben Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács partiumi régióelnöke, aki az alakulóban lévő Erdélyi Magyar Néppárt ügyeivel 

foglalkozik a régióban. Kolozsváron immár biztos, hogy nem lesz hárompárti összefogás a jövő 

nyáron esedékes helyhatósági választásokon. „Véleményem szerint a kolozsvári RMDSZ-nek 

mindenképp önálló polgármesterjelöltet kell indítania” – szögezte le a Krónika érdeklődésére 

Máté András, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/eltolodtunk_az_eredmenyek_iranyaba.php
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/lajstrom-keszul-a-szekelyekrol
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Hej, ha... 
2011. május 26. - Rostás Szabolcs - Krónika 

Rostás Szabolcs a Krónika vezércikkében a jövő évi helyhatósági választások kapcsán 

megjegyezte: „A magyar alakulatok már most nekiláttak az egy év múlva rendezendő 

helyhatósági választásokra való felkészülésnek, sőt több erdélyi nagyvárosban konkrét 

tárgyalásokat, informális egyeztetéseket folytatnak egy esetleges összefogás érdekében. A 

startpisztoly korai eldördülésének oka elsősorban az, hogy jövőre minden eddiginél keményebb 

„testvérharc” ígérkezik az önkormányzati megmérettetésen, amelyen immár három párt fog 

versenyezni a magyar választók kegyeiért”. Rostás szerint Marosvásárhelyen Smaranda Enache 

emberjogi harcos mögé kellene felsorakozzanak a magyar szervezetek: „Elkötelezettsége 

megkérdőjelezhetetlen, etnikuma pedig nem lehet akadály: szebben és helyesebben beszél 

magyarul, mint sok más erdélyi magyar politikus”. 

 

Magyarok a köztereken 
2011. május 26. - Krónika, Új Magyar Szó 

A nagyobb városok köztereit is elfoglalják a szórványvidék legnagyobb magyar 

rendezvényének, a Hunyad Megyei Magyar Napoknak a résztvevői. A második alkalommal 

megszervezett rendezvénysorozat idén a dél-erdélyi megye 23, magyarlakta településén 

párhuzamosan zajlik május 28. és június 5. között. A megnyitón részt vesz Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök, Borboly Csaba Hargita és Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök, Dézsi 

Attila, Hunyad megye prefektusa és Winkler Gyula, az RMDSZ megyei elnöke. 

 

Levél a magyar oktatásért 
2011. május 26. - Forró Gyöngyvér - Krónika, szekelyhon.ro 

Szülőket, civil szervezeteket, pedagógusokat mozgósított Korodi Attila RMDSZ-es képviselő a 

Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és a Csíki Anyák Egyesületének közreműködésével azért, hogy 

figyelemfelkeltő leveleket küldjenek a szenátus oktatásügyi bizottságához. Ezekben arra kérik a 

testület tagjait, ne véleményezzék kedvezően azt a törvénymódosító javaslatot, amelynek 

értelmében a kisebbségi gyerekeknek románul kellene tanulni a földrajzot és történelmet. A 

kezdeményezők arra kérnek minden magyar érzésű embert, támogassa a fiatal generáció 

anyanyelvű oktatáshoz való jogát. 

 

A cél: EU-szintű kisebbségvédelem 
2011. május 26. - Új Magyar Szó, Erdély Ma, Háromszék 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) az Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniójának (FUEN) 2011. június 3-án Kismartonban ülésező kongresszusa elé 

határozattervezetet terjeszt, amelyben javasolja, hogy a mintegy 86 tagszervezetet számláló 

testület hasznosítsa az Európai Unió által létrehozott állampolgári kezdeményezés eszközét, az 

európai uniós politikában való részvétel új formáját. 

 

Belső-erdélyi Önkormányzati tanács alakul 
2011. május 26. - Új Magyar Szó, Erdély Ma, Háromszék 
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=51558
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=51539
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=51536
http://maszol.ro/aktualis-roviden/a_cel_eu_szintu_kisebbsegvedelem__2011_05_26.html
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A Székelyföldi Önkormányzati Tanács múlt hét végi létrejöttét követően pénteken Kolozsváron 

megalakul a Belső-erdélyi Önkormányzati Tanács, az RMDSZ Kolozs, Beszterce-Naszód, 

Brassó, Fehér, Hunyad, Szeben és Krassó-Szörény megyei  küldötteinek részvételével. „A 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség rendkívül fontosnak tartja a régiók szerinti leosztást, 

hiszen tudatában van annak, hogy eltérőek, változóak az igények, a prioritások, a cselekvési 

tervek. Meggyőződésünk, hogy a regionális tanácsokra épülő struktúra lehetővé teszi a 

különböző régiók érdekeinek jobb artikulálását, illetve az üzenetek és a feladatok pontosabb 

meghatározását” – fogalmazott Horváth Anna önkormányzatokért felelős főtitkárhelyettes. 

 

„Vigyázat, az ajtók záródnak” 
2011. május 26. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Újabb ultimátumot adott az ellenzék az RMDSZ-nek: Mihai Voicu, a Szociál-Liberális Unió 

(USL) tagpártja, a Nemzeti Liberális Párt szóvivője tegnap az RFI rádiónak azt nyilatkozta: az 

USL nem vár a végtelenségig az RMDSZ-re, hanem ki kell mondania, „akárcsak a metrónál: 

Vigyázat, az ajtók záródnak!”. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Mediafax hírügynökségnek 

adott interjúban ennek kapcsán megismételte a szövetség korábbi álláspontját: az RMDSZ nem 

enged a zsarolásnak, nem fogad el ultimátumokat. 

 

Virágos tiltakozás Mátyásnál a Iorga-idézetes tábla ellen  
2011. május 26. - Sipos M. Zoltán - Új Magyar Szó  

„Nehéz egyetérteni azokkal a véleményekkel, melyek szerint a tábla törvénytelenül került a 

szoborcsoport elé, és ezért el kell azt távolítani. A szoborcsoport restaurálási munkatervében 

szerepel egy információs bronzplakett, amelynek elhelyezésére engedélyt adott a kulturális 

minisztérium. Valószínű, hogy Kelemen Hunor miniszter urat nem tájékoztatták megfelelően az 

ügyről” – mondta el az ÚMSZ-nek Oana Buzatu, a kolozsvári polgármesteri hivatal szóvivője. 

A keddi nyilatkozatcsatát követően a Facebook közösségi portálon kolozsvári magyar civilek 

arra kérték a lakosságot, hogy aki nem ért egyet a tábla elhelyezésével, látogassa meg a szobrot, 

és virággal takarja el Mátyás király szobra előtt a vitatott feliratot. 

 

Székelyföld Brüsszelben 
2011. május 26. - Szekeres Attila - Erdély Ma, Háromszék 

Jövő héten nyitják meg Székelyföld képviseleti irodáját Európa fővárosában. A brüsszeli 

Magyar Régiók Házában helyet kapó iroda feladata Székelyföld népszerűsítése, valamint 

összegyűjteni, feldolgozni, majd továbbítani az Európai Unió intézményeitől származó 

információkat, tájékoztatni az önkormányzatokat az Európai Parlament, az Európai Bizottság, a 

Régiók Tanácsa döntéseiről, hozzáférni a közösségi pályázatokhoz. Május 31-én, kedden az 

Európai Parlamentben ad fogadást a három erdélyi magyar EP-képviselő, Tőkés László alelnök, 

Sógor Csaba és Winkler Gyula. Rajtuk kívül a magyar és román kormány, valamint a 

székelyföldi megyei önkormányzatok képviselői mondanak köszöntőt. 
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Elutasították Bugár Béla Csáky Pál elleni beadványát 
2011. május 25. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Egy pozsonyi bíróság elutasította Bugár Béla Csáky Pál elleni beadványát. A Most-Híd elnöke 

tavaly perelte be Csáky Pált a júniusi parlamenti választások előtt tett kijelentései miatt, 

amelyek szerint a Bugár vezette párt létrejöttének politikai és gazdasági háttere tisztázatlan, és a 

Robert Fico vezette Smer állhat mögötte. Csáky a bírság döntést tudomásul vette. Megjegyezte, 

nincs mit változtatnia korábbi szavain, az elmúlt időszak őt igazolta. 

 

Pfundtner Edit felszólalása a nyelvhasználati törvény vitájában 
2011. május 25. - bumm.sk, Új Szó Online 

A kisebbségi nyelvhasználati törvény a nemzeti kisebbségek kényelmét hivatott elősegíteni a 

mindennapokban és a hivatali érintkezésben. Szerinte a jogszabály semmi olyan újdonsággal 

nem áll elő, ami a környező országokban már ne létezne - a többi közt erre hívta fel kedden a 

figyelmet a kisebbséginyelv-használati törvényről zajló vitában Pfundtner Edit, a Híd 

képviselője. Beszédét a hírportál teljes terjedelmében közli. 

Vörös Péter felszólalása a nyelvhasználati törvény vitájában 
2011. május 25. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

„Ne feledjék, hogy a szlovák államnak is felelősséget kell viselnie a határokon túl, más 

országok területén élő szlovákok iránt. Meggyőződésem, hogy mi ezektől az országoktól csak 

olyan mértékű jogok biztosítását várhatjuk el az ott élő szlovákok részére, amilyeneket mi 

nyújtunk a saját nemzetiségeinknek” - a többi közt erre hívta fel a kisebbségi nyelvhasználati 

törvény vitájában elmondott beszédében a figyelmet Vörös Péter, a Híd képviselője. A honatya 

felszólalását a hírporták teljes terjedelmében közli. 

 

Chmel megvédte a kisebbségi nyelvhasználati törvényt 
2011. május 25. - SITA, bumm.sk 

Rudolf Chmel miniszterelnök-helyettes szerint a Robert Fico vezette ellenzéki Smer képzelgései 

a kormánykoalíció, a Híd és Orbán Viktor magyar miniszterelnök összejátszásáról olyan 

súlyosak, hogy akár már gyógyíttathatnák is magukat. A kijelentés a kisebbségi nyelvhasználati 

törvény vitáján hangzott el. Chmel elutasította az ellenzéki párt kritikáját, „nacionalista 

leckéknek” nevezte az SNS és a Smer képviselőinek állításait. Hangsúlyozta, a törvénytervezet 

növeli a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok életminőségét. 

 

Dzurinda: Orbán nyugtalanító 
2011. május 25. - MTI, fn.hu, Inforádió, Felvidék Ma, Magyar Nemzet 

A szlovák külügyminiszter szerint Orbán Viktor kormányának tevékenysége nyugtalanságot 

váltott ki Szlovákiában, de aggodalomra még sincs ok, mert Pozsony képes kezelni a helyzetet. 

Mikulás Dzurinda szerda este szólalt fel a pozsonyi törvényhozásban, amikor vitát kezdtek a 

magyar alkotmánnyal kapcsolatos nyilatkozatról. A külügyminisztérium által javasolt 

nyilatkozat szerint Szlovákia jószomszédi kapcsolatokra törekszik Magyarországgal, tudomásul 

veszi annak alaptörvényét, ám nem fogadja el annak az államhatáron átnyúló rendelkezéseit. 

Dzurinda négy érvet sorolt fel amellett, hogy Szlovákiának miért nem kell félnie 

Magyarországtól. Elsőnek azt említette, hogy a szlovákiai magyarok lojálisak Szlovákiával 
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szemben. Második érve a szlovákiai útlevél értéke, a harmadik az euró szlovákiai bevezetése 

volt. Negyedik érvként azt hozta fel, hogy a mai Szlovákia minden helyzetre képes politikai 

választ adni. 

 

Malina Hedvig vérével nincs semmi baj 
2011. május 25. - MTI, SITA, bumm.sk, Új Szó Online 

Peter Labaš, a pozsonyi orvosi kar dékánja a Malina Hedvig ügyéről készült orvosszakértői 

jelentésében azt állította: a lány véraláfutásai véralvadási problémák miatt keletkeztek. Egy 

orvosi vizsgálat azonban kiderítette: Hedvignek nincsenek ilyen problémái. 

 
Pásztor Bálint elutasította Bojan Kostreš bírálatait 
2011. május 25. - Vajdaság Ma 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselője, aki a Magyar Koalíció 

képviselője a Szerbiai Képviselőházban, elutasította Bojan Kostrešnek, a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga elnökhelyettesének azt a bírálatát, miszerint a VMSZ és annak elnöke, 

Pásztor István az utóbbi időben „destruktív módon viselkedik és semmit sem tesz, ami jó lenne 

Vajdaságnak.“ Ezt Kostreš a belgrádi Pravda című napilap újságírójának azzal magyarázta, 

hogy a VMSZ koalícióra készül a Szerb Haladó Párttal. 

 

Az MNT válaszol a VMDK vádjaira 
2011. május 25. - Vajdaság Ma, Magyar Szó, pannonrtv.com 

A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) sajtótájékoztatóján Korhecz Tamás elnöke elmondta, hogy a 

Közigazgatási Hivatal egy szakértői munkacsoportot hozott létre azzal a céllal, hogy elkészítse a 

vajdasági magyarság felnőttképzési részstratégiáját. A testület várhatóan három hónapon belül 

teszi le az asztalra a javaslatait. A sajtótájékoztató másik témája a VMDK feljelentése volt. Mint 

ismeretes, az említett magyar párt Nevena Petrušić esélyegyenlőségi biztosnál jelentette fel a 

MNT-t, pontosabban az intézmény felsőoktatási ösztöndíjprogramját. Ennek kapcsán Korhecz 

kifejtette: „nem kizáró ok az, ha valaki más nemzetiségűnek vallja magát. A kizáró ok az, ha 

nem járt az illető magyar iskolába… Másrészt pedig a Magyar Nemzeti Tanácsnak törvényes 

joga és kötelezettsége a magyarság ösztöndíjazása”. 

 
Magyar választókerületet és szavazólapot szorgalmaz a KMKSZ 
2011. május 26. - Kárpátalja 

A készülő új választási törvény tervezetével kapcsolatos észrevételeit fogalmazta meg a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Olekszandr Lavrinovics igazságügyi 

miniszterhez írt levelében. A magyar szervezet azt javasolja, hogy a jogszabály „A 

képviselőválasztás territoriális megszervezése” című fejezetét az alábbiakkal egészítsék ki: 

„Azok a területek, ahol egy tömbben élnek az egyes nemzetiségi kisebbségek, nem terjedhetnek 

túl egy választókerület határain. Azokban az esetekben, ha a nemzetiségi kisebbséghez tartozó 

választók száma nagyobb az egy választókörzet létrehozásához szükségesnél, a körzeteket oly K
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módon kell kialakítani, hogy legalább az egyikben a nemzetiségi kisebbséghez tartozó választók 

alkossák a többséget.” 

 

Orosz van bőven, a magyar jövőre megszűnhet 
2011. május 26. - Varga Béla - Kárpátalja 

Az oroszbarát hírében álló Dmitro Tabacsnik vezette oktatási minisztérium - a többségi 

nemzetet diszkriminálva - a szükségesnél 65 ezer példánnyal több orosz és 83 százalékkal 

kevesebb ukrán ábécéskönyvet adott ki tavaly. Az ügyben a legfőbb ügyészség folytatott 

vizsgálatot és megállapította, a tárca nem teljesíti az iskolák megfelelő tankönyvellátással 

kapcsolatos kötelezettségét. „Sajnos a legfőbb ügyészség nem foglalkozott az immár két 

évtizede feltűnően diszkriminált kárpátaljai magyar iskolák tankönyvellátási problémáival, 

jóllehet itt sokkal több oka lett volna a vizsgálódásra” - írja Varga Béla, az Ungvári Magyar 

Tankönyvszerkesztőség szerkesztőségvezetője. „Ha rövidesen nem történik radikális 

szemléletváltás az ukrán állami vezetés nemzetiségi politikájában, akkor jövőre valószínűleg 

megszűnik a 66 éves múltra visszatekintő intézményes magyar tankönyvkiadás Kárpátalján.” 

 
Jakab Sándor Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnél és a KMAT ülésén 
2011. május 25. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes május 19-én fogadta Jakab Sándort, a HMDK elnökét. A 

találkozón áttekintették a horvátországi magyarságot érintő legfontosabb ügyeket, többek között 

az anyaország politikai, erkölcsi és anyagi támogatásának lehetőségeit, és érintették 

Horvátország EU-s csatlakozásának folyamatát, az ebben való egységes magyar szerepvállalást. 

Ezt követően Jakab Sándor a Tisza-parti Mártélyra utazott, ahol Hódmezővásárhely 

önkormányzata vendégeként tartotta soros ülését a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács 

(KMAT). 

 

Átadták az arany érdemkeresztet 
2011. május 25. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Május 20-án adta át Iván Gábor magyar nagykövet Pasza Árpádnak, a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége tiszteletbeli elnökének a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 

kitüntetést a horvátországi magyarság közösségként való fennmaradása érdekében végzett több 

évtizedes áldozatos oktató-nevelő és közéleti tevékenysége elismeréseként. 

 
„Összekötő kapocs lehet a két nemzeti közösség” 
2011. május 25. - MTI, HírTV 

A szlovéniai magyarság képviselőivel találkozott szerdán Kövér László, az Országgyűlés 

elnöke, aki kétnapos látogatásra érkezett Szlovéniába. A házelnököt a Szlovén Nemzetgyűlés 

nevében Göncz László magyar nemzetiségi képviselő fogadta a muravidéki városban, ahol a 

megbeszéléseken részt vett Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség elnöke és Anton Balazek, Lendva polgármestere. Kövér László a találkozókat 
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követően újságíróknak arról beszélt, hogy a szlovén kollégájával, Pavel Gantarral tartandó 

csütörtöki tárgyalások előtt a rábavidéki szlovén és a muravidéki magyar közösség 

képviselőivel konzultált arról, hogy őket milyen kérdések foglalkoztatják. „A két ország között 

összekötő kapocs lehet a két nemzeti közösség”, s ezt ők is így látják, aminek jó példája az, 

hogy ezt a kapcsolatot szerződéses formában is rögzíteni szeretnék. 
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