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Román hisztériakeltés a Székelyföld brüsszeli képviselete ellen 
2011. május 26. - Balogh Levente - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Erdély Ma, 

Háromszék 

Heves magyarellenes hangulatkeltésre használta fel az utóbbi hónapokban egyre nacionalistább 

retorikát alkalmazó román ellenzék és a sajtó egy része azt, hogy kiderült: az RMDSZ színeiben 

az Európai Parlamentben mandátumot szerzett három képviselő kedden megnyitja a Székelyföld 

európai uniós képviseletét Brüsszelben. A hírt reggel a Realitatea hírtelevízió dobta be a 

köztudatba, bemutatva a Tőkés László, Sógor Csaba és Winkler Gyula által aláírt meghívót, 

amely szerint kedden délután öt órától az Európai Parlament épületében tartják a képviselet 

ünnepélyes megnyitóját. 

 

Borbély: a kisebbségi törvényt felelősségvállalással kell elfogadni 
2011. május 26. - transindex.ro, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Háromszék 

Amennyiben a kormánykoalíció szűk másfél hónapon belül nem fogadja el a kisebbségi 

törvényt, az a koalíció válságához vezet majd, és ez esetben az RMDSZ nem fogja halogatni az 

erre vonatkozó döntést - jelentette ki Borbély László az Erdélyi Magyar Televízió 

Többszemközt című műsorában. Mivel ez az idő már túl rövid ahhoz, hogy klasszikus 

parlamenti eljárással fogadják el a jogszabályt, az RMDSZ azt várja a kormánytól, vállaljon 

felelősséget a kisebbségi törvényért. „Ez egyértelműen szakítópróba: amennyiben ez nem 

sikerül, az RMDSZ kilép a kormánykoalícióból. Elértünk a falig” – mondta Borbély László. 

 

Kiírták a kisebbségi önkormányzati választásokat 
2011. május 26. - Molnár Mónika - Új Magyar Képes Újság 

A horvát kormány július 10-re tűzte ki a kisebbségi önkormányzati választásokat. A 

horvátországi magyaroknak négy megyében, öt városban és tíz járásban lehet kisebbségi 

önkormányzatuk, kisebbségi képviselőt pedig összesen nyolc megyében, hét városban és hat 

járásban választhatnak. Az idei választás újabb bizonyítéka a horvátországi magyarság 

folyamatos fogyásának, hiszen a 2007-es kisebbségi önkormányzati választásokkal ellenétben 

július 10-én a Tengermelléki-fennsíki megyében már csak kisebbségi képviselőt választhatnak 

(az eddigi 25 fős önkormányzat helyett), és ugyanez a helyzet Pula és Vinkovci városokban is 

(az eddigi 15 fős testület helyett). A fogyatkozás mértékét mindezek mellett jól szemlélteti a 

következő adat is: míg 2003-ban országszerte 436 jelöltet állíthattak, idén csupán 296-ot 

indíthatnak. 

 
Kövér: stratégiai partnerség köti össze Szlovéniát és Magyarországot 
2011. május 26. - MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

Semmilyen feszültség nem terheli Szlovénia és Magyarország viszonyát, de ez nem jelenti azt, 

hogy nincsenek közösen megoldandó feladataink - összegezte szlovéniai látogatásának 

eredményét Kövér László. A házelnök szerint a két ország partnernek tekinti egymást, és 

megnyugtató módon tisztázódtak az új alaptörvény miatti feszültségek is. A muravidéki 

magyarok és a rábavidéki szlovénok együttműködési megállapodást kötnének, hogy érdekeiket 
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közösen is képviselhessék a kormányoknál, valamint megoldást találjanak olyan problémákra, 

mint például a szlovén nyelvű média és oktatás finanszírozása - mondta a politikus. Kövér 

szerint nagy az érdeklődés az iránt, hogy miként tudja Magyarország a választójogi reform 

keretében megoldani a kisebbségek parlamenti képviseletét. 

 

Megkezdődött Trianon gyógyítása 
2011. május 27. - Csókás Adrien - Magyar Hírlap 

„Tavaly az új magyar kormány a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította június negyedikét, 

a trianoni békeszerződés évfordulóját. Egész életemben büszke leszek arra, hogy igennel 

szavazhattam erre a törvényre” - hangsúlyozta Papcsák Ferenc, Zugló polgármestere a Trianon, 

1920. június 4.-2010. augusztus 20. című budapesti konferencia megnyitóján. „Trianon 

legfontosabb következménye, hogy tíz országban szétszóródva él a magyarság, illetve hogy 

hosszú távra tönkrement a kelet-közép-európai országok kapcsolata” – emelte ki előadásában 

Raffay Ernő történész. Levélben köszöntötte a konferenciát Tőkés László. Az Európai 

Parlament alelnöke szerint a nemzeti összetartozás tanúságtételével és a könnyített honosítás 

elindításával tavaly megkezdődött Trianon gyógyítása. 

 

Magyarnak született, magyarként halt meg 
2011. május 27. - Magyar Hírlap 

New York közeli otthonában, röviddel 104. születésnapja után elhunyt vitéz Pákh Sándor. 

Ahogy a nemrégen vele készített interjúban elmondta, életében még egyetlen vágya volt, az, 

hogy ismét magyar állampolgár lehessen. Vágya teljesült, április 13-án otthonában átvehette a 

magyar állampolgárságot igazoló okmányokat. Pákh Sándornak és fiainak köszönhetően került 

helyére Munkácson a turulmadár. 

 
Polgári engedetlenséghez folyamodhatnak a Mátyás-szobor ügyben 
2011. május 26. - Erdély Ma, bukarestiradio.ro, transindex.ro, Új Magyar Szó 

Végső esetben polgári engedetlenséghez folyamodhatnak a kolozsváriak a Mátyás-szobor körüli 

patthelyzet feloldására. László Attila alpolgármester úgy vélte: egy törvénytelenséget 

megszüntetni nem törvénytelen, ennek ellenére a polgári engedetlenség az utolsó az opciók 

között.  

Illegális a hétfőn este, a Kolozsvár Főterén, a Mátyás-szoborcsoport talapzata előtti füves részre 

kihelyezett Iorga-idézetet megjelenítő tábla - jelentette ki a Transindexnek Virgil Pop, a Kolozs 

Megyei Műemlékek és Történelmi Lelőhelyek Területi Felügyelőségének titkára. A műépítész 

elmondta, nincs tudomása arról, hogy mindeddig valaki is nyíltan felvállalta volna a 

bronzplakett kihelyezését, mindenesetre jegyzőkönyvet készítettek a helyszínen, amit 

beterjesztettek a polgármesteri hivatalhoz, felszólítva az intézményt a tábla mielőbbi 

eltávolítására, azonban hivatalos választ eddig nem kaptak. 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 
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hétfőn elhelyezett táblára. A polgármester azt is állítja, hogy semmiféle felszólítást nem kapott 

Kelemen Hunor kulturális minisztertől a tábla eltávolítására. 

 

Szórványmagyar 
2011. május 26. - Nagy István - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Nagy István, az Arad megyei EMNT elnöke a szórványmagyarságról közölt publicisztikájában 

leszögezi: „Nincsenek intézményeink és hivatalaink, ahova nyugodt szívvel fordulhatna 

magyarként az ember. A vegyes iskolákban az történhet, amit a többség jóváhagy. Mindaddig, 

amíg a romániai magyarságnak nem lesznek, nem lehetnek saját intézményei, nem lesz 

autonómiája, addig semmi remény a fejlődésre, a gyarapodásra. Csak a saját, kiszámítható 

intézmények léte és közösségépítő munkája nyújthat közösségi biztonságérzetet, ami nélkül a 

gyarapodás reményéről sem beszélhetünk nemhogy növekedésről”. 

 

A Székelyföldön kívül élő magyarság fennmaradásának biztosítása 
2011. május 26. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A Székely Nemzeti Tanács egyik célkitűzése, hogy a székelyföldi megyékből olyan régiót 

hozzanak létre, amely az erdélyi magyarság számára egyfajta belső anyaországot jelent. „Ebben 

segítségükre vannak azok a települések, amelyek nem Székelyföld területén fekszenek, hanem 

olykor idegen környezetben, de magyar többségűek” - mondta Izsák Balázs, a Székely Nemzeti 

Tanács elnöke. Szerinte összesen 70 ilyen magyar többségű önkormányzattal számolhatunk 

Erdély területén. 

 

Lakatos Péter a Wikileaks-szivárogtatásról: nem korrupt az RMDSZ 
2011. május 26. - Nagy Orsolya - Krónika 

A Wikileaks RMDSZ-ről szóló kiszivárogtatásiból csak az igaz, hogy Traian Băsescu az MPP 

„keresztapja”, és hogy Tőkés László a román kommunista titkosszolgálathoz való közel 

kerülése miatt sodródott a szélre – véli Lakatos Péter RMDSZ-képviselő. Nem igazolta az idő 

Adriana Săftoiu liberális párti képviselő azon állítását, hogy az RMDSZ nem éri el a parlamenti 

küszöböt, mert elvesztette szavazóbázisát, illetve azt sem, hogy a szövetségen belül elharapózott 

a korrupció, így nem áll érdekében egy korrupcióellenes törvény meghozása – véli a képviselő. 

 

Júniusban megnevezi marosvásárhelyi polgármesterjelöltjét az RMDSZ 
2011. május 26. - transindex.ro, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ június végéig mindenképpen megnevezi a marosvásárhelyi polgármesterjelöltjét – 

jelentette be Borbély László. Az RMDSZ politikai alelnöke az Erdélyi Magyar Televízió 

Többszemközt című műsorában kifejtette: a megmérettetésen egy olyan személyiséget kell 

indítani, aki képes legyőzni a jelenlegi polgármestert, élvezi a marosvásárhelyiek bizalmát, és 

egyben képes román szavazatokat is szerezni. 
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Meghitelezett fiatalok 
2011. május 27. - Pap Melinda - Krónika, Szabadság 

Elősegítheti az erdélyi magyar fiatalok szülőföldön való boldogulását, illetve megkönnyítheti 

egyetemi tanulmányaik elvégzését az, hogy a magyar kormány a magyar állampolgársággal 

rendelkező felvidéki és erdélyi fiatalok számára is biztosítaná a diákhitelt – vélik az erdélyi 

diákszervezetek vezetői. Megítélésük szerint az anyaországban oly népszerű kölcsön 

kiterjesztése amiatt is hasznos, mert Romániában még nem létezik hasonló konstrukció. 

 

Lakatos védi a törvényt 
2011. május 27. - Nagy Orsolya - Krónika, Reggeli Újság 

Példaértékű lehet a romániai kisebbségi törvény az Európai Unióban, amennyiben a jogszabályt 

elfogadják – jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Lakatos Péter Bihar megyei RMDSZ-es 

parlamenti képviselő. A honatya elmondta, nem érti azoknak a magyar pártoknak és 

szervezeteknek a hozzáállását, amelyek bírálják a törvény tervezetét. Az RMDSZ ellenlábasai 

Lakatos szerint attól tartanak, hogy a szövetségnek sikerül elfogadtatnia a jogszabálytervezetet, 

és így sikert könyvelhet el. Lakatos Péter egyébként úgy gondolja, a törvény elfogadásának 

egyetlen módja a felelősségvállalás. 

 

Băsescu: új felosztást a fejlesztési régiók alapján 
2011. május 27. - Krónika 

Románia közigazgatási átszervezéséhez nincs szükség alkotmánymódosításra, a módosítást 

pedig a jelenlegi gazdasági fejlesztési régiók alapján kell megvalósítani – jelentette ki 

csütörtökön Traian Băsescu államfő. Az elnök szerint az új közigazgatási felosztás alapjául a 

nyolc jelenlegi régiónak kell szolgálnia, amelyeket az Európai Unió is jóváhagyott. Băsescu 

szerint a jelenlegi régiók mind területi, mind népességi szempontból kiegyensúlyozottak, 

ugyanakkor optimálisak a regionális projektek megvalósítására. Leszögezte ugyanakkor, hogy 

erről a koalíciónak kell döntenie, a témáról egyelőre nem esett szó. Korábban Băsescu még úgy 

vélte, a jelenlegi fejlesztési régiók nem alkalmasak feladatuk ellátására, mivel túl nagyok. 

 

Hárman az EMNP ellen 
2011. május 27. - Krónika 

A Demokratikus Szolidaritás az Esélyegyenlőségért Párt mellett a Nép Pártja és egy 

magánszemély nyújtott be óvást az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzése ellen a 

bukaresti törvényszéken megtartott tárgyaláson – tájékoztatta a Krónikát Toró T. Tibor, az 

EMNP ideiglenes elnökségének tagja. Elmondta, a párt bejegyzésének következő tárgyalás 

június 16-án lesz. Toró arra számít: ekkor bejegyzik a pártot, ugyanis a dokumentáció megfelel 

valamennyi törvényi előírásnak, a csütörtöki tárgyaláson ezt az ügyész sem kifogásolta. 

 

Mi fáj az RMDSZ-nek? 
2011. május 27. - Dénes László - Erdély Ma, Reggeli Újság 

Dénes László úgy fogalmaz, hogy „Az RMDSZ számára – sajnos – létkérdéssé vált a 

kormányban, a hatalomban való részvétel. Egy vízfejű szervezetté nőtte ki magát, amelynek a 

túlélését a közpénzekből való torkoskodás biztosítja. Azáltal, hogy egy egész nemzetrész, a 
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másfél milliós erdélyi magyarság atyuskájává próbált válni, önnön csapdájába került. 

Kényszerpályán bukdácsolva még megpróbálja – jól, rosszul, ez más kérdés – képviselni és 

védeni e nemzeti közösség érdekeit, de lépten-nyomon kitüremkedik eme törekvés mögül a 

pártos önérdek, amit nem lehet nem észrevenni. Ez az egyszerű magyarázata annak, hogy az 

erdélyi magyarok legtöbbje úgy érzi: csak önmagára számíthat”. 

 

Visszatért a Funar-szellem? 
2011. május 27. - Farcádi Botond - Erdély Ma, Háromszék 

A Háromszék publicistája szerint aggodalomra adnak okot az utóbbi időben elszaporodó 

magyarellenes megnyilvánulások, amelyek már nem csak a kormány ellenzékét adó pártok sorai 

közül, hanem az RMDSZ koalíciós partnerei részéről is megfigyelhetőek. „Mindegyre kibújik 

hát a szeg a zsákból, hiába a koalíciós megállapodás, az RMDSZ kormányzati szerepvállalása, a 

szövetség partnerei csak ideig-óráig képesek kordában tartani magyarellenességüket, a többieket 

meg semmi nem tartja vissza a hőzöngéstől. A nacionalizmus szellemét kiengedték a palackból. 

Visszaterelése az erdélyi magyar politikai elit bölcsességén, a magyar szervezetek 

együttműködési készségén is múlik.” 

 
„Veszélyes Orbán politikája” - vehemens vita a szlovák parlamentben 
2011. május 26. - MTI, SITA, hirszerzo.hu 

A szlovák ellenzék élesen magyarellenes, Orbán Viktor és kormánya politikáját revizionistának, 

a közép-európai régió számára veszélyesnek minősítő kirohanásaival Pozsonyban folytatódott 

az a parlamenti vita, amelynek végén a testület nyilatkozatban reagálna az új magyar 

alkotmányra. A nyilatkozat tartalma egyelőre nem ismert, a honatyák előtt két javaslat is 

fekszik. Az egyik tervezetet a szlovák külügyminisztérium, a másikat az ellenzéki Szlovák 

Nemzeti Párt (SNS) terjesztette a törvényhozás elé. A parlament pénteken szavaz a 

beadványokról. A parlamenti vitában felszólaló Ján Slota a Most-Híd pártot a Fidesz ötödik 

hadoszlopának nevezte, Bugár Béla pártelnök pedig szerinte a magyar revizionizmus terjesztője 

Szlovákiában. Szerinte az új magyar alkotmány nagyon hasonlít „a fasiszta, horthysta 

Magyarország alkotmányára”. 

 

Az ellenzék kifütyülte a magyar nagykövetet 
2011. május 26. - TASR, bumm.sk 

A kisebbségi nyelvhasználati törvényről történő szavazás idejére Heizer Antal pozsonyi magyar 

nagykövet is ellátogatott a szlovák parlamentbe. A törvényhozás erkélyén megjelenő diplomatát 

kifütyülte az ellenzék. „Eljött leellenőrizni a felvidéki idiótákat, hogy szót fogadnak-e 

Budapestnek“ – kommentálta a nagykövet megjelenését Ján Slota. Az SNS elnöke úgy vélte, a 

szlovák kormány tettei bizonyítják, hogy „hazaáruló módon próbálják magyarosítani Szlovákia 

déli részét, és Budapest utasítására még ennél is tovább akarnak majd menni“. „Szlovákia fejet 

hajt a magyar korbács előtt, ahogy ez Apponyi idejében történt a 19. és 20. század fordulóján“ - 

vélekedett. 
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Tiltakoznak a szlovákiai magyar televíziósok 
2011. május 26. - MTI, bumm.sk 

A Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége megdöbbenéssel fogadta, hogy a kisebbségi 

nyelvhasználati törvény módosítása után is megmaradtak a nem államnyelvű televíziózást érintő 

korlátozások. Az anyanyelven történő tájékoztatás alapvető jog, ez azonban csak korlátozott 

mértékben érvényesül a szlovák államnyelvtörvény egyes előírásai miatt - szögezi le 

nyilatkozatában a szervezet. Rámutatnak, az államnyelvtörvény előírja a kétnyelvűséget, amit a 

Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége a nemzetközi emberjogi és kisebbségvédelmi 

szervezetekkel együtt diszkriminációként és gazdasági versenyhátrányként értelmez. A helyzet 

a kisebbségi nyelvtörvény után sem javult. Továbbra is lehetetlen a magyar nyelvű elő adás, 

miután a jogszabály módosításával sem sikerült elérni, hogy a televíziókban ne kelljen 

szlovákul feliratozni a magyar műsorokat. 

 

Kisebbségi nyelvhasználat 
2011. május 26. - Felvidék Ma 

A Felvidék Ma hírportál a Hospodárske noviny mérvadó gazdasági napilap kisebbségi 

nyelvhasználati törvénnyel kapcsolatos kommentárját közli. Ennek szerzője leszögezi: „A 

nyelvhasználati küszöb csökkentése 20-ról 15 százalékra a Most-Híd kötelező kűrje volt. 

Virtuális téma zéró eredménnyel az ország életére nézve. Bugár húzhat egy vonalat a magyar 

nemzeti tevékenységet jelző rubrikába. A többiek meg a szlovákba. Chmel javaslata átment. Az 

Igor Matovič műhelyében gyártott változásokkal. A kisebbségi lakosok számát két egymást 

követő népszámlálásnak kell hitelesíteni. A törvényből hát leghamarabb 2021-ben lesz valami. 

S ennek sok értelme még akkor sem lenne, ha a nemzeti-szocialista ellenzék is megszavazta 

volna (holott a szavazást követően rituálisan azonnal kifütyülte). Sőt akkor sem, ha a 

megbízatási időszak legalább 20 éves lenne.” 

 

  

http://www.bumm.sk/55909/tiltakoznak-a-szlovakiai-magyar-televiziosok.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/28697-kisebbsegi-nyelvhasznalat-visszhang
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Hedvig becsületsértésért feljelentette Kaliňákot 
2011. május 26. - Vrabec Mária - Új Szó 

Malina Hedvig becsületsértésért feljelentette Robert Kaliňák volt belügyminisztert, aki egy 

interjúban hazugnak nevezte őt. A fiatalasszony laboratóriumi vizsgálatokkal tudja igazolni azt 

is, hogy nincsenek véralvadási problémái, amint azt orvosszakértői jelentésében Peter Labaš, a 

pozsonyi orvosi egyetem dékánja állítja. 

 
Zenta: Háromezer aláírás a decentralizációért 
2011. május 26. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az Egyesült Szerbiai Régiók aláírásgyűjtési akciójáról tartott sajtótájékoztatót Zentán Sándor 

József tartományi parlamenti képviselő és Borbély Ferenc, a községi képviselő-testület 

alelnöke. Hangsúlyozták, a községben háromezer, a tartományban százezer, országszerte pedig 

mintegy félmillió polgár támogatását sikerült megszerezniük. A decentralizációt szorgalmazó 

törvénymódosítási javaslataikat a tervek szerint hétfőn adják át a köztársasági parlamentnek. 

 

Egeresi üdvözölte Mladić elfogását 
2011. május 26. - Vajdaság Ma, MTI 

Elégedettségének adott hangot Egeresi Sándor, a vajdasági tartományi parlament elnöke, mert 

Szerbiában csütörtökön őrizetbe vették Ratko Mladićot, a boszniai szerb hadsereg egykori, 

háborús bűncselekményekkel vádolt parancsnokát. Egeresi a tartományi képviselőház honlapján 

megjelent közleményében úgy vélekedett, soha többé nem szabad előfordulnia, hogy Szerbia és 

polgárai néhány olyan ember túszává váljanak, akik elrejtőznek, nem néznek szembe az 

igazságszolgáltatással, elmenekülnek a bűncselekmények miatti felelősség viselése elől. 

 

Magyar nagykövet: az időzítés ideális a szerb kormány számára 
2011. május 26. - Vajdaság Ma 

A háborús bűncselekményekkel vádolt Ratko Mladić ügyének dramaturgiája ideálisan alakult a 

szerb kormány számára - mondta az MTI-nek Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi 

nagykövete. Mladić elfogásával Szerbia megfelelő választ adott az őt ért kritikára, és 

valószínűsíthető, hogy az Európai Uniótól (EU) hamarosan meg is kapja a tagjelölti státust. A 

történteknek egyelőre semmilyen hatását nem érezni a szerb fővárosban - jegyezte meg 

Nikowitz Oszkár. Hozzátette, nem tartja valószínűnek, hogy bármiféle tiltakozó megmozdulásra 

sor kerülne. 

 

Iskolafejlesztés Tóthfaluban 
2011. május 27. – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

Új fejezetet nyitott Tóthfalu életében a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium sporttagozatának 

elindulása. Az építkezések azonban nem fejeződtek be a tanévkezdésre, így átmeneti 

megoldásként a tanítási órákat a helyi kollégium előadótermében, az edzéseket pedig Oromon 

tartották. A magyarkanizsai önkormányzat kiírta a közbeszerzési pályázatot az iskolaépület 

északi szárnyának befejezéséhez szükséges munkálatok elvégzésére, a kivitelezéshez szükséges 
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http://ujszo.com/napilap/kozelet/2011/05/26/hedvig-becsuletsertesert-feljelentette-kalinakot
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11781/Zenta-Haromezer-alairas-a-decentralizacioert.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11782/Egeresi-udvozolte-Mladic-elfogasat.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/14728/Magyar-nagykovet-az-idozites-idealis-a-szerb-kormany-szamara.html
http://www.vmmi.org/index.php?ShowObject=hir&id=1226


 

 

 

 

 

 
9 

pénzösszeg azonban, bár már korábban megítélték, még mindig nem érkezett meg a Tartományi 

Nagyberuházási Alaptól. Az illetékesek ennek ellenére bizakodók, azt remélik, a következő 

tanévkezdésre végeznek a munkálatokkal, aminek köszönhetően szeptembertől már az 

iskolaépület északi szárnyába tervezett szaktantermek, az osztályterem és az informatika-terem 

is a diákok rendelkezésére áll majd. Az intézmény illetékesei mindeközben – részben önerőből, 

részben közadakozásból – megkezdték a labdarúgó pálya kiépítését. Az intézmény vezetői 

értelemszerűen nem mondtak le az eredetileg megálmodott műfüves pálya kiépítésének 

lehetőségéről sem, amely a megfelelő színvonalú téli edzéseket lenne hivatott szavatolni a 

sporttagozatos diákok számára, ám annak megvalósítása támogatások hiányában egyelőre még 

várat magára. 

 
Pirityiné Szabó Judit horvátországi látogatása 
2011. május 26. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

Május 20-án a HMDK vendégeként Horvátországban járt a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Pirityiné Szabó Judit, aki 

a HMDK vezetőivel tárgyalt, valamint ellátogatott Szlavónia több településére is. A HMDK 

vezetőivel tartott megbeszélések mellett Pirityiné időt szakított arra is, hogy személyes 

betekintést nyerjen a szlavóniai magyarság megmaradását garantáló infrastrukturális 

befektetések jelenlegi folyamatába, valamint a jövőbeli tervekbe. 

 

Hogy ne lehessen bennünket leírni 
2011. május 26. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

A kisebbségi önkormányzati választásokkal kapcsolatban Kriják Krisztina arról ír, hogy “olyan 

lehetetlen időpontban járulunk majd a szavazóurnákhoz, mint amennyire többnyire lehetetlen 

ezeknek a testületeknek a munkája is. Már abból is látszik, hogy a kormány mennyire nem tartja 

fontosnak ezek működését, hogy az évi szabadságok idejére írta ki a választásokat, méghozzá 

július 10-re”. A szerző szerint “ezek a testületek jobbára csak konzultációs szinten 

tevékenykednek, sok állami szerv még a véleményükre sem kíváncsi. Hogy miért? Mert nincs 

érdekérvényesítő képességük, nem tudnak odahatni, hogy amit kérnek (követelnek), az  meg is 

valósuljon. Tízből kilenc esetben előfordul, hogy még a levélre sem válaszolnak, amelyben 

valamelyik kisebbségi önkormányzat problémaorvoslásért fordult hozzájuk”. 

 

Rohanás, kapkodás, de úgy tűnik, meglesz… 
2011. május 26. - Andócsi János - Új Magyar Képes Újság 

Andócsi János a horvát csatlakozási folyamat esélyeit elemzi írásában, igazságtalannak nevezve 

a horvát sajtó Magyarországgal kapcsolatos kommentárjait: “Magyarországot a horvát 

kisebbség „ellenségeként” tüntették fel. Egyes kommentárok odáig mentek, hogy bennünket, 

horvátországi magyarokat ki kell venni a horvát alkotmányból. Válaszlépésként 

Magyarországgal szemben”. Andócsi úgy véli, hogy “ha a politikában létezik igaz barát, akkor 

ez most Horvátország számára Magyarország. A kérdés, hogy ezt a valódi barátságot miként 

használják majd ki a felek a jövőben”. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/706-pirityine-szabo-judit-horvatorszagi-latogatasa
http://huncro.hr/huncro.hr/rovatok/krijak-krisztina-jegyzete
http://huncro.hr/huncro.hr/rovatok/andocsi-janos-jegyzete
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