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Elítélte a szlovák parlament a magyar alkotmány egyes elemeit 

2011. május 27. - MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Másfél napos vita után elfogadta a szlovák törvényhozás a magyar alkotmány „területen 

kívüli” elemeit elítélő nyilatkozatot. A dokumentum biztosítja Szlovákia polgárait, hogy 

területén kizárólag „a Szlovák Köztársaság alkotmánya, jogrendje és a Szlovák Köztársaság 

nemzetközi kötelezettségvállalásai érvényesek, és lesznek érvényesek a jövőben is”. A 

nyilatkozatot csak a koalíciós képviselők támogatták. Az ellenzéki Szlovák Nemzeti Párt 

(SNS) élesebb hangvételű dokumentumot fogadtatott volna el, mely tiltakozott volna a 

„Szlovákia szuverenitását sértő kijelentések”, valamint a történelmi revizionizmus ellen. 

Az ellenzéki képviselők felszólalásai magyarellenesek voltak, Orbán Viktor és kormánya 

politikáját revizionistának, a közép-európai régió számára veszélyesnek, míg a Most-Híd 

pártot a Fidesz ötödik hadoszlopának nevezték. 

 

Kelemen Hunor: érthetetlen a felháborodás a Székelyföld brüsszeli 
képviselete kapcsán 

2011. május 27. - Krónika, Erdély Ma, Paprika Rádió 

„Nem értem a felháborodást Székelyföld brüsszeli képviselete ügyében” – nyilatkozta 

Kelemen Hunor. Az RMDSZ szövetségi elnöke szerint egy teljes mértékben törvényes, 

alkotmányos és normális kezdeményezésről van szó, amelyet a három székely megye 

tanácselnöke kezdeményezett. „Nem akadályozza meg senki sem Dâmbovita, sem Prahova 

sem Constanta megyét, hogy képviseleti irodát nyisson Európa fővárosában. Ha van rá 

anyagi lehetőségük és felkészült szakemberük, akkor én azt javaslom, nyissanak ők is 

irodát Brüsszelben, mert ezzel is hozzájárulnak térségük fejlesztéséhez” – jelentette ki a 

Szövetség elnöke, hozzátéve, visszautasít minden nacionalista nyilatkozatot ebben a 

kérdésben és teljes mértékben támogatja a székelyföldi megyék kezdeményezését. 

 

Román külügy: nincs törvényes alapja a brüsszeli Székelyföld-képviseletnek 

2011. május 27. - Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

A bukaresti külügyminisztérium sajnálatosnak tart minden olyan akciót, amelynek célja 

egy, az alkotmányos és törvényes keretek között nem létező „közigazgatási-területi egység” 

képviseletének létrehozása. A román külügy közleményében leszögezi: az Európai Unió 

szintjén létező gyakorlatnak megfelelően a tagállamok elismert területi-közigazgatási 

egységei nyithatnak érdekképviseleti irodát Brüsszelben. 

 

Budapest: feszültségeket kelt a Mátyás-szoborcsoport elé tett tábla 

2011. május 27. - Krónika, transindex.ro, Szabadság, Új Magyar Szó 

A Magyar Külügyminisztérium szerint feszültségeket gerjeszt a magyarság és románság 

kapcsolatában a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport elé kihelyezett tábla. A magyar 

Külügyminisztérium sajnálattal értesült arról, hogy Kolozsváron, a magyar-román közös 
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finanszírozásban felújított Mátyás király-szoborcsoport elé ismételten kihelyeztek egy, „az 

elmúlt évtizedekben is sok vitát kiváltó, Nicolae Iorga történésztől származó idézetet 

tartalmazó román nyelvű táblát”. A külügyi álláspontot Szilágyi Mátyás főkonzul 

ismertette pénteken Kolozsváron. 

 

Kelemen: júniusban meglesz a kisebbségi törvény 

2011. május 27. - transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság 

A parlamenti ülésszak végéig elfogadják a kisebbségi törvényt, a koalíciós partnerekkel 

aláírt egyezmény értelmében – jelentette ki Kelemen Hunor. „A törvény elfogadásának két 

alkotmányos módja van: a parlamenti vita vagy a felelősségvállalás. Mivel az idő 

meglehetősen sürget, valószínűnek tartom, hogy a felelősségvállalás eszközével élünk a 

kisebbségi törvény elfogadása érdekében. Egyelőre bízom abban, hogy koalíciós 

partnereink betartják a szavukat, és megvalósítjuk mindazokat a közös célokat, amelyeket 

a protokollumban rögzítettünk” – nyilatkozta az RMDSZ-elnök. 

 

Egyéves a kormány - Nemzetpolitikai nagyüzem 

2011. május 28. - Magyar Nemzet 

Nehezen vitatható, hogy az utóbbi húsz év nemzetpolitikájának legfontosabb döntése 

történt tavaly május 26-án, amikor a parlament módosította az állampolgársági törvényt, s 

lehetővé tette az egyszerűsített honosítást – írja a Magyar Nemzet. További fontos 

eredménynek tekinti a lap, hogy újraindult, illetve folytatódott az intézményesített 

magyar–magyar párbeszéd. Tavaly, hat év szünet után a kormány ismét összehívta a 

Magyar Állandó Értekezletet. A közös nyilatkozattal záruló tanácskozáson mindegyik 

legitim határon túli magyar szervezet képviseltette magát. Idén ismét ülésezett a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fóruma, amely a külhoni magyarság parlamenti, regionális, 

helyi és uniós képviselőit tömöríti. Április 30-án az Apáczai Közalapítvány szervezésében 

elindult a Határtalanul! tanulmányi kirándulások program, május 4-én pedig megjelent az 

oktatási-nevelési támogatásokról szóló Szülőföldön magyarul program. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. május 28-i számában olvasható) 

 

Rövidesen útlevelet is igényelhetnek a határon túliak 

2011. május 28. - Sükösd Levente - MR1-Kossuth Rádió 

Néhány hét múlva már nemcsak honosítást, hanem magyar útlevelet is igényelhetnek a 

külképviseleteken a külhoni magyarok. A magyar állampolgárságra továbbra is nagy az 

igény a határon túl élő magyarok körében. Wetzel Tamás miniszteri biztos a Krónikának 

elmondta, az igénylések többsége Erdélyből érkezik, hiszen Románia részéről semmilyen 

akadályt nem gördítenek a magyar állampolgársági ügyek intézésével kapcsolatban. 

Hasonló a helyzet Szerbiában is. A kárpátaljai magyarokkal szembeni zaklatások 
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alábbhagytak az utóbbi időben az ukrán biztonsági szolgálat részéről, ami a magyar 

kormány határozott fellépésének köszönhető. A kérelmek elbírálása jól halad, közel 50 

ezer kérelmet készítettek elő döntésre a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban. Már 

több ezren tették le az állampolgársági esküt, és az elkövetkezendő hónapokban még 

többen fogják. 

 
A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS-SZOBOR ELÉ HELYEZETT IORGA-TÁBLA ÜGYE 

 

Az RMDSZ újraértékeli a PDL-vel kötött helyi megállapodást a Iorga-tábla 
miatt 

2011. május 27. - Krónika, transindex.ro, Szabadság, Új Magyar Szó 

A kormánykoalíció hétfői ülésén az RMDSZ felveti a kolozsvári Mátyás-szobor elé 

helyezett Iorga-tábla ügyét és újraértékeli a Demokrata Liberális Párttal (PDL) kötött 

megyei szintű megállapodást – jelentette ki Máté András Levente. A Kolozs megyei 

RMDSZ elnöke kijelentette: hétfőn megkérdezi Emil Boc miniszterelnököt, hogy mit 

gondol a bronztábla elhelyezéséről annak fényében, hogy a Mátyás-szoborcsoport 

restaurálását államközi, román-magyar egyezmény szabályozta. 

 

Sorin Apostu: a Iorga-tábla a helyén marad 

2011. május 27. - Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

Nem távolítják el a Iorga-idézetet tartalmazó táblát a Mátyás-szoborcsoport elől – 

jelentette ki újságíróknak Sorin Apostu, Kolozsvár polgármestere azt követően, hogy az 

RMDSZ-frakció pénteken kivonult Kolozs Megye Tanácsának üléséről, tiltakozásképpen a 

tábla-ügy miatt. Sorin Apostu a polgármesteri hivatal médiaközpontjának pénteki 

felavatásán újságírói kérdésre válaszolva azt nyilatkozta: „Ez egy olyan helyzet, amelyet 

mindkét félnek meg kell értenie. A feleknek el kell gondolkodniuk azon, hogy mi a 

normális egy multikulturális városban, és ennek megfelelően kell viselkednünk”. 

 

Iorga-idézet: polgári engedetlenséget helyezett kilátásba a megyei RMDSZ 

2011. május 27. - transindex.ro, Szabadság 

Az RMDSZ továbbra is igénybe vesz minden jogi és politikai eszközt a „Mátyás-

szoborcsoportnál elkövetett törvénytelen intézkedések” felszámolására - döntött péntek 

délelőtt a szövetség Kolozs megyei szervezetének állandó tanácsa. Közleményük szerint 

végső esetben polgári engedetlenségre szólíthatják fel a város magyarságát. 
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„Közöltem a külüggyel, hogy a Iorga-tábla törvénytelen” 

2011. május 28. - Nyugati Jelen, Szabadság 

Füzes Oszkár, Magyarország bukaresti nagykövete találkozót kért a román külügytől. És 

közölte: a magyar közösség szempontjából a kolozsvári Mátyás-szobor talapzatára 

elhelyezett Iorga-idézet törvénytelen, és kérte a helyzet rendezését. „Konstruktív 

beszélgetés volt, jó hangulatú. Arra kértem a román hatóságokat, hogy a romániai 

törvényeknek megfelelően tartsák be a törvényességet. A kolozsvári magyar közösség 

képviselői szempontjából a tábla nem törvényes” – fejtette ki Füzes Oszkár. 

 

Ma távolítják el a „Iorga-táblát”? 

2011. május 30. - Sipos M. Zoltán - Új Magyar Szó 

László Attila, Kolozsvár alpolgármestere az Új Magyar Szó kérdésére elmondta: „Pénteken 

én is megkaptam a hivatalos átiratot, és azonnal utasítottam a műemlékvédelmi és a 

zöldterületi osztályt, hogy vegyék fel a kapcsolatot a kivitelezővel. Ugyanis a restaurálást 

kivitelező cég fogja eltávolítani a törvénytelenül odahelyezett táblát. Ez már remélhetőleg 

holnap (ma – szerk. megj.) meg fog történni.” 

 
 

Tamás Sándor: A régiók Európájában normális Székelyföld 

2011. május 27. - transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, Szabadság, Új Magyar Szó 

Hisztériának nevezte Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Mircea Geoană 

szociáldemokrata politikus nyilatkozatait, amelyben elítéli a Székelyföldi Képviseleti 

Irodát. A megyei tanács elnöke leszögezte: jogilag nem támadható a Székelyföld kifejezés 

használata. Kovászna és Hargita területi képviseleti irodájának avatására június elsején 

kerül sor Brüsszelben.  

 

Hárman óvták meg az EMNP bejegyzését 

2011. május 27. - transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság, Új Magyar Szó 

Május 26-án tárgyalta első ízben az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzését a Bukaresti 

Törvényszék. A tárgyaláson az EMNP ideiglenes elnökségét Toró T. Tibor képviselte. Az 

Erdélyi Magyar Néppárt jogi bejegyzése ellen három óvást nyújtottak be. Az Erdélyi 

Magyar Néppárt jogi bejegyzését június 16-án tárgyalja érdemben a Bukaresti 

Törvényszék, az óvást emelők addig mutathatják be bizonyítékaikat. 

 

Megalakult a Belső-erdélyi Önkormányzati Tanács 

2011. május 27. - transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság, Új Magyar Szó 

Május 27-én Kolozsváron megalakult a Belső-erdélyi Önkormányzati Tanács, amely a 

közép-erdélyi és a szórványmegyék RMDSZ-es önkormányzati képviselőiből áll. A Tanács 
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elnökévé Póka András Györgyöt, Kalotaszentkirály polgármesterét választották meg, az 

elnökség tagjai: Kovács Attila, a Brassó Megyei Tanács alelnöke, Krecsák Adalbert, 

Nagyenyed alpolgármestere és Máthé István, Bethlen alpolgármestere.  

 

Román pártok - Helyzetfüggő kisebbség-barátság? 

2011. május 28. - Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A román politikusok ellenzékben nacionalisták, a hatalmon magyarbarátok, állapította 

meg sepsiszentgyörgyi látogatásán Theodor Paleologu külügyminiszter, a Demokrata-

Liberális Párt alelnöke. Ez a „váltógazdálkodás” 20 éve töretlenül dívik. Olyan 

képmutatásról van szó, amelyért valamennyi politikai alakulat felelős, tette hozzá Theodor 

Paleologu, aki a székelyföldi uniós lobbiiroda hírét követő reakciókra utalt. 

 

Kész tárgyalni a Maros megyei RMDSZ az önkormányzati választások kapcsán 

2011. május 28. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Maros megyei RMDSZ nyitott a tárgyalásra és az együttműködésre a magyarságot 

képviselő politikai és civil szervezetekkel és a történelmi egyházakkal a helyhatósági 

választások kapcsán – áll a szervezet közleményében. Közleményükben kifejtik: fő 

célkitűzésnek tekintik a municípiumi polgármesteri tisztség megszerzését, a 

marosvásárhelyi tanácstestületben többségi frakció felállítását, a megyei tanácselnöki 

tisztség megőrzését.  

 

Összetartozunk szórványkonferencia Déván 

2011. május 29. - Iochom Zsolt - szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Május 28-án a Hunyad megyei Déva adott otthont a második Összetartozunk 

szórványkonferenciának, melyen a székelyföldi megyék közösségépítő programjában részt 

vevő partnerszervezetek képviselői, valamint az anyaországi testvérmegyék küldöttei 

voltak jelen. „A szórványban élők ki vannak téve annak az asszimilációs folyamatnak, amit 

mi Székelyföldön sokszor nem is érzékelünk, sokáig nem vettünk észre. Az elmúlt húsz 

évben nagyon sok konferenciát szerveztek, rengeteg tanulmányt írtak, ami a maga 

nemében hasznos, de a mi gyakorlati életünkben sokkal fontosabb, hogy a közeljövőt és a 

távolabbi jövőt közösen megtervezzük, együtt cselekedjünk.” – hangsúlyozta Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök. 

 

Buda bízik a kisebbségi törvény elfogadásában 

2011. május 30. - Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Már kedden elfogadhatja a képviselőház Daniel Buda szerint azt a törvénytervezetet, 

amelynek értelmében már a jövő évi helyhatósági választáson egyfordulós rendszerben 

választanák meg a polgármestereket. Buda kitért a kisebbségi törvény elfogadtatására is: 

szerinte a jogszabályt megszavazhatja a parlament június végéig, és nem lesz szükség a 
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kormányzati felelősségvállalásra. A képviselő a balliberális ellenzéki kritikákra utalva 

leszögezte: a kisebbségi törvény nem vezet etnikai alapú szegregációhoz.  

 

Főhajtás a hősök előtt 

2011. május 30. - Új Magyar Szó 

Csak az összetartozás és az egymás méltóságának a tisztelete hozhat nyugodt és békés 

jövőt Magyarország számára – emelte ki közös állásfoglalásában Tőkés László és Lomnici 

Zoltán a magyar hősök emléknapja alkalmából. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

és az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke azt írta: ezen a napon közösen hajtanak fejet a 

hősi halottak emléke előtt, és különös tisztelettel gondolnak az első világháborúban 

elhunyt 600 ezer magyar katonára, köztük a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred Doberdó 

térségében elesett hőseire. 

 

Székelyföld - és akiknek nem kell 

2011. május 30. - Székely Ervin - Új Magyar Szó 

Székely Ervin úgy véli, hogy a brüsszeli Székelyföld-irodát támadó politikusok valójában az 

elfogadás előtt álló kisebbségi törvény ellen lépnek fel. „A kisebbségi törvény 

elfogadásának ellenzőit nemcsak a román politikai elit soraiban kell keresni. A 

közelmúltban a Tőkés Lászlót támogató EMI (Erdélyi Magyar Ifjak) megjelentetett egy 

meglehetősen felszínes elemzést a jogszabály tervezetéről, amelyik szintén kemény 

bírálatokkal illette a kezdeményezést. Az a tény, hogy Tőkés László számára épp az Erdélyi 

Magyar Néppárt bejegyzési dokumentumainak a benyújtása után vált prioritássá a 

Székelyföldi iroda megnyitásának szorgalmazása, arra utal, hogy ő sem érdekelt a 

kisebbségi törvény sikerében” – fogalmaz Székely. 

 

A magyar kormány anyagilag is támogassa az autonómiaharcot! 

2011. május 30. - Nyugati Jelen 

Balczó Zoltán, a magyar Országgyűlés jobbikos alelnöke szombaton a Maros megyei 

Makfalván azt nyilatkozta, a magyar kormányt meg kellene győzni, hogy ne csak 

erkölcsileg, de anyagilag is támogassa az autonómiaharcot. Megjegyezte, hogy 

Magyarország határain kívül két szervezet harcol Székelyföld autonómiájáért, a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) közéleti, illetve a Magyar Polgári Párt (MPP) politikai úton. A 

harmadik alkalommal megrendezett makfalvi Székely Majálison több százan vettek részt, 

köztük Izsák Balázs, az SZNT elnöke és Szász Jenő, az MPP elnöke. 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://maszol.ro/index.php?menu_id=2401&cikk=136811
http://maszol.ro/velemeny/szekelyfold_es_akiknek_nem_kell_2011_05_30.html
http://www.nyugatijelen.com/kronika/a_magyar_kormany_anyagilag_is_tamogassa_az_autonomiaharcot.php


 

 

 

 

 

 
8 

Az MKP szlovák parlament magyar alaptörvényre vonatkozó nyilatkozatáról 

2011. május 27. - MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A Magyar Koalíció Pártja érthetetlennek és értelmezhetetlennek tartja, hogy a szlovák 

parlament két napon át a magyar alaptörvényről vitázott. Az MKP leszögezi, hogy a 

magyar alaptörvénynek nincs semmilyen negatív hatása Szlovákiára, és Magyarország 

többi szomszédos országára sem. A Berényi József pártelnök által jegyzett közlemény 

szerint az MKP sajnálatosnak tartja, hogy a magyar alaptörvény elítéléséhez egy 

kivételével a magyar képviselők is nevüket adták, amivel hozzájárultak a magyarfóbiával 

átitatott és ellentmondásos határozat elfogadásához, amely semmiképpen nem járul hozzá 

a két ország és nemzet közötti közeledéshez. 

 

Slota a magyar alkotmányra reagáló nyilatkozatról 

2011. május 27. - TASR, Új Szó Online 

Semmit sem old meg és Budapestnek hízeleg a magyar alkotmánnyal kapcsolatban 

elfogadott koalíciós parlamenti nyilatkozat - véli Ján Slota, az SNS elnöke, aki szerint a 

dokumentum „a szlovák nemzet és Szlovákia polgárainak szlovák parlament általi 

elárulása”. Slotának meggyőződése, hogy pártja nyilatkozattervezete átfogóbb volt, és 

konkrétan kezelte, „tisztította” volna a szlovák-magyar viszonyt.  Slota reméli, az ország 

lakosai megfigyelik, mely képviselők szavaztak a kormánypárti javaslatra, hogy 

felelősségre vonhassák őket azért, amit a jövőben okoz, s azért, „ahogyan Budapest 

kiterjeszti csápjait Szlovákiában”. 

 

Pozsonyi nagykövetség: nem fütyülték ki Heizer Antalt 

2011. május 27. - bumm.sk 

Nem igaz, hogy a szlovák parlamentben kifütyülték volna Heizer Antal magyar 

nagykövetet - reagált Magyarország pozsonyi nagykövetsége a bumm.sk hírportálon 

megjelent hírre. A nagykövetség közleménye szerint „az ülésteremben jelenlévő 

parlamenti képviselők döntő többsége Marek Maďarič képviselő a nagykövet úr 

üdvözlésére vonatkozó javaslatának benyújtásakor, valamint a levezető alelnök, Pavol 

Hrušovký azt bejelentő szavainál is tapssal köszöntötte a nagykövetet”. 

 

Cinizmus 

2011. május 27.  Csáky Pál - Felvidék Ma 

„A tavalyi magyarellenes államnyelvtörvény után a Most-Híd most is megszavazta a 

magyar alkotmánnyal kapcsolatos provincionális parlamenti nyilatkozatot. Szerintem 

magát magyarnak valló képviselőnek egy ilyen helyzetben minimum tartózkodnia illett 

volna. Nincs Európában még egy olyan parlament, amely a szomszéd ország 

alkotmányának elfogadásakor így reagálna. Ezt már a Balkánon sem csinálják” – írja 

Csáky Pál a Felvidék Ma hírportálon. Az MKP korábbi elnöke szerint a szlovák parlament 
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ezzel a „primitív” lépéssel azt akarja üzenni Budapestnek, hogy „ezek a magyarok a mi 

tulajdonunk”. Csáky szerint ezt megtehetik, mert a szlovákiai magyarok önbecsülése egyre 

csökken. „A kilencvenes évek első felében a felmérések szerint kevés szlovákiai magyar volt 

büszke Szlovákiára, mint hazájára. A második Dzurinda-kormány idején ez az arány 

megnőtt – joggal. A döbbenet azonban ott van, hogy a Fico-kormány idején még ettől is 

magasabbra nőtt az ilyen véleményt vallók aránya.” Csáky szerint ez „a hírhedt stockholmi 

szindróma kristályos megnyilvánulása a szlovákiai magyarok körében”. 

 

Bugár: értelmes kompromisszum született a nyelvtörvény ügyében 

2011. május 28. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Bugár Béla szerint értelmes kompromisszum született a kisebbségi nyelvhasználati 

törvény ügyében, „bár nem mondhatja, hogy repes a boldogságtól”. A Szlovák Rádió 

politikai vitaműsorában elmondta, a tervezet nem rövidíti meg a szlovákok jogait, 

ugyanakkor a „legtöbb, amit elérhettek”, legfontosabb hasznának a nyelvhasználati küszöb 

húszról tizenöt százalékra való csökkentését tartja. Vitapartnere Dušan Čaplovič (Smer) 

volt, akivel többek között a parlament magyar alkotmánnyal kapcsolatos nyilatkozatáról is 

szót ejtettek. Az ellenzéki politikus szerint Szlovákia kötelessége figyelemmel kísérni a 

szomszédos államok helyzetét, amennyiben olyan dolgok történnek ott, melyek a 

szlovákiai polgárok befolyásolására is irányulnak. Véleménye szerint Magyarország több 

megnyilvánulása is fenyegeti Szlovákia szuverenitását. Bugár elmondta, oszt néhány 

félelmet, mely a magyar kormánypolitikából fakad. 

 

Vörös Péter: A magyaroktól nem félni kell, hanem együttműködni velük 

2011. május 28. - SITA, Új Szó Online 

A magyaroktól nem félni kell, hanem együtt kell működni velük - mondta Vörös Péter, a 

Híd képviselője a SITA hírügynökségnek adott interjújában. „Az az érdekünk, hogy 

Szlovákiában normális, baráti legyen a légkör, s hogy az egyenrangúságon alapuló partneri 

viszony alakuljon ki a szlovákok és az itt élő kisebbségek között, mert ez az emberi és 

természetes” - fejtette ki a politikus. Megjegyezte, a szlovák parlamentben szokássá vált, 

hogy a kisebbségeket érintő kérdések hisztérikus reakciókat váltanak ki elsősorban az 

ellenzék padsoraiban. „Az ellenzék továbbra is az indulatok felkorbácsolására és a 

gyűlöletkeltésre használja a parlamenti vitát” – véli Vörös Péter. 

 

 

Čaplovič: diszkriminálják a szlovákokat a déli régiókban 

2011. május 29. - bumm.sk 

Dušan Čaplovič, az ellenzéki Smer alelnöke szerint a kisebbségi nyelvhasználati törvény 

megteremti a feltételeket Dél-Szlovákia elmagyarosítására. Čaplovič szerint a szlovákokat 

ebben a régióban már most is diszkriminálják. Az ellenzéki politikus úgy véli, ezen a 

területen egy alkotmánymódosítás tehet rendet. Azt szeretné, ha minden szlovák 
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állampolgár beszélne szlovákul, és használná a nyelvet a hivatalos érintkezésben, a 

kisebbségek tagjai pedig használhatnák anyanyelvüket. A Smer alelnöke szerint „ez a jogok 

és kötelezettségek kiegyensúlyozása”. 

 
 

A Bethlen Gábor Alap pályázatait mutatták be Újvidéken 

2011. május 27. - pannonrtv.com 

Már három nagyösszegű támogatásra vonatkozó pályázat jelent meg a Bethlen Gábor Alap 

bejegyzése óta. Az Alap bejegyzésének késése nem okozott fennakadást a már megjelent 

pályázati kiírásoknál – hangzott el Újvidéken, az Alap pályázatai során felmerülő 

gyakorlati kérdésekről tartott előadáson. 

 

Pengeváltás ösztöndíj-ügyben 

2011. május 28. - Diósi Árpád, Csincsik Zsolt - Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége nem jelentett fel senkit – közölte 

sajtótájékoztatóján Csonka Áron pártelnök Korhecz Tamásnak, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnökének állítására válaszolva. A VMDK Nevena Petrušić szerbiai esélyegyenlőségi 

biztoshoz nyújtott be egy beadványt, és felkérte, hogy foglaljon állást az MNT által 

elfogadott határozatról, amely a felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívásáról, a pályázat 

lebonyolításáról és a kérelmek pontozásának szabályozásáról rendelkezik. Korhecz Tamás 

a beadványban állítottakat szerdai sajtótájékoztatóján utasította el, ekkor elmondta, a 

biztos asszony meg is kereste őket, hogy nyilatkozzanak a vádakról, ennek eleget tettek és 

tételesen megcáfolták azokat. Ezt követően a VMDK elnöke sajtótájékoztatón ismételte el 

álláspontjukat a határozattal kapcsolatban. 

 

Egeresi: Lehetséges a koalíció azokkal, akik most nincsenek hatalmon 

2011. május 29. - Vajdaság Ma 

Egeresi Sándor, a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselője és a Tartományi 

Képviselőház elnöke nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a VMSZ a közelgő parlamenti 

választások után koalícióra lép azokkal a politikai pártokkal, amelyek most nincsenek 

hatalmon. A politikus nem nevezte meg őket, de a Pravda című belgrádi napilapnak (a 

Szerb Haladó Párthoz közelálló újság) azt nyilatkozta, világos, hogy a VMSZ 

megbeszéléseket folytat majd azokkal a pártokkal, amelyek programjukkal támogatják a 

VMSZ által meghatározott prioritásokat. 
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Diákhitel: nem igényelhető 

2011. május 27. - Kárpáti Igaz Szó 

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

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

Magyarországra, írta a Magyar Nemzet. A vajdasági és a kárpátaljai magyar hallgatók nem 

tudják igénybe venni ezt a lehetőséget, ugyanis Ukrajna és Szerbia nem tagja az Európai 

Gazdasági Térségnek. A feltétel ugyanis a magyar állampolgárság, illetve az, hogy a 

fiatalnak olyan európai gazdasági térségi tagállam valamely felsőoktatási intézményében 

kell tanulnia, amely Magyarországon elismerhető felsőfokú végzettséget ad. 

 

Kijev szerint nem politikai probléma a magyar kettős állampolgárság 

2011. május 27. - MTI, Kárpátalja Ma 

Az ukrán külügyminisztérium nem tekinti politikai problémának, hogy Magyarország 

állampolgárságot ad a Kárpátalján élő magyaroknak, szerinte a felelősség a második 

állampolgárság felvételéért az ukrán állampolgárokat terheli – írta a Kommerszant-

Ukraina című ukrán napilap. A cikk szerint a magyar kettős állampolgársággal kapcsolatos 

probléma akkor éleződött ki, amikor kiderült, hogy az SZBU munkatársai „elbeszélgetnek 

a magyar állampolgárságért folyamodó ukrán állampolgárokkal”. Az SZBU a lap egyik 

informátora szerint nem gyakorolt nyomást a kárpátaljai magyarokra, csupán 

„bűnmegelőző beszélgetést” folytatott velük, majd ezt követően az ukrán 

külügyminisztériumhoz fordult, hogy az megfelelő módon járjon el a magyar diplomáciai 

képviseletnél. 

 

Céltudatos provokációt folytatnak a V4 országai ellen? 

2011. május 27. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Hanna German, az ukrán elnök humanitárius ügyekért felelős tanácsadója cáfolta Tarasz 

Csornovil, az ukrán parlament külügyi bizottsága elnökhelyettesének állításait, miszerint a 

nemzetbiztonsági szolgálat (SZBU) Magyarország és Csehország után Lengyelország elleni 

provokációkra készül. Csornovil szerint „az SZBU a kettős állampolgársággal rendelkező 

ukrajnai magyarok és a magyar konzulátusok igen aktív üldözésébe kezdett”. Egyúttal 

megjegyezte: Ukrajnában nem tiltott a kettős állampolgárság, „egyszerűen nincs 

elismerve”. Csornovil arra is rámutatott, hogy az SZBU semmilyen kifogást nem emelt az 

orosz-, román- és izraeli-ukrán kettős állampolgárság ellen, csak a magyart pécézte ki. Úgy 

véli, az SZBU provokációi arra irányulnak, hogy „a visegrádi négyek felhagyjanak Ukrajna 

érdekeiért való lobbizással”, amiben mindenekelőtt Oroszország vezetése érdekelt. 
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Öt év alatt négymilliót fordítanak a nemzetiségek támogatására Kárpátalján 

2011. május 28. - Kárpátinfo 

A Kárpátaljai Megyei Tanács elfogadta a megyében élő nemzeti kisebbségek támogatásáról 

szóló programot. A kisebbségek oktatására, művelődésére, nemzeti hagyományainak 

megőrzésére és fejlesztésére 2011 és 2015 között négymillió hvrinyát fognak fordítani. 

Kárpátalján 62 kisebbségi szervezet működik. A nemzetiségi oktatást 118 iskola, 5 

magántulajdonban lévő líceum és 74 óvoda szolgálja. 
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