
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2011. június 1. 



 

 

 

 

 

 
2 

Budapest: bekérették a román nagykövetet 

2011. május 31. - Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Bekérette a Külügyminisztériumba Ireny Comaroschit, Románia magyarországi 

nagykövetét kedden Németh Zsolt; a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 

aggodalmát fejezte ki a napokban Kolozsvárott történtek miatt. Az államtitkár a kolozsvári 

Mátyás-szoborra elhelyezett román felirat és zászló, valamint a bukaresti magyar 

nagykövet feltartóztatásának ügyét említette a diplomatának, s elmondta: ezek az 

események ellentétben állnak a két ország egyezményeivel, és ártanak a jószomszédi 

együttműködésnek - áll a külügyi közleményben.  

 

Bekérették a román külügyminisztériumba a magyar nagykövetet a brüsszeli 
székelyföldi iroda ügyében 

2011. május 31. - MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság 

Bekérették a román külügyminisztériumba Magyarország bukaresti nagykövetét, hogy 

tájékoztatást kérjenek tőle arról, miért ad otthont a brüsszeli Magyar Régiók Háza a 

székelyföldi irodának. A találkozón a román fél aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a 

brüsszeli székelyföldi képviseleti irodának a Magyar Régiók Háza ad otthont. A 

minisztériumban közölték: Bukarest a két ország stratégiai partnerségére való tekintettel 

elvárja, hogy egyetlen magyarországi hivatalos személy se vegyen részt a keddi megnyitón. 

 

Székely székhely 

2011. május 31. - Kertész Melinda - transindex.ro, Erdély Ma 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is jelen lesz a Székelyföld brüsszeli képviseletét 

ellátó iroda megnyitóján, noha a román külügyminisztérium Füzes Oszkárnak, 

Magyarország romániai nagykövetének küldött levelében reményét fejezte ki, hogy a 

magyar állam hivatalosságai nem vesznek részt az eseményen. Borboly Csaba Hargita 

megyei tanácselnök elmondta, nemcsak magyarországi, hanem romániai hivatalos 

személyeket is meghívtak az avatóünnepségre, például a romániai külügyminisztérium 

képviselőjét is várják az eseményre. 

 

Péntekig pályázhatnak fiatalok a határon túli utakra 

2011. május 31. - MTI, Hírszerző, Új Magyar Szó, Szabadság 

Péntekig lehet pályázni a Határtalanul! tanulmányi kirándulási programra. Az Apáczai 

Közalapítvány előző évi utakat összegző kötete szerint a leghosszabb tanulmányi 

kirándulások Erdélybe irányultak, míg a helyszíneket tekintve Kolozsvár volt a 

legnépszerűbb. 2010-ben összesen 177 utazás valósult meg, ezek 68,3 százaléka volt 

tanulmányút, a többi az együttműködések alprogram részeként jött létre. Az utazásokon 
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összesen közel hatezer diák és 672 kísérőtanár vett részt. A tanulmányutak keretében 1 

386 kulturális és szakmai tevékenységet valósítottak meg a diákok, előbbiek közül a 

legjellemzőbb olyan műemlékek, különösen templomok látogatása volt, amelyek 

valamilyen módon kapcsolódtak a magyarsághoz. Gyakori volt a múzeumlátogatás is, és 

sok programba építették be emlékhelyek megtekintését, megemlékezésekkel összekötve. 

 

Kft. határok nélkül 

2011. június 1. - Gál Mária - Népszava 

„Késedelem, átláthatatlanság és politikai elfogultság jellemzi az átalakított külhoni 

támogatási rendszert. Bár az államháztartási törvény tiltja, hogy az alapkezelő gazdasági 

társaság legyen, mégis egy zrt. lett a gazdája a támogatásra szánt 13 milliárd forintnak. 

Hosszas vajúdás után született meg a Bethlen Gábor Alap alapkezelője, amely az egyetlen 

„gazdája” a külhoni magyar kultúra és oktatás támogatására szánt 13 milliárd forintnak.” 

Az Alap felett rendelkező, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesből, Gál András Levente 

közigazgatási államtitkárból és Répás Zsuzsanna helyettes államtitkárból álló Bizottság 

még februárban határozott arról, hogy a nyílt pályázaton nyújtható keretösszeg csupán 1,2 

milliárd forint lesz. A bejegyzés előtt sem szünetelt a támogatás, egy, a miniszterelnök által 

jegyzett kormányrendelettel mintegy ötszáz millió forintot odaítéltek már határon túli 

intézményeknek és programoknak. 

 

Egyfordulós polgármester-választás lesz 2012-ben 

2011. május 31. - Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, Szabadság 

Jövőre egyfordulós választáson szavazhatnak a települési polgármesterekre, miután a 

képviselőház döntéshozó kamaraként kedden elfogadta az erről szóló törvényjavaslatot. Az 

ellenzéki pártok bírálták a módosítást, álláspontjuk szerint a módosítás eltávolodást jelent 

a demokratikus értékektől. A törvénymódosítás kedvező eredménnyel járhat a magyarság 

számára azon településeken, ahol ugyan számarányát tekintve nincs többségben, de 

összefogás esetén lehetőséget teremt a magyar jelölt polgármesterré választására már az 

első fordulóban. 

 

Piros-sárga-kék szalag a Mátyás-szobron 

2011. május 31. - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Román nemzeti színű szalaggal díszített koszorút helyezett el a Mátyás-szobornál kedden 

egy idős férfi, a szalagon egy szöveg volt olvasható arról, miként „győzte le Ştefan cel Mare 

Magyarország Királyát”. A koszorút a köztisztasági vállalat alkalmazottjai távolították el. A 

Főtéren járőröző közösségi rendőr szerint a szalagot pillanatragasztóval a szoborhoz 

rögzítette elhelyezője, hogy olvasható legyen a rajta levő felirat. „Mellette még két piros-
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fehér-zöld színű koszorú is volt” – mondta, hozzátéve, hogy aki koszorút szeretne 

elhelyezni a szobornál, nyugodtan megteheti. 

 

Sepsiszentgyörgy: veszített a városvezetés az utcanév-háborúban 

2011. május 31. - Krónika 

Jogerősen felfüggesztette a Brassó Megyei Ítélőtábla a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 

határozatait három utcanévvel kapcsolatban. A bíróság honlapján közzétett döntés 

megerősíti a Kovászna Megyei Törvényszék áprilisban hozott ítéletét, amely felfüggeszti a 

három sepsiszentgyörgyi utcanév megváltoztatását előíró tanácsi határozatokat. Az 

önkormányzati döntéseket a Kovászna és Hargita Megyei Románok Civil Fóruma támadta 

meg a bíróságon, a Kovászna Megyei Törvényszék igazat adott a szervezetnek, a városháza 

pedig fellebbezett az ítélet ellen. 

 

Megtartotta alakuló ülését az RMDSZ Főtitkársága 

2011. május 31. - transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság 

Kovács Péter főtitkár, Bodor László, Horváth Anna, Hegedűs Csilla és Székely István 

főtitkár-helyettesek részvételével megtartotta alakuló ülését a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség Főtitkársága. A Főtitkárság kolozsvári székházában lezajlott 

tanácskozáson döntés született arra vonatkozóan, hogy a javában zajló Erdélyi 

Konzultáció, amelynek célja a magyarság céljainak, a Szövetséggel szembeni elvárásainak 

a feltérképezése, kiegészül egy átfogó önkormányzati konzultációval. 

 

Június 2-án az RMDSZ partiumi önkormányzati tanácsa is megalakul 

2011. május 31. - transindex.ro 

A székelyföldi és a belső-erdélyi önkormányzati tanácsok után hamarosan megalakul a 

Partiumi Önkormányzati Tanács is. Az RMDSZ Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Nagybánya, 

Történelmi Máramaros és Szilágy megyei küldötteinek részvételével június 2-án alakul 

meg a partiumi testület. Az ülésre a margittai polgármesteri hivatal dísztermében kerül 

sor, 10 órai kezdettel. Itt jelen lesz és köszöntő beszédet mond Kelemen Hunor szövetségi 

elnök, Kovács Péter főtitkár, valamint Horváth Anna, önkormányzatokért felelős főtitkár-

helyettes. 

 

Kötő József a kolozsvári Mátyás-szobor körül zajló eseményekről 

2011. május 31. - transindex.ro 

A Ceauşescu korszakra jellemző politikai kétarcúság jelensége újra megjelenik a napi 

politikában – mondta napirend előtti felszólalásában Kötő József képviselő a kolozsvári 

Mátyás szobor körül zajló eseményekre utalva. Hangsúlyozta: Európa felé, a demokratikus 

jogállam szerepében tetszelegve úgy teszünk, mintha törvénykezésünk és kormányzási 

programjaink révén esélyegyenlőséget biztosítanánk valamennyi közösség számára, 
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viszont döntő pillanatokban, végrehajtó hatóságaink által durván megsértjük a békés 

együttélés szabályait.  

 

Bocskor 

2011. május 31. - Kilin Sándor - Nyugati Jelen 

Kilin Sándor szerint amennyiben június végéig nem szavazzák meg a kisebbségi törvény, 

az RMDSZ-nek nem marad más választása, mint kilépni a koalícióból. „A helyzetet 

bonyolítja a Székelyföld brüsszeli irodájának megnyitása, amelyet a többségi nemzet 

politikusai, közöttük a kormánypárté is, különböző hangerővel ugyan, de magyarellenes 

hangulatkeltésre próbálják felhasználni. A magyar kártya elővétele pedig rossz jel, s most 

éppen azt bizonyítja, hogy amikor az RMDSZ a jelenlegi lóra tett, nem is nagyon volt más 

választása, paripát nem találhatott volna magának, legfeljebb más gebéket. Ha nem a ló 

hasonlatával élnénk, azt is mondhatnánk a pártokról, hogy az egyik kutya, a másik eb, a 

veszett kutyákról nem is beszélve. Egyik sem tud kilépni a balkanizmus és 

szélsőnacionalizmus bocskorából.” 

 

Székelyföld miatt kilép a PSD a megyei tanácsból? 

2011. május 31. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Annyira zavarja a Szociáldemokrata Párt (PSD) Maros megyei szervezetét az, hogy Maros, 

Hargita és Kovászna megyék közös képviseleti irodát nyitnak Brüsszelben, hogy kilátásba 

helyezte: képviselői kilépnek a megyei önkormányzatból, amennyiben napirendre tűzik a 

kérdést a plénumban. „Nem fogadhatjuk el, hogy etnikai kritériumok alapján régiókat 

alakítsanak ki, nem tűrhetjük, hogy közpénzeken külföldön mocskolják Romániát” – 

fogalmazott Alexandru Petru Frătean megyei PSD-elnök, aki ismét az immár megszokott 

alkotmányellenességet, az állami egység elleni cselekedetet emlegette. 

 

Egyfordulós városgazdák 

2011. június 1. - Székedi Ferenc - Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc az egyfordulós polgármester-választás kapcsán megjegyzi, hogy „A 

romániai magyarság szempontjából a jövő évi helyhatósági választások egyik legfontosabb 

tétje Marosvásárhely, és úgy tűnik, a módosítás itt is előnyösebb a kétfordulós 

polgármester-választásnál, mivel a román pártok mindeddig az első fordulóban dobták be 

a mélyvízbe jelöltjeiket, és az elnyert szavazatszámok alapján csupán a második 

fordulóban döntötték el, hogy ki legyen a közösen támogatott név. Az egyfordulós választás 

nyilvánvalóan megváltoztatja ezt a stratégiát, és szinte biztosra vehető, hogy nem csupán a 

szociáldemokraták és a nemzeti liberálisok helyi alakulatai fűzik szorosabbra a felső 

pártvezetés szintjén már összecsomózott szálakat, hanem megpróbálnak tárgyalásokat 

kezdeményezni a jelenlegi nagyobbik kormánypárt helyi képviselőivel is. A választási 

törvény újraszövegezése nyomán hasonló, egyetlen fordulóra összpontosító román 

pártstratégiák feltételezhetők Erdély több, vegyes lakosságú településén is”. 
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Székely koccintás Brüsszelben 

2011. június 1. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

„Minden rosszban van valami jó. Legalább most mindenki Székelyföldről beszél” – 

nyilatkozta tegnap este az ÚMSZ-nek Borboly Csaba néhány perccel azután, hogy véget ért 

Brüsszelben a három székelyföldi megye képviseletét ellátó iroda mai megnyitója előtti 

állófogadás. „Ugyanaz történik, mint néhány évvel ezelőtt, amikor a bukaresti turisztikai 

kiállításon Székelyföld önálló standdal jelentkezett. Akkor is bírálták a román politikusok a 

kezdeményezést, mára pedig a székelyföldi standot keresik fel a legtöbben a turisztikai 

expón” – magyarázta Borboly Csaba. 

 

PDL: lesz kisebbségi törvény! 

2011. június 1. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

„A kisebbségi törvény elfogadása a koalíció vállalása, és minden adott ahhoz, hogy az 

ülésszak végéig elfogadjuk a jogszabályt” – nyilatkozta az ÚMSZ-nek Ioan Oltean, a 

Demokrata Liberális Párt (PDL) főtitkára egy nappal azután, hogy a PDL egyik alelnöke, 

Gheorghe  Flutur hasonló ígéretet tett. A politikus tagja a nagyobbik kormánypárt 

háromfős munkacsoportjának, amelynek feladata a kisebbségi törvény vitájának 

felgyorsítása. A testületnek elsősorban arról kell döntenie, honnan folytassák a jogszabály 

tárgyalását. 

 

Jogunk van rá, de nem élünk vele 

2011. május 31. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

Magyar nyelven is ki lehetett tölteni a népszámlálás elektronikus íveit, ám ezzel a 

lehetőséggel az interneten magukat megszámlálók alig több, mint egy százaléka élt. 

„Jogokat akarunk, miközben a meglevőket sem tudjuk kihasználni” – tudósít a pozsonyi 

magyar napilap. Interneten közel hatszázezer adatlapot töltöttek ki, ezek közül mindössze 

7437 ív volt magyar nyelvű. Ez az adatlapok 1,32 százalékának felel meg, miközben a 

magyarság aránya ennek a hét és félszerese. Az ívek kitöltésénél a nyelvválasztás az első 

lépések között szerepelt, így azt sem lehet mondani, hogy a statisztikusok elrejtették volna 

ezt az opciót. 

 

Slota a nyelvhasználati törvényt bírálta Gašparovičnál 

2011. május 31. - TASR, Új Szó Online 

A kisebbségi nyelvhasználati törvényt bírálta az Ivan Gašparovič államfőnél tett látogatása 

során Ján Slota. Az ellenzéki Szlovák Nemzeti Párt (SNS) vezetője azt mondta az elnöknek, 

hogy a magyarországi és szlovákiai történések kontextusában a jogszabály jóváhagyása „a 

szlovák államiság elárulásának” számít. Slota elmondta, az államfő biztosította arról, hogy 
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„intenzíven foglalkozni fog a törvénnyel, és úgy dönt majd, hogy döntése a szlovák 

állampolgárok és a szlovák államiság javát szolgálja”. 

 

Szakadéknyi a különbség a Smer és a többi párt között 

2011. május 31. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Focus közvélemény-kutató intézet felmérése szerint az ellenzéki Smer fölényesen, 47,1 

százalékkal nyerné meg a parlamenti választásokat, így egyedül alakíthatna kormányt. A 

felmérés szerint a második helyen a kormánypárti SDKÚ áll 12,2 százalékkal, a 

kereszténydemokraták (KDH) a harmadikok 9,5 százalékkal. Az ellenzéki SNS-re a 

válaszadók 8,1 százaléka adna le a voksát. A Bugár Béla vezette Híd a voksok 6,1, az SaS 

5,2 százalékát szerezné meg. A felmérés szerint parlamenten kívüli párt maradna az MKP, 

mely a szavazatok 4,7 százalékát szerezné meg. 

 

Háromszoros túligénylés a kultúrában 

2011. május 31. - Veres István - Új Szó 

Körülbelül háromszor annyi pénzt igényelnek a kormányhivatalba beérkezett pályázatok, 

mint amennyi a kisebbségi kultúra területén idén rendelkezésre áll, tudta meg az Új Szó. A 

kisebbségi kultúra támogatására a szervezetek mintegy 12 millió eurót igényelnek, 

miközben a rendelkezésre álló összeg 4,5 millió euró. A tervek szerint június végén, július 

elején kaphatják kézhez a támogatásokat a sikeres pályázók. 

 

Az MKP magyarabb kormányhivatalt szeretne 

2011. május 31. - Veres István - Új Szó 

Ahol magyarok vannak, ott beszéljenek magyarul, legyen szó akár a Szlovák Köztársaság 

Kormányhivataláról is. Ezt az álláspontot fogalmazta meg a Magyar Koalíció Pártja 

Országos Tanácsa a hétvégén. A párt ugyanis kifogásolta, hogy a kormány Emberi Jogi, 

Nemzeti Kisebbségi és Nemek Közötti Egyenlőség Tanács mellett működő Nemzeti 

Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottsága magyar tagjainak megválasztásán a gyűlést 

vezető Bukovszky László, a kisebbségek jogállásáért felelős osztályvezető szlovákul nyitotta 

meg az ülést. Bukovszky az Új Szónak elmondta az ülésen Rudolf Chmel miniszterelnök-

helyettest képviselte, és a hatályos törvények értelmében járt el, nem sértve a kisebbségi 

nyelvhasználat jogát. Hozzátette, a bevezető után kezdeményezni akarta, hogy magyarul 

folytassák a gyűlést, viszont az egyik küldött megelőzte javaslatával. 

 

Parlament: Alkotmány tiltaná Szlovákiában a kollektív jogokat 

2011. május 31. - Gyurkovits Róza - Felvidék Ma 

Marek Maďarič (Smer-SD) által beterjesztett alkotmánymódosításról tárgyalt a szlovák 

parlament. A javaslat előterjesztője nem titkolta, hogy Magyarország új alaptörvényére 

válaszul kezdeményezi pártja, hogy Szlovákia az alkotmányában mondja ki, hogy nem 
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ismeri el a nemzeti kisebbségek kollektív jogait. A plénum 77 igennel második olvasatba 

utalta a javaslatot. Az alkotmányt úgy módosítanák, hogy az kimondja, Szlovákia „csak a 

nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek egyéni jogérvényesítését ismeri el”. A 

kormánypárti kereszténydemokrata Radoslav Procházka üdvözölte az 

alkotmánymódosítás előterjesztését, ő és több párttársa is megszavazta az 

alkotmánymódosítást az első olvasatban. 

 

Téma: a magyarok 

2011. május 31. - Tokár Géza - Új Szó 

„Mondhatni kötelező köröket futott a múlt héten a szlovák parlament: kiadott egy korholó 

nyilatkozatot a magyar alkotmány ügyében. A déli szomszéddal való fokozott törődés 

annyira abszurd és kínos visszatérő eleme lett a szlovák politikának, hogy azon nevetni 

illik. Alapesetben. Mivel a nyilatkozatot a koalíció kisebbségi pártja (a Most-Híd párt – a 

szerk. megjegyzése) is megszavazta, mégis érdemes legalább pár mondat erejéig 

foglalkozni annak valóságtartalmával, nehogy valaki a végén még komolyan vegye a 

szlovák politikusok legújabb agyszüleményét” – áll a pozsonyi magyar napilap 

kommentárjában. A szerző megjegyzi, hogy a törvényhozás legutóbbi hat nyilatkozatából 

három a magyarokkal foglalkozik. A most elfogadott „nyilatkozat apropója egy szomorú 

elsőség: most először történt meg, hogy egy magyar párt is a nevét és szavazatait adta a 

komédiához”. 

 

A június 5-i szabadkai helyi közösségi választásokon a VMDP öt körzetben 
indul 

2011. május 31. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Sepsey Csaba, a VMDP alelnöke, a szabadkai képviselőtestület elnökhelyettese 

sajtótájékoztatóján a hétvégén megtartandó helyi közösségi választásokkal kapcsolatban 

elmondta, hogy a 36-ból, összesen öt helyen indítanak jelölteket: a Zorka, a Pescsara, 

Újfalu, Kertváros, és a Nagyradanovác helyi közösségekben. Sepsey szerint az emberek 

döntő többsége nem tudja, hogy Szabadkán június 5-én választások lesznek, és a választási 

bizottság sem küldte még ki az értesítéseket a polgároknak. A sajtótájékoztatón elhangzott: 

a Vajdasági Magyar Demokrata Párt szerint a VMSZ minden tekintetben - erkölcsileg és 

politikailag is - teljesen lejáratta magát Szabadkán, a párt csakis saját anyagi érdekeire 

koncentrálva cselekszik.  

 

Megállapodás a tudományos kutatások felgyorsításáért 

2011. május 31. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Kedden a Magyar Házban megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Korhecz 

Tamás és a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet igazgatója, Glatz 
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Ferenc akadémikus. A megállapodás célja, hogy a szerződő felek felgyorsítsák és 

elősegítsék azokat a kutatásokat, amelyek a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság 

keretében zajlanak, és amelyek az 1941 és 1948 között a Vajdaságban elkövetett 

vérengzések és atrocitások pártatlan feltárását szolgálják. A megállapodás értelmében a 

vajdasági operatív kutatásokat, adat- és visszaemlékezés gyűjtést az MNT koordinálja és 

finanszírozza, annak szakmai felügyeletét az MTA Történettudományi Intézete végzi. 

 

Egyesével gyűjtik a cserepeket 

2011. június 1. - Velkei Tamás - Magyar Nemzet 

A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar kormányzati és 

különböző pályázati forrásokból, a levelező tagozat és különböző okleveles képzések, 

tanfolyamok költségtérítéséből tartja fenn magát. Az így befolyó összegek csak a 

tisztességes működéshez elegendők, miközben egyre sürgősebb az épület tetőzetének 

felújítása. Az ukrán költségvetésből a főiskola nem számíthat támogatásra, mert nem 

állami fenntartású intézmény nem jogosult az állami támogatásokra. Ezért az intézmény az 

anyaország segítségére is számítva nemrégiben „cserépjegy” akciót hirdetett. A tető 

befedéséhez 270 ezer cserépre volna szükség, amelynek darabja átszámítva 1800 forintba 

kerül, vagyis nagyjából 500 millió forintra volna szükség a terv megvalósításához. 

Nemcsak a tetőzetet cserélné ki az iskola, a padlásteret is hasznosítaná. Az új tér alkalmas 

volna egy magyar galéria elhelyezésére, és a művészeti oktatás is a felújított, beépített 

padlástérben kapna helyet. 

(A cikk teljes terjedelemben a Magyar Nemzet 2011. június 1-i számában olvasható.) 

 

Horvátországi magyaroknál járt a Jobbik küldöttsége 

2011. május 31. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

Szávay István országgyűlési képviselő, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinetjének elnöke 

Eszéken a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) vezetőségével 

egyeztetett. Jakab Sándor, a HMDK elnöke elmondta, egy kisebb régiónak duplán kell 

teljesítenie ahhoz, hogy egyenlő elbírálásban részesüljön, és sajnos gyakran megesik, hogy 

nélkülük, a fejük fölött hoznak olyan döntéseket, amelyek alapjaiban érintik az általuk 

képviselt közösséget. Jakab Sándor tudomása szerint nemrégiben sajnos a határon túli 

támogatásokért felelős Bethlen Gábor Alap forráselosztásáról is a horvátországi magyarság 

képviselőinek tudta nélkül döntöttek. A HMDK vezetői bíznak benne, hogy a nyolc évig 

regnáló szocialista kormányzás után végre megkapják azt az erkölcsi, politikai és anyagi 

támogatást, amelyre most nagy szüksége van a helyi magyarságnak. Ebben számítanak a 

Jobbik segítségére is. 
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Iván Gábor nagykövet bemutatkozó látogatása Splitben 

2011. május 31. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Iván Gábor, a zágrábi magyar külképviselet első embere május 26-án először látogatott a 

HMDK Split-Dalmát megyei egyesületébe, ahol a szervezet vezetősége és a magyar 

kisebbségi önkormányzat képviselő fogadták. A nagykövetet a spliti bemutatkozó 

látogatásra elkísérte Magyar József, a zágrábi magyar külképviselet első beosztottja és Ivo 

Staničić spliti tiszteletbeli konzul is. A spliti magyar egyesületben tett látogatás után a 

megyeházán Ante Sanader zsupán fogadta a nagykövetet, majd Split polgármesterénél 

folytattak beszélgetést. 
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