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Pozsony továbbra is kész tárgyalni az állampolgárság kérdéséről 

2011. június 1. - SITA, Új Szó Online 

A szlovák diplomácia megerősítette, hogy kész tárgyalni az állampolgárságot érintő egyes 

kérdésekről, ahogyan arra február 15-én is javaslatot tett. František Ružička, a 

külügyminisztérium európai ügyekért felelős főosztályának igazgatója erről szerdán 

tájékoztatta a minisztériumba kéretett pozsonyi magyar nagykövetet, Heizer Antalt. 

Ružička egyben diplomáciai jegyzéket is átadott a nagykövetnek. Ebben kéri Budapestet, 

foglaljon állást azzal kapcsolatban, hogy a jövőben mily módon folyósítja Magyarország a 

szlovákiai magyaroknak szánt oktatási és kulturális támogatást. 

 

Semjén: Javára válik mindenkinek Székelyföld irodája 

2011. június 1. - MTI, HírTV, MR1-Kossuth Rádió, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, 

Népszabadság 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jelenlétében megnyílt Székelyföld képviseleti 

irodája Brüsszelben. A megnyitón – amelyet az irodának helyiséget biztosító 

magyarországi régiók képviseletén rendeztek – Semjén egyebek között azt hangoztatta, 

hogy a románság és a magyarság egymásra van utalva: Románia nem lehet sikeres ország 

az ott élő magyarság boldogulása nélkül, a magyarság pedig nem boldogulhat, ha Románia 

nem sikeres. Az iroda tevékenysége nem valaki ellen irányul, nem sérti senkinek az 

érdekeit, hanem javára válik mindenkinek, így Romániának is azáltal, hogy uniós 

forrásokat próbál a Székelyföldre vinni – szögezte le a kormányfő-helyettes. Semjén azt 

kívánta, hogy azt a kulturális, szellemi és természeti gazdaságot, amelyet Székelyföld 

jelent, sikerüljön minél jobban megismertetni az Európai Unió egészével, és sikerüljön 

minél több uniós forrást vinni ezekbe a megyékbe. 

 

Németh Zsolt szerint a magyar-román kapcsolatrendszer történelmileg a 
legjobb állapotban van 

2011. június 1. - Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Háromszék, Magyar Hírlap 

Németh Zsolt külügyi államtitkár egy újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: szerdán 

Budapesten megbeszélést folytatott Bogdan Aurescu román külügyi államtitkárral, aki 

arról biztosította, hogy a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport eddig is „sikertörténet” volt és 

Bukarest elkötelezett amellett, hogy az új minőségű magyar-román kapcsolatrendszer 

sikertörténete legyen a jövőben is. Elmondta, egyetértettek abban, hogy történelmileg a 

legjobb állapotban van a magyar-román kapcsolatrendszer, „ezt százéves időtávban is 

nyugodtan állíthatjuk”. Arról is szólt, hogy Budapesten éppen ülésezik a magyar-román 

kisebbségi vegyes bizottság Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár, a 

magyar tagozat elnöke és Bogdan Aurescu román társelnök vezetésével. 

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
 

http://ujszo.com/online/kozelet/2011/06/01/pozsony-tovabbra-is-kesz-targyalni-az-allampolgarsag-kerdeserol
http://nol.hu/kulfold/megnyilt_a_brusszeli_szekely_iroda
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=51784
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=51784
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Megvonnák Tőkés László román állampolgárságát 

2011. június 1. - Krónika, Erdély Ma, hirado.hu, Szabadság 

A brüsszeli Székelyföld-képviselet megnyitása miatt megvonná Tőkés László román 

állampolgárságát a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi frakcióvezetője. Puiu Haşotti 

szenátusi felszólalásában úgy fogalmazott: sajnálja, hogy nem létezik az állampolgárság 

megvonásáról rendelkező törvény. Haşotti egyebek között azért kifogásolja az iroda 

megnyitását, mivel fogalmazása szerint Székelyföld soha nem létezett és most sem létezik a 

román történetírásban. Meglátása szerint a képviselet megnyitása a „románellenes” Tőkés 

Lászlónak tulajdonítható. Puiu Haşotti szerint a brüsszeli iroda megnyitására nem került 

volna sor, ha a román parlament határozottan fellép a március 15-i megemlékezésekkor a 

magyar politikusok kijelentései ellen. 

 

Nemzeti Összetartozás Napja: pedagógiai háttéranyag segíti a 
megemlékezést 

2011. június 1. - MTI, hirado.hu 

Június 4-én lesz a Nemzeti Összetartozás napja, de már most rendhagyó történelemórákat 

tartanak több középiskolában. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium felkérésére az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai egy pedagógusoknak szóló, 130 oldalas 

háttéranyagot állítottak össze. A kormany.hu portálon közzétett tájékoztató szerint a 

forrásokat, tanulmányokat, bibliográfiát, óra- és műsortervet tartalmazó, pedagógusoknak 

szóló anyag célja, hogy megkönnyítse a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódó iskolai 

megemlékezések előkészítését. 

 

Osztály kirándulj! 

2011. június 2. - HVG - Riba István 

Csete Örs az Apáczai Közalapítvány igazgatója nyilatkozott a HVG-nek a Határtalanul! 

programmal kapcsolatban. Elmondta, hogy most pénteken jár le a határon túli 

osztálykirándulásokra benyújtható pályázatok határideje. Elmondta, hogy a rendelkezésre 

álló összeg tízezer 7. osztályos diák utaztatását teszi lehetővé. Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes szombaton fogja útjára bocsájtani az első határon túlra induló 

kirándulókat.  

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2011. június 2-i számában olvasható.) 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=51782
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/06/01/18/Nemzeti_Osszetartozas_Napja_pedagogiai_hatteranyag_segiti_a_megemlekezest.aspx
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/06/01/18/Nemzeti_Osszetartozas_Napja_pedagogiai_hatteranyag_segiti_a_megemlekezest.aspx
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Baconschi álláspontja a brüsszeli székelyföldi irodával kapcsolatban 

2011. június 1. - Erdély Ma, MTI 

Romániát a kétoldalú román-magyar kapcsolatok szempontjából is zavarja, hogy éppen a 

Magyar Régiók Házában nyitnak irodát Székelyföld számára – mondta az egyik televíziós 

beszélgető műsorban Teodor Baconschi külügyminiszter. A román diplomácia vezetője a 

B1 televíziós csatorna egyik adásában kifejtette: Brüsszelben olyan területi-közigazgatási 

egységek tartanak fenn irodát, amelyek valóban léteznek. Texasnak például a miniszter 

szerint jogosan működik képviselete, hiszen ezen a néven valóban létezik amerikai 

szövetségi állam. Elképzelhetőnek tartja például Burgundia bejegyzését is, mivel francia 

régióról van szó, de úgy véli, hogy nem lehetne Burgund Hercegség néven képviselet 

nyitni, mivel egy ilyen államalakulat több mint ötszáz évvel ezelőtt létezett. 

 

Terebélyesedik a román hisztériakeltés a brüsszeli iroda kapcsán 

2011. június 2. - Szabadság, Krónika 

Bogdan Nicolăscu Duvăz szociáldemokrata képviselő bejelentette, a Szociál-Liberális 

Szövetség (USL) javasolja, hogy tűzzék a parlament napirendjére az iroda megnyitásával 

kapcsolatos kérdések megtárgyalását. „Az USL soha nem fog egyet érteni egy etnikai 

kritériumok alapján körülírt terület autonóm státusának kiépítését illetően. A szövetség a 

kisebbségi törvényre sem szavazna mai formájában” – hangsúlyozta Duvăz. Amennyiben a 

Boc-kormány felelősségvállalás útján fogadtatná el a jogszabályt, az USL bizalmatlansági 

indítványt nyújt be. Mint elmondta, a radikalizálódó RMDSZ már nem képzelhető el 

lehetséges koalíciós partnerként. 

 

Megkezdheti működését Brüsszelben a gazdasági és idegenforgalmi 
lobbiiroda – Băsescu és Boc is bírál 

2011. június 2. - Balogh Levente - Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma 

Megnyílt Brüsszelben, a Magyar Régiók Házában a Székelyföld európai uniós képviselete. 

Az iroda ügyében Traian Băsescu államfő is megszólalt. Mint kifejtette, rossz véleménnyel 

van a kezdeményezésről. „Nincs politikai vonzata, de a románok és az alkotmány semmibe 

vételének minősül. Nincs ilyen közigazgatási terület” – vélte az elnök a Székelyföldről. 

Emil Boc miniszterelnök szerint a kormány nem ismer el az alkotmányban nem szereplő 

területi entitásokat. 

 

Utcák, terek, iskolák elnevezését szigorító törvényt fogadott el a szenátus 

2011. június 1. - Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Új Magyar Szó 

Olyan törvényt fogadott el szerdán a szenátus, amely kormánybizottsági engedélyhez köti 

többek között az utcák, terek, parkok, iskolák elnevezését. A jogszabályt két PSD-s 

képviselő kezdeményezte felháborodva azon, hogy székelyföldi városokban magyar 

neveket adnak az utcáknak. A PDL és az RMDSZ tiltakoznak. A nacionalista 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=92728&cim=baconschi_allaspontja_a_brusszeli_szekelyfoldi_irodaval_kapcsolatban
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megnyilvánulásaikról ismert Mircea Duşa és Olguţa Vasilescu szociáldemokrata-párti 

(PSD) parlamenti képviselők által az év elején kezdeményezett törvénytervezet kimondja, 

hogy a megyei és helyi önkormányzatok csak egy tárcaközi kormányzati bizottság 

jóváhagyása után változtathatják meg román történelmi, politikai vagy kulturális 

személyiségekről, eseményekről elnevezett utcák, terek, iskolák és egyéb létesítmények 

nevét, ha az új elnevezés nem román jellegű. Végső döntést a törvénytervezet kapcsán a 

képviselőház hoz majd. 

 

Mátyás-szobor: Máté András még ezen a héten tárgyal Apostuval a Iorga-
tábla eltávolításáról 

2011. június 1. - transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Szerdán tárgyalt a Iorga-tábla ügyében Máté András, az RMDSZ képviselőházi 

csoportjának és a Kolozs megyei szervezetének elnöke, illetve Kötő József parlamenti 

képviselő kollégájukkal, Daniel Buda PDL-s képviselővel, a párt Kolozs megyei 

szervezetének vezetőjével. A Transindex megkeresésére Máté elmondta, a tárgyalásnak 

még nincs eredménye, egyelőre a felek úgy döntöttek, Sorin Apostu polgármestert is be 

kell vonni a beszélgetésbe. A Kolozs megyei RMDSZ-elnök szerint még ezen a héten 

tárgyalóasztalhoz ülhetnek Kolozsvár polgármesterével. 

 

Dicsőszentmárton: román nacionalista propaganda a magyar iskola ellen 

2011. június 1. - Krónika 

Darázsfészekbe nyúltak azok a szülők, tanárok és politikusok, akik az új, 2011/1-es számú 

oktatási törvény értelmében önálló magyar iskola létrehozását kérték 

Dicsőszentmártonban. A Maros megyei település elöljárója, a magyarellenességéről 

elhíresült Adrian Alexandru Matei demokrata-liberális polgármester, valamint névrokona, 

Dumitru Matei főtanfelügyelő rögtön visszautasította a szülők kérését. A nacionalista 

hecckampányba most bevonták a helyi román gimnázium diákseregét és a tanulók szüleit. 

Mi több, nyilatkozatok szintjén az ortodox, majd a görög katolikus egyház is 

bekapcsolódott. A hangadók szerint a jelenleg három különböző óvodában és ugyanannyi 

iskolában tanuló dicsői magyar gyerekeket nem illeti meg egy önálló iskola. 

 

Rémhír vagy gáncsoskodás? 

2011. június 1. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

„Kommandós csapatok” járják a Kárpátokon túli megyéket, ahol támogatták az Erdélyi 

Magyar Néppárt bejegyzését, felkeresik azokat, akik nevükkel, aláírásukkal járultak hozzá 

az új magyar párt létrehozatalához, szép szóval, fenyegetéssel próbálják meggyőzni arról, 

mondják azt, hamisították kézjegyüket, vagy kényszerítették az aláírásra. Ilyen hírek 

érkeztek a Háromszék szerkesztőségébe, s az információk eljutottak az érintettekhez is. 

Toró T. Tibor, az EMNT pártbejegyzéssel megbízott ügyvezető elnöke elmondta, 
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értesüléseik szerint az RMDSZ, konkrétan Seres Dénes képviselő áll a vizsgálódás mögött. 

A Szilágy megyei honatya a Háromszék kérdésére cáfolta a híreket, bár annyit elismert, 

érdekelné, a megyei RMDSZ-szervezet tagjai közül ki írta alá, s ha nyilvánosságra kerülnek 

a listák, számba veszik, ki támogatta az új párt bejegyzését. 

 

Mégsem lesz magyar polgármestere Marosvásárhelynek? 

2011. június 1. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A magyar jelölt lehetne a nevető harmadik Marosvásárhelyen a jövő évi helyhatósági 

választásokon, amennyiben a romániai magyar politikai alakulatoknak sikerülne 

megegyezniük a közös jelöltállításról. Az EMNT és az MPP múlt héten aláírta a 

szándéknyilatkozatot, az RMDSZ viszont haladékot kért, és tárgyalóbizottságot hozott 

létre. Ha nem lesz megegyezés, akkor elúszhat az az esély, amely a képviselőház május 31-i 

döntésével megnyílt, amelynek értelmében: jövőre egyfordulós lesz a polgármester-

választás. 

 

Szoborgyalázás képletesen 

2011. június 2. - Rostás Szabolcs - Krónika 

Románia belügyeibe, Kolozsvár közigazgatási kérdéseibe való beavatkozásnak tekinti 

Horea Uioreanu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) parlamenti képviselője, hogy a magyar 

Külügyminisztérium a Nicolae Iorgától származó idézettel ellátott tábla eltávolítását kéri a 

kolozsvári Mátyás-szoborról. A Krónikának adott interjúban a kolozsvári honatya arról is 

szót ejt, mit értett azon, hogy a Fadrusz-alkotáson nyílvesszőt kell elhelyezni a magyar 

király ülepébe: „két feltétellel mondanánk le a Iorga-tábláról. Az egyik, hogy távolítsák el 

Moldva zászlaját a magyar király lovának lábai elől, mivel Corvin Mátyás nem győzte le 

Ştefan cel Mare fejedelmet, hanem éppen fordítva történt. A másik feltétel pedig, hogy 

ábrázolni kell a moldvabányai csata valósághű jelenetét, amikor is a magyar uralkodót az 

ülepén is megsebesítették egy nyílvesszővel, miközben menekült.” Szerinte „a belügyekbe 

való beavatkozásnak számít, ha Magyarország diktálni próbál a tekintetben, milyen legyen 

a város arculata, a központja, mit helyezzünk el a szobor elé, és mit ne”. 

 

Eljátszott összefogás 

2011. június 2. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Farkas Réka a brüsszeli Székelyföld-iroda kapcsán megjegyzi, hogy „reménykedhetnénk, 

hogy megtört a magyar széthúzás átka, nagy ügyek képesek egy táborba sodorni akár a 

különböző nézeteket vallókat is, ha közben, távol az európai fővárostól, éppen itthon nem 

ütközne ki politikusaink álságos kicsinyessége, ha nem kellene azzal szembesülnünk, hogy 

az oly szépen meghirdetett nemzeti összetartozás ünnepét sem képesek együtt 

megszervezni a vetélytárs pártok. Egymásra mutogatnak, bűnbakot keresnek, elemezgetik, 

ki mikor, kinek küldött meghívót, és magyarázzák saját jóhiszeműségüket, a másik 

hitványságát. És a nemzeti összetartozás jegyében tartanak két külön megemlékezést. S 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/megsem-lesz-magyar-polgarmestere-marosvasarhelynek
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miközben Brüsszelben egyetlen székely zászló alatt állják a román csapást, itthon 

egymásra acsarkodva próbálnak népszerűséget, majdani szavazatokat elnyerni a másiktól. 

S az sem számít, hogy közben hiteltelenné válik a nagy közös kiállás, az egységes nemzet, 

Székelyföld őszinte szolgálatának eszméje”. 

 

Nemzeti összetartozás: külön–külön 

2011. június 2. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Az előzetes ígéretek ellenére sem sikerül közös, méltó ünnepet szervezniük a magyar 

szervezeteknek, pártoknak június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján. Szombaton 

Sepsiszentgyörgyön két ünnepség is lesz, egyet az RMDSZ, egyet az MPP szervez. A 

polgáriak ugyan bejelentették, ha meghívják őket, elmennek a másik rendezvényre is, ám 

úgy tűnik, a nemzeti összetartozás társszervezésig nem fejlődhetett, a két politikai 

szervezet külön-külön tartja politikamentesnek ígért ünnepét. 

 

Kitelepítéssel riogatják az idős magyarokat 

2011. június 1. - Száz Ildikó - Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, 

Népszava 

Bár a szlovák alkotmány garantálja, hogy senkinek sem származhat hátránya abból, ha 

magyar nemzetiségűnek vallja magát, Érsekújvárban a népszámlálás kapcsán 

kitelepítéssel és a szlovák állampolgárság elvesztésével riogatják a magyar nyugdíjasokat. 

A hír hallatán néhány idős ember csak az anyanyelvre vonatkozó kérdésnél merte 

feltüntetni a magyart, de nemzetiségének már a szlovákot írta be. A lap konkrét példákat is 

felsorol: egy idős asszony elmesélte a napilap újságírójának, hogy egy kopaszra borotvált 

férfi csöngetett be hozzá azzal, hogy jól gondolja meg, mit ír a kérdőívre, mert kitelepítik, 

ha magyarnak vallja magát. 

 

Országszerte tesztelték a kilencedikeseket. Az élbolyban több a magyar, mint 
a szlovák diák! 

2011. június 1. - Nagy M. Ildikó - Szabad Újság 

Jól szerepeltek a szlovákiai magyar általános iskolák végzős tanulói az országos 

tudásteszteken - derült ki a szlovák állami pedagógiai intézet által megszervezett felmérés 

eredményéből, amelyet a Szabad Újság hetilap ismertetett. 

Szlovák nyelvből és irodalomból 42 386 diákot teszteltek, akik 58,2 százalékos átlagot 

értek el. A lap kiemeli, örvendetes, hogy e tantárgyból a magyar tannyelvű iskolák diákjai 

59,6 százalékos átlaggal „lepipálták” a szlovák ajkú társaikat. „Vajon erről mi az örökké 

berzenkedő Ján Slota véleménye annak tudatában, hogy az „élszlovák ifjak” a Zsolnai 

kerületben is csak 57,8%-os, átlagon aluli eredményt tudtak produkálni” – teszi fel a 

kérdést a cikkíró. 
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A ruszinoknak nem tetszik a kisebbségi nyelvtörvény 

2011. június 1. - bumm.sk 

A Náš kraj (Mi vidékünk) politikai párt, mely a ruszin és ukrán kisebbség érdekvédelmét 

látja el, elégedetlen a kisebbségi nyelvhasználati törvénnyel. A párt elsősorban azzal nem 

ért egyet, hogy a kisebbségi hivatali nyelvhasználati küszöb csak 10 év múlva csökken 

húszról 15 százalékra. „A törvény erősítheti a demokráciát, és jelezheti a világnak, hogy a 

szlovák nép toleráns kisebbségeivel szemben, de csak akkor, ha itt és most, a 2011-es 

népszámlálás eredményeinek bejelentése után lép érvénybe, és nem csak 2021-ben“ – 

mondta Ľuba Kráľová, a párt elnöke. Elmondása szerint a 15 százalékos küszöb épp a 

ruszin kisebbségnek lenne hasznára. Feltételezi, hogy több ruszin kisebbséggel rendelkező 

település kerülhetne ezáltal a kétnyelvű falvak listájára, mint magyar. 

 

A cél: Szembeállítani a felvidéki magyarságot a magyar kormánnyal 

2011. június 1. - Felvidék Ma 

Szlovákiában a cél: „Szembeállítani a felvidéki magyarságot a magyar kormánnyal, s ehhez 

a Híd is asszisztál. Ilyen jelenség nincs sem Erdélyben, sem Délvidéken. Ez is rávilágít a 

nehézségeinkre” - mondta Berényi József, az MKP elnöke a Magyar Fórumnak adott 

interjúban. A magyar alaptörvényt elítélő szlovák parlamenti határozattal kapcsolatban 

kiemelte: „Az elmúlt 20 évben nem volt olyan magyar képviselő, aki megszavazatott volna 

egy Magyarországot elmarasztaló határozatot. Jelenleg ez megtörtént, a Híd egy 

képviselője tartózkodott, a többiek elfogadták a parlament külügyi bizottságának 

beterjesztését.” 

 

Janicsárok végnapjai 

2011. június 1. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

„Miközben a Most-Híd parlamenti képviselői soha nem tapasztalt sikerként könyvelik el a 

közelmúltban elfogadott kisebbségi nyelvtörvényt, miközben ugyanazok az emberek 

szemrebbenés nélkül megszavazták a magyar alaptörvényt elmarasztaló parlamenti 

határozatot (ezzel nem csak a felvidéki magyarságot, hanem az anyaországot is elárulták), 

Érsekújvár házain megjelentek a magyarokra halált követelő feliratok, és a népszámlálás 

kapcsán kitelepítéssel és a szlovák állampolgárság elvesztésével riogatják a város magyar 

nyugdíjasait. És most ugyanazok a képviselők csöndben vannak... Érti ezt valaki?” A szerző 

szerint „nincs, és nem is lehet magyarázat” arra, hogy a Híd képviselői megszavazták a 

magyar alaptörvényt elmarasztaló parlamenti határozatot. Szerinte „a Most-Híd képviselői 

csatlakoztak azokhoz, akik gyűlölködve tekintenek Magyarország irányába”. Száraz Dénes 

szerint ennek köszönhetően a felvidéki magyarság tisztábban láthat „janicsár-kérdésben”. 

Felhívja a Bugár Béla vezette alakulat figyelmét, hogy a szlovák állampolgársági törvény 

módosítása még rájuk vár, „Matovičék viszont már belevicsorogtak a sötét szlovák 

parlamenti homályba”. 
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Haladás, érdemi előrelépés nélkül 

2011. június 1. - Molnár Judit - Szabad Újság 

Lancz Attila, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Jogsegélyszolgálatának szakértője a 

Szabad Újság című hetilapnak adott interjúban a kisebbségi nyelvhasználati törvény 

kapcsán elmondta, a szlovákiai magyarok számára a nyelvi jogainak gyakorlati 

érvényesíthetőségénél nem történt előrelépés, marad a „rossz megoldások” status quoja. 

Lancz szerint „ezen a téren égető szükség lett volna az előrelépésre”. Úgy véli, hogy a 

jogkiterjesztés terén enyhén pozitív a mérleg, de hozzáteszi: ennek a jogkiterjesztésnek a 

mértéke messze van attól a szinttől, amit – Rudolf Chmel kisebbségekért felelős 

miniszterelnök-helyettes eredeti tervezete és a Kerekasztal tervezete szerint – jó lett volna 

elérni. 

 

A kormány 160 ezer eurót ad a pilisszentkereszti Szlovák Házra 

2011. június 1. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

A szlovák kormány tartalékaiból 160 ezer eurót különített el a pilisszentkereszti Szlovák 

Közösségi Ház építésére és berendezésére - közölték a kormány ülése után Pozsonyban. A 

szlovák és a magyar miniszterelnök tavaly decemberben egyezett meg abban, hogy 

mindkét kormány megemeli a pilisszentkereszti Szlovák Közösségi Ház építésének eredeti 

költségeihez való hozzájárulását. 

 

Fantomfájdalmaink 

2011. június 1. - Csorba Béla - Vajdaság Ma 

„Egy esztendeje június 4-e nem a szívünkben némán hordott konok gyász napja immár, 

hanem a nyíltan vállalt nemzeti összetartozásé – az Orbán-kormány nyújtotta erkölcsi 

elégtétel jelképes gesztusaként mindannak a kártékony ripacskodásnak az ellensúlyozásra, 

amit a kettős állampolgárság elleni kampány során Gyurcsány, hamis kormányfő korában 

valamennyiünk ellen elkövetett. A határon átnyúló nemzetegyesítés programja ma már a 

szemünk láttára körvonalazódik. Magyar állampolgársághoz jutni – természetesen most 

nem azokra gondolok, akik tisztességes úton járták ki jogaikat – többé nincs szükség 

zugügyvédek zsíros lefizetésére, sem hivatalnokok olykori megkenegetésére. S az útlevelet 

megkapni nem is a csupán kivételezetteknek járó, pesti politikusok által határon túli 

cimboráiknak osztogatott úri kegy, hanem olyan jog, amely immár mindnyájunkat 

megillet” – írja Csorba Béla a VMDP hírlevelében. 
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Újabb rehabilitálás 

2011. június 1. - pannonrtv.com 

Újabb rehabilitálási ítélet született az 1944/45-ös magyarirtás kapcsán. Ezúttal a 

csantavéri Kozma Mátyásról állapította meg a bíróság, hogy ártatlanul végezték ki. 

 

Három városi község 

2011. június 1. - Miklós Hajnalka - Magyar Szó 

A helyi közösségi választások nem a hatalomról és a pénzről, illetve nem a nagy 

lehetőségekről szólnak. A szabadkai önkormányzatban a helyi közösségek rendszere úgy 

van szabályozva, hogy szinte semmilyen mozgásterük sincs, mert sem saját eszközeik, sem 

pedig hatásköreik nincsenek - emelte ki Maglai Jenő, a Vajdasági Magyar Szövetség 

szabadkai szervezetének elnöke. Rámutatott: éppen ezért amint ők pozícióba kerülnek, 

arra törekednek majd, hogy három városi község megalapításával változtassanak ezeken a 

dolgokon. 

 

Szabadkán az MRM 4 listát indít 

2011. június 1. - Vajdaság Ma 

A Magyar Remény Mozgalom a június 5-i, hétvégi helyi közösségi választásokon 4 

körzetben (Zorka, Peščara, Kertváros, Csantavér) indul – mondta Setyerov Zorán, a párt 

alelnöke. „A Magyar Remény Mozgalom az agresszív propaganda helyett csupán egy 

egyszerű kéréssel fordul a polgárokhoz: Vajon elégedettek-e a településük, a környezetük 

fejlődésével, vajon az eddigi és az előző vezető garnitúrák eleget tettek-e az elvárásoknak? 

Amennyiben a válaszuk igen, ez esetben ne habozzanak válasszák újra boldogítóikat és 

jóakaróikat. Amennyiben a válasz negatív, ez esetben szavazzanak bizalmat a Magyar 

Remény Mozgalomnak”, emelte ki Setyerov. 

 

Egeresi Sándor aláírt a REKOM-ért 

2011. június 2. - Magyar Szó 

Egeresi Sándor , a Tartományi Képviselőház elnöke a tartományi parlament tegnapi ülése 

alatt aláírását adta a REKOM megalapításáért, azaz a kilencvenes években elkövetett 

háborús bűnök, illetve az emberi jogok megsértésének feltárásával foglalkozó regionális 

bizottság létrehozását kezdeményező kampány támogatásáért. Egeresi hangsúlyozta, a 

Tartományi Képviselőház korábban is nyitott volt ezekre a kérdésekre, majd arra 

emlékeztetett, hogy ez a parlament még 2003-ban elfogadta azt a határozatot, mely 

kimondja, hogy nincs kollektív bűnösség. 
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Ezt is elkurtuk 

2011. június 1. - Vass Tibor - Kárpáti Igaz Szó 

„Azt még valahogy megérti az ukrán társadalom, ha valaki a biztosabb jövő reményében 

kockáztatja ukrajnai jogait, de erkölcsi elégtételként kezelni egy természetes adományt és 

ezzel vállalni az alkotmány megsértését....? – hát ez már túl van a logika szabta határon” – 

írja a Kárpáti Igaz Szóban Vass Tibor. Ukrajnában a magyarokon kívül él még „egy–két 

nemzeti kisebbség, amelyek tagjai szintén rendelkeznek anyaországi állampolgársággal, de 

ők ebben a helyzetben, enyhén szólva, diplomatikusabban viselkednek. Nem vonulnak 

ukrán államvédelmi díszkísérettel csoportos eskütételre, anyaországuk állami szervei nem 

közölnek hivatalos adatokat heti rendszereséggel az újonnan nyilvántartásba vett polgárok 

számának nagyságrendjéről, ők csendben gyakorolják kettős kötődésüket és ez nem 

korlátozza nemzeti öntudatuk mértékét.” 

 

Tarasz Csornovil: Ukrajnában nem tiltott a kettős állampolgárság 

2011. június 2. - V. A. - Kárpátalja 

Tarasz Csornovil parlamenti képviselő, a Legfelsőbb Tanács külügyi bizottságának 

elnökhelyettese elmondása szerint a következő diplomáciai botrány Lengyelországgal 

robbanhat ki, mivel a SZBU velük szemben szervezi a következő provokációkat. 

Elmondása szerint a visegrádi négyek közül Szlovákia marad utolsónak. Felhívta a 

figyelmet arra az érdekességre is, hogy az SZBU-nak csak a magyar állampolgársággal 

szemben merültek fel kifogásai az orosz, román, vagy izraeli ellen nem. Hangsúlyozta, 

hogy míg Magyarországon a külügyminiszter foglalkozik a magyar-ukrán viszony javításán 

addig Ukrajnában csak egy helyettes. Szerinte az SZBU akciói arra irányulnak, hogy a 

visegrádi négyek ezen konfliktusok miatt beszüntessék az Ukrajna érdekei melletti 

lobbizást és ez nyilván az orosz vezetés érdeke. 

 

Emlékezni és összetartozni 

2011. június 1. - Andócsi János - Új Magyar Képes Újság 

Andócsi János a nemzeti összetartozás napjának közeledtével úgy fogalmaz, hogy 

„külpolitikának és nemzetpolitikának együtt kell járnia, hiszen a környező államok 

kormányaival is rendezni kellett a viszonyt. Ez mára többé-kevésbé sikerült (néhol 

kevésbé), és végre a politikai környezet is olyan, hogy bátran (bátrabban) vállalhatja a 

magyar a magyarságát. Míg Románia egyik legnagyobb nemzeti ünnepe Erdély 

megszerzéséhez kapcsolódik, addig mi ez idáig néha szégyenlősen, néha félve emlékeztünk 

nemzeti katasztrófánkra. Most mindezt a kormány megváltoztatta, és a nemzeti 

katasztrófa napját a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította”. A szerző szerint „ezt az 

összetartozást immár évről évre nemcsak a kulturális nemzettudat erősíti, hanem a jogi 

kapocs is mind erősebbé válik, hiszen az állampolgárság felvételével a határokon túl mind 
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több olyan polgár él, aki Magyarországra esküdött fel. A horvátországi magyarság körében 

mind többen élnek a jogi összetartozás lehetőségével, miközben senki nem kívánja 

elhagyni szülőföldjét”. 

 

„Kis létszámú közösségről van szó, amelyet éppen emiatt jobban veszélyeztet 
a beolvadás” 

2011. június 1. - Tomka Tibor - Népújság 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke múlt heti szlovéniai látogatása során Lendván 

találkozott a muravidéki magyarság képviselőivel. A Népújságnak adott interjúban 

elmondta, a muravidéki magyarság és a rábavidéki szlovének kis közösségek, és az ilyen 

kis közösségeket általában fenyegeti a felmorzsolódás, a beolvadás veszélye. Kiemelte, 

Szlovénia és Magyarország „filozófiai, stratégiai értelemben” ugyanazt gondolja a 

nemzetiségi közösségekről: a kollektív jogok elismerése alapján államalkotó tényezőknek 

tekintik őket. A két ország egyaránt kötelezettségének érzi azt, hogy a pozitív 

diszkrimináció elve mentén minél többet segítsék ezeket a közösségeket, elősegítve ezzel a 

fennmaradásukat. 

 

Összeírás Dobronakon, Völgyifaluban és Hodos Községben 

2011. június 1. - Fehér Ilona - Hidak 

Mivel az idén Szlovéniában nem tartottak hagyományos népszámlálást, csak a különböző 

regiszterekből gyűjtötték össze az adatokat, melyek nem tartalmazzák a nemzetiségi 

hovatartozás kérdését, ezért a magyar nemzetiség kérésére a nemzetiségileg vegyesen 

lakott területen úgynevezett pilóta projekt keretén belül terveznek összeírást végezni. Ezzel 

kapcsolatban Ljubljanában munkamegbeszélést tartottak; az erről szóló tudósítás a 

honlapon meghallgatható. 

 

Újdonságok a Magyar Iskolában 

2011. június 1. - volksgruppen.at 

Töretlen az érdeklődés a Bécsi Magyar Iskola foglalkozásai iránt, a tavalyihoz képest 

komoly növekedés volt a tanulók számát illetően, mondta Mentsik Szilvia igazgatónő. 

Összesen 272 tanuló látogatta az intézményt a 2010/11-es tanévben. A legnagyobb az 

érdeklődés az óvodás korú gyermekek illetve szüleik részéről. Ősztől a tervek szerint 

nagyobb helységben, még több csoporttal, gazdagabb ajánlattal tudják majd indítani a 

2011/2012-es tanévet. 
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