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Tizenegyezer diák kirándulhat idén a határon túlra 

2011. június 4. - MTI, Népszava Online 

Az idén mintegy tizenegyezer diák utazhat külhoni magyarlakta területekre tanulmányi 

kirándulásra a Határtalanul! program keretében - mondta Semjén Zsolt, amikor a 

program nyitányaként Felvidékre tartó diákokat indítottak útnak a Budai Várból. A 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes kiemelte: a Határtalanul! program 

lényege, hogy ne érettségizzen le egyetlen fiatal sem úgy Magyarországon, hogy nem volt 

intézményes formában legalább egyszer határon túli magyarok között. Az a cél, hogy ez 

fordítva is így legyen. Semjén Zsolt szerint a nemzet közjogi egyesítése folyamatosan és 

gördülékenyen halad, és kitért arra, hogy megérkezett a kilencvenezredik állampolgársági 

kérelem. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár bejelentette: a 

Magyarság Házának a Magyar Kultúra Alapítványnak a Budai Várban lévő háza ad otthont 

a jövőben. Kifejtette: a ház olyan központként szolgál majd, amelyben a határon túli 

magyar értékeket, emlékeket tárják a világ elé. A tervek szerint a Magyarság Házában 

kapna otthont egy új nemzetpolitikai kutatóintézet is, mely a nemzetpolitikai 

államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap intézményeként áll fel, és összetett kutatási 

tevékenységet folytat majd: alapvető rendeltetése a kormányzati munka tudományos 

megalapozása lesz. 

 

Az újrakezdés és a magyarok összetartozásának ünnepe 

2011. június 4. - MTI, Magyar Hírlap Online 

„A mai nap nem trianoni szétszóratásunkat gyászoljuk, hanem a túlélést, az újrakezdést és 

a magyarok összetartozását ünnepeljük” - jelentette ki Kövér László Ópusztaszeren a 

Nemzeti Történelmi Emlékparkban június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján. A 

házelnök szerint nincs határon belüli és határon kívüli magyar ügy, egyetlen magyar ügy 

létezik, ennek jegyében kell szellemi, lelki és anyagi erőforrásainkat összpontosítani, a 

magyar államot újjáépíteni. Kövér arról is beszélt, hogy a magyarság ereje konokságában, 

a mindig újrakezdés varázslatos képességében rejlik. “Soha nem tudtak úgy tönkretenni 

minket, hogy ne tudjunk újra talpraállni” - mondta. 

 

Németh Zsolt: több ezren ismét magyar állampolgárok 

2011. június 4. - MTI, hirado.hu 

„Új szél fúj a Kárpát-medencében, az összetartozás és a közös felemelkedés szellemének 

szele” - mondta Németh Zsolt külügyi államtitkár a főváros XXII. kerületében tartott 

nemzeti összetartozás napi ünnepségen. Németh Zsolt szerint az elmúlt egy év nagy 

teljesítménye volt a magyar állampolgárság magyarországi letelepedés nélküli 

lehetőségének a biztosítása. Egy éve még sokan nem is hitték, hogy ez sikerülhet, de ma 

már több ezren vannak, akik sikerrel végigjárták az állampolgárság megszerzésének vagy 

visszaszerzésének új törvényi útját, és már több mint kilencvenezren nyilvánították ki 

szándékukat a magyar állampolgárság megszerzésére szerte a Kárpát-medencében. 
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„Papírforma szerint” már rég asszimilálódnia kellett volna a határon túl élő magyarságnak, 

„eközben mi szemérmetlenül megvagyunk, még mindig létezünk, összetartozunk” – 

fogalmazott az államtitkár. 

 

Trianoni trauma és összetartozás  

2011. június 6. - Új Magyar Szó 

A határon belüli és határon túli magyarok összetartozását, az újrakezdést emelték ki vezető 

politikusok és határon túli magyar szervezetek képviselői a nemzeti összetartozás napja – 

a trianoni békeszerződés évfordulója – alkalmából rendezett szombati ünnepségeken. A 

trianoni békeszerződés évfordulójára Erdélyben is számos rendezvényen emlékeztek. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke egy kopjafaavató ünnepségen úgy 

fogalmazott: „a magyar összetartozás akkor lesz értelemmel és tartalommal teli 

számunkra, ha egymás iránt kölcsönös tiszteletet tanúsítunk, ha partneri kapcsolatban 

állunk”. 

 

Semjén Zsolt: magyarságunk megőrzése elsődleges kötelességünk 

2011. június 4. - MTI, galamus.hu 

A magyaroknak az egyetemes emberiség iránti elsődleges kötelessége, hogy 

magyarságukat megőrizzék, kimunkálják, felmutassák - mondta Semjén Zsolt 

Sárospatakon. A miniszterelnök-helyettes szerint magyarságunkat akkor tudjuk 

megőrizni, ha szembe tudunk nézni a történelmünkkel, és ebből levonjuk a tanulságot. 

Semjén Zsolt úgy fogalmazott: széttéphették Magyarországot a külső és belső ellenségek, 

de a magyar nemzet szellemi és spirituális egységét soha nem tudták, nem tudják 

széjjeltörni. A magyar nemzet megmaradásáról szólva úgy fogalmazott, egyetlen magyar 

nemzet van, egyetlen magyar állampolgársággal, és ez a szavazati jogra is vonatkozik. 

Bejelentette: szeptemberben elindul a nemzeti regiszter, amellyel minden magyar elérhető 

lesz, azok is, akik már nem beszélik a nyelvet, de kötődésük van a nemzethez. „Nem 

hagyunk elveszni egyetlen magyart sem”, a mai nap üzenete az, hogy „megharcolunk 

minden magyarért” - hangsúlyozta Semjén. 

 

Kövér: a kormány döntött a határon túli magyarok választójogáról 

2011. június 4. - MTI, Hírszerző 

A határon túli magyarok választójogáról a döntés a kormánykoalíció tagjainak fejében és 

lelkében már megszületett, a megvalósítás azonban még sok technikai kérdést vet föl – 

közölte Kövér László, az Országgyűlés elnöke Szabadkán. A jelenleg még hatályos 

alkotmány a választójogot még magyarországi lakhelyhez köti – mondta a fideszes 

politikus azt követően, hogy 34 délvidéki magyar ünnepélyes állampolgársági esküt tett a 

vajdasági városban. Az új alaptörvény elfogadása nyomán módosítandó választójogi 
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törvény ezt kitételt valószínűleg eltörli, és minden magyar állampolgárnak lesz 

választójoga, attól függetlenül, hogy életvitelszerűen Magyarországon él-e – tudatta a 

házelnök. 

 

Wetzel Tamás: természetes igény a magyar állampolgárság 

2011. június 4. - MTI, hvg.hu 

Természetes igény, hogy aki a nemzethez tartozik, az megkaphassa az állampolgárságot - 

mondta Wetzel Tamás egyszerűsített honosítási eljárásért felelős miniszteri biztos a 

nemzeti összetartozás napja alkalmából megtartott állampolgári eskütételen 

Baktalórántházán. A váris református templomában huszonöt határon túli magyar, köztük 

tíz kárpátaljai és erdélyi lelkész, köztük Csűry István királyhágómelléki és Csáti Szabó 

Lajos horvátországi püspök, illetve családtagjaik tették le az állampolgári esküt. A 

református istentiszteletet követő ünnepségen a kormánybiztos mellett részt vett Seszták 

Oszkár (Fidesz-KDNP), a megyei közgyűlés elnöke, és jelen voltak a térség fideszes 

országgyűlési képviselői is. 

 

„Legyőzhetjük Trianont” 

2011. június 4. - MTI, Echo TV 

A kormány csak az államot szervezheti újjá, Magyarország megújításához azonban az egész 

nemzetre szükség van - hangoztatta Hende Csaba honvédelmi miniszter Szombathelyen. 

„Legyőzhetjük Trianont, ha hisszük, hogy összetartozunk, ha hisszük, hogy ez a közös hit 

képes a közösség érdekében megmozdítani bennünket. Ha össze akarunk tartozni, meg 

kell találnunk az egymáshoz vezető utakat” - mondta. A nemzeti összetartozás napján 

emlékezni kell azokra, „akik 91 éven át megőrizték anyanyelvünket, történelmünket, 

megőrizték dalainkat és cserepekre tört közös életünk megannyi darabját”. 

 

Nyolcvannyolc székely tett állampolgári esküt Egerben 

2011. június 4. - MTI, hvg.hu 

A nemzeti összetartozás napja alkalmából nyolcvannyolc népviseletbe öltözött erdélyi - 

ötvennyolc gyergyószentmiklósi és harminc zetelakai - székely tette le az állampolgársági 

esküt Egerben. Habis László, Eger fideszes polgármestere ünnepi beszédében 

hangsúlyozta, a trianoni szétdarabolás ellenére a magyarság megőrizte önmagát, a Kárpát-

medencében olyan nemzet él, amelyet közös értékek és közös gondolkodás köt össze, a 

földrajzi, állami és jogi széttöredezettség ellenére is. Mezei János, Gyergyószentmiklós 

polgármestere kiemelte: amit egykor a sors elvett a dédapáiktól, azt most nekik adta 

vissza. Sándor László, Zetelaka első embere pedig arról szólt: senki nem nevezheti már 

hazátlannak őket, hiszen hivatalos okiratuk van arról, hogy Magyarország állampolgárai. 
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Kovács Miklós: meg kell haladnunk a trianoni traumát 

2011. június 4. - MTI, galamus.hu 

Meg kell haladnunk a trianoni traumát, ez napjaink feladata - mondta Kovács Miklós, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke Veszprémben, az I. világháborús 

emlékműnél rendezett nemzeti összetartozás napi megemlékezésen. „Fizikálisan nem 

tartunk ott, hogy felépüljünk a trianoni traumából, ezt ugye nem kell magyarázni” – 

mondta Kovács Miklós, aki szerint lelki értelemben a trauma meghaladása egyszerűen úgy 

is felfogható, hogy valaki „képes újból normális lenni, normálisan gondolkodni”, nem 

süllyed bele az önsajnálatba és nem veszíti el a kapcsolatot a valósággal. 

 

Erősítenék az összetartozás-tudatot 

2011. június 4. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Közös munkacsoport felállításával segíti egy ifjúsági szórványstratégia kidolgozását az 

Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) és az erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács 

(MIT), a két szervezet erről szóló megállapodást írt alá Budapesten. Stágel Bence, az IKSZ 

elnöke az aláírás után elmondta: az általa és Sándor Krisztina, a MIT elnöke aláírásával 

megszületett együttműködés célja a határon túli és a magyarországi fiatalok nemzeti 

összetartozás-tudatának erősítése, az IKSZ és a MIT közötti kapcsolat továbbfejlesztése a 

közös elvek mentén. Stágel elmondta, az IKSZ kiemelt fontosságú céljának tekinti a 

határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel való élő kapcsolat fenntartását. 

 

Semjén: minden magyarban éljen a történelem, a kultúra 

2011. június 5. - MR1-Kossuth Rádió 

A nemzet szellemi és közjogi értelemben való egyesítése teszi lehetővé, hogy túllépjünk a 

trianoni katasztrófán – mondta Semjén Zsolt a Kossuth Rádióban a nemzeti összetartozás 

napja alkalmából. Hozzátette: a magyar jövő záloga az, hogy minden magyar ismerje a 

teljes magyar történelmet és a nemzet kultúráját. A szomszédos országokkal ápolt 

kapcsolatokról szólva Semjén Zsolt úgy vélekedett: „vannak súlyos negatív jelenségek, de 

látni kell, hogy minőségileg más a helyzet, mint pár évvel korábban.” Trianon óta nem 

nagyon volt olyan jó a viszonyunk Romániával, mint most – mutatott rá a politikus. 

Kifejtette: Romániában zökkenő nélkül lehet kiadni a magyar állampolgárságot, a magyar-

román együttműködés ténylegesen létezik, a Vajdaságban pedig megvalósult a kulturális 

autonómia, a Magyar Nemzeti Tanács átvette az intézmények működtetését. „Kétségkívül 

sok a vita Szlovákiával, de lényegesen jobb a két jobbközép kormány viszonya, mint a két 

szocialista kormányé volt” – mondta Semjén Zsolt. 
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Bukarest sajnálja, hogy magyar tisztségviselők is részt vettek a Székelyföld-
képiselet megnyitóján 

2011. június 3. - Krónika 

A román külügyminisztérium sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy magyar tisztségviselők részt 

vettek a brüsszeli székelyföldi iroda megnyitóján. Doris Mircea külügyi szóvivő 

nyilatkozatában úgy fogalmazott: a román külügyminisztérium sajnálatát fejezi ki a 

magyar hatóságok döntése miatt, hogy részt vettek a brüsszeli „úgynevezett Székelyföldi 

Képviselet” megnyitásán. A külügyi szóvivő nem említi név szerint Semjén Zsoltot, úgy 

fogalmaz csupán: „A magyar hatóságok jelenléte ezen az eseményen személyes döntés volt, 

amelyet a román állam nem akadályozhat meg. Mi csak annyit tehetünk, hogy közöljük a 

hivatalos álláspontot, és jelzést adunk ezzel kapcsolatosan”. 

 

Népszámlálási munkacsoportot hozott létre Nagyváradon és 
Marosvásárhelyen az RMDSZ 

2011. június 3. - transindex.ro, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

A RMDSZ népszámlálási munkacsoportot hoz létre Nagyváradon és Marosvásárhelyen, 

annak érdekében, hogy az idei népszámlálás sikeres legyen - áll az RMDSZ 

közleményében. A dokumentum szerint a népszámlálás tétje óriási, hiszen attól függ az 

elkövetkező években többek között a magyar nyelv hivatalos használata, a magyarlakta 

településeknek juttatott támogatások mértéke, a magyarlakta régiók fejlődése, hogy 

hányan vallják magukat magyarnak. 

 

Bocnak ki kellett volna rúgnia az RMDSZ-t 

2011. június 3. - Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Horia Grama képviselő, a PSD Kovászna megyei szervezetének elnöke szerint Emil Boc 

kormányfőnek „ki kellett volna rúgnia a kormányból az RMDSZ-t”, mivel a Székelyföldi 

képviselet brüsszeli megnyitása és az autonómia-igény révén a szövetség semmibe veszi a 

román népet és az államot. Grama szerint az RMDSZ képviselői kettős nyelvezetet 

használnak, egyet mondanak Bukarestben, mást Brüsszelben vagy Magyarországon. 

„Bukarestben az RMDSZ azzal a porhintéssel próbálkozik, hogy csak földrajzi, turisztikai 

térségről van szó, itt viszont egész nap azt állítják, autonómiát, különleges státust akarnak” 

–  mondta Grama. 

 

Pártelnöki-miniszteri ígéret a margittai magyar iskolának 

2011. június 3. - Tőtős Norbert - Erdély Ma, Reggeli Újság 

A helyi és megyei önkormányzatok munkájának hatékonyabbá tételét tűzte ki célul a 

Partiumi Önkormányzati Tanács. A hat megye RMDSZ-szervezetei küldötteinek 

részvételével Margittán megtartott alakuló ülésen jelen volt Kelemen Hunor RMDSZ-
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elnök és Kovács Péter országos főtitkár is. A tanácskozás végén a szövetségi elnök kitért az 

önkormányzatok, az önkormányzati tanácsok munkájának fontosságára, majd a margittai 

magyar iskola ügyére terelődött a szó. Kelemen Hunor elmondta, hogy az országos 

szervezet prioritásként kezeli a kérdést, keményen lobbiznak érte. „Már csak napok 

kérdése, és az iskola számára elkülönített összeget kiutalják az önkormányzatnak.” 

 

Sógor Csaba: a többség is tanulja meg a mellette élő népek nyelvét! 

2011. június 3. - Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselője az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója (FUEN) burgenlandi kongresszusán a romániai kisebbségi helyzetről 

számolt be. Sógor szerint a romániai többség óvakodik attól, hogy hosszú távra garantálja 

a különböző jogszabályokban lévő kisebbségi jogokat; nem akarja a kisebbségi törvényt 

támogatni. Ezzel gyakorlatilag kényszerhelyzetbe hozza az RMDSZ-t, mert a szövetségnek 

támogatnia kell a kormányon lévő pártokat, különben a kisebbségi vívmányok sérülnének. 

„Látnunk kell, hogy az oktatási törvénybe foglalt jogok, nacionalista politikusok 

nyomására rövid idő alatt veszélybe kerülhetnek” – érvelt a képviselő, aki szerint az igazi 

európai multikulturalizmus azt jelentené, hogy nem csak a kisebbség tanulja meg a 

többség nyelvét, hanem a többség is elsajátítja a mellette élő népek nyelvét, megismeri 

kultúráját. 

 

Aláírták a Szövetség Marosvásárhelyért című dokumentumot 

2011. június 4. - Erdély Ma, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Ellátta kézjegyével a Szövetség Marosvásárhelyért című dokumentumot a magyar 

történelmi egyházak és a marosvásárhelyi civil szervezetek képviselőinek többsége. Az 

okirat alapjául szolgál az egyetlen közös, nem pártszínekben induló magyar 

polgármesterjelölt állításának Marosvásárhelyen. Az RMDSZ képviselői változatlanul 

kitartottak álláspontjuk mellett: egyelőre nem írhatják alá a szándéknyilatkozatot. Jakab 

István EMNT elnök kezdeményezte, hogy a több mint 50 jelenlévő akár az általa képviselt 

szervezet nevében, akár magánszemélyként, aláírásával erősítse a kialakulóban lévő 

együttműködést. A résztvevők egyöntetűen kinyilvánították elkötelezettségüket és 

elvárásukat az iránt, hogy a 2012-es helyhatósági választásokon egyetlen közös, nem 

pártszínekben induló polgármesterjelölt mögé sorakozzanak fel a magyar politikai és civil 

érdekképviseleti szervezetek. 

 

Bognár Levente az új elnök 

2011. június 4. - Irházi János - Nyugati Jelen 

Szombaton a Bábszínházban került sor az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének 

küldöttgyűlésére, ahol egyedül Bognár Levente indult az elnökválasztáson, s a kérdés csak 

az volt, legalábbis számára, hogy hány ellenszavazattal örökli Király András székét. Végül a 

küldötteknek csak tíz százaléka nem értett egyet személyével: a leadott 161 voksban 142 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=92855&cim=sogor_csaba_a_tobbseg_is_tanulja_meg_a_mellette_elo_nepek_nyelvet
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=92906&cim=alairtak_a_szovetseg_marosvasarhelyert_cimu_dokumentumot
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/bognar_levente_az_uj_elnok.php
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igen, 17 nem volt, 2 szavazat pedig érvénytelen volt. Király András leköszönő elnök a 

magyar–magyar viszonnyal kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy csak egységben 

érhetnek el eredményeket. „Nem zárkózunk el semmilyen összefogás mellől, de akik össze 

akarnak fogni, velünk tárgyalják meg, mert nekünk vannak képviselőink, megyei 

vezetőink, tanácsosaink. Van egy erőviszony, és ezt nem szabad megkerülni, továbbra is 

erős szervezetként kell megjelennünk.” 

 

Trianonra emlékeztek két helyen, kétféleképpen 

2011. június 5. - Molnár-Székely Emőke - szekelyhon.ro 

A nemzeti összefogás napját két rendezvénnyel tisztelték meg a sepsiszentgyörgyiek. Előbb 

a Hárit ifjúsági iroda és az RMDSZ rendezvénysorozatára, majd az MPP, EMNT és a 64 

Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) megemlékezésére került sor. A megyei, illetve városi 

RMDSZ képviselői elmondták, meg kell ugyan emlékezni Trianonról, de semmi értelme a 

múltat siratni, sokkal fontosabb a jövőt építeni. Az MPP, EMNT és a 64 Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom közös rendezvényén Papp Alpár, a HVIM képviselője beszédében egy kilenc 

pontos petíciót intézett a román politikusokhoz, amiben többek között Székelyföld területi 

autonómiáját, magyar egyetemet, a magyar utcanevek visszaállítását és a kommunizmus 

alatt elkobzott egyházi javak visszaszolgáltatását kérte. 

 

A nemzeti gyásznap megmaradásunk és összetartozásunk ünnepe is 

2011. június 5. - Létai Tibor - szekelyhon.ro 

Csíkszeredában is megemlékeztek a trianoni békediktátum aláírásáról. A Hatvannégy 

Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) csíkszeredai szervezete, a Csíkszéki Mátyás 

Huszáregyesület és az Erdélyi Magyar Ifjak csíkszeredai szervezete által rendezett 

eseményen Ferenczi Gábor, az Országgyűlés Oktatási, Tudományos és Kutatási 

Bizottságának, valamint a Jobbik Oktatáspolitikai Kabinetjének tagja beszédében örömét 

fejezte ki, hogy eljuthatott Székelyföldre. Ezzel egy régóta dédelgetett álma vált valóra, 

mert úgy érzi, hogy hazaérkezett, mert itt igazán magyarnak érezheti magát.  

 

Tájkép ünnep után 

2011. június 6. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente szerint „Felemás képet kapunk, ha megpróbáljuk összegezni, milyen 

hozadékai vannak az idén második alkalommal megünnepelt Nemzeti Összetartozás 

Napjának. A Kárpát-medence számos pontján megtartott rendezvények, megemlékezések 

egyfelől valóban az eredeti célt próbálták szolgálni – felhívni a figyelmet arra, hogy a 

magyarok, bárhol éljenek is, együvé tartoznak – , másfelől azonban azt is tapasztalni 

kellett, hogy az emléknap üzenete nem mindenhol ért célba”. A szerző szerint „volt olyan 

rendezvény, amelyen a mai geopolitikai helyzetet ismerve irreális, szélsőséges és uszító 

szólamok hangzottak el, ami a feszültség gerjesztésén és hamis illúziók keltésén kívül 

egyébre nemigen alkalmas”. 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/trianonra-emlekeztek-ket-helyen-ket-fele-keppen
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/a-nemzeti-gyasznap-egyben-megmaradasunk-es-osszetartozasunk-unnepe-is
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Nem lájkolják a románok Sógor Csaba „ánlájkját” 

2011. június 6. - Balogh Levente - Krónika  

Kisebb felhördülést keltett a román politikai életben, hogy a hétvégén Sógor Csaba 

RMDSZ-es európai parlamenti képviselő Trianon ánlájk címmel írt posztot Facebook 

oldalára, amelyen az évforduló alkalmával a „nem tetszik” (unlike) opciót magyarul, 

fonetikusan leírva, ellenérzésének adott hangot a 91 évvel korábbi békediktátummal 

szemben. „Én június 4-én erre emlékezem. Mert a közös múltunkból, a történelem 

tanulságaiból meríthetjük az erőt jövőnk megalapozásához. Ha Te is így érzed, tedd ki a 

profilképed mellé a magyar zászlót, hogy mindenki láthassa, nem felejtjük június 4-ét!” – 

állt a közösségi portálra föltöltött üzenetben. 

 

A gróf úr csak viccelt 

2011. június 6. - Ágoston Hugó - Új Magyar Szó 

Ágoston Hugó szerint az utóbbi hetek eseményei nem támasztják alá azt, hogy a román 

magyar viszony rendkívül jó: „Hisztéria Székelyföld miatt, acsarkodás meg persze az 

indulatok korbácsolása mindkét oldalról – de hamar rájövünk, hogy ez barátok között 

zajlik, mondhatni családi egyetértésben, bocsi, vicc volt az egész. Akárcsak a kolozsvári 

Mátyás-szobort ért ízléstelen merénylet – ugyan, legyünk komolyak és higgadtak, hiszen 

ilyen jó még sohasem volt a viszony a két ország között! A jó viszonyt ömlengve hirdetni 

már egyenesen a kulisszák mögül jönnek elő a haverek, miután ott véresre rúgdosták 

egymás bokáját.” 

 

Uniós-elnökségi zárórendezvény Kolozsváron 

2011. június 6. - Szabadság 

Gyümölcstermő örökség címmel nyílt fogadással egybekötött textilkiállítás pénteken a 

Magyar Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusa és a Magyar Turizmus Zrt. szervezésében. 

Tőkés László, a rendezvény egyik védnöke levelében felhívta a figyelmet: „olyan 

Magyarországra van szükségünk, amely itt, Romániában az erdélyi magyar társadalom 

intézményeit megerősíti, nem pedig azokat próbálja helyettesíteni. Erdélyi magyarként 

mindannyian elidegeníthetetlenül az egyetemes magyar nemzethez tartozunk, a magyar 

állampolgárság megszerzésének a lehetősége ezt a nyilvánvaló tényt ismeri el és önti jogi 

formába. A magyar Országgyűlés döntése elégtétel és lehetőség is egyben. Mindenekelőtt 

azt kell követnünk, hogy a magyar állampolgárság megszerzése ne a kivándorlást segítse, 

hanem a szülőföldön való megmaradás és boldogulás esélyeit növelje, és annak ösztönzője 

legyen”. 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=137098
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/58921;jsessionid=EE9E24C8F400F616DEBDDC287D267963
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Duray Miklós: felejteni nem szabad, de megbocsátani tudni kell! 

2011. június 3. - MTI, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Duray Miklós szerint felejteni nem szabad, de megbocsátani tudni kell. A felvidéki magyar 

politikus ezt pénteken mondta Debrecenben, a Magyar fájdalom szobránál tartott trianoni 

megemlékezésen. Az MKP korábbi tiszteletbeli elnöke beszédében sajnálatosnak, sőt 

tragikusnak nevezte, hogy három emberöltő során sem találtunk semmilyen gyógyírt az I. 

világháború után kialakult helyzetre. Szerinte „a fennálló helyzet inkább egy 

fegyverszüneti állapotra hasonlít, mintsem megbékélésre”, és hozzátette: „a 2011 

áprilisában elfogadott alaptörvény sem tette tisztábbá a nemzetünkről alkotott képet, a 

nemzetfogalmat”. 

 

Simon Attila: a magyarok döntő többsége nem akar határváltozást 

2011. június 3. - bumm.sk 

Simon Attila történésszel, a Selye János Egyetem történelem tanszékének vezetőjével 

készített interjút a bumm.sk hírportál. Arra kérdésre, mely szerint a szlovák nacionalista 

politikusok folyamatosan azzal vádolják a magyar politikusokat, hogy „nagymagyar 

eszmék mentén a revízióért politizálnak”, Simon Attila elmondta: „én nem hallottam 

felelős magyar politikustól olyan kijelentést, ami kétségbe vonná a jelenleg érvényes 

határokat. Én úgy gondolom, hogy a mindenkori magyar kormány, függetlenül attól, hogy 

a szocialisták vagy a Fidesz van hatalmon, elfogadja ezt az európai rendezést, a határokat. 

Természetesen szeretne olyan körülményeket, melyek a jelenlegi határok mellett is 

szavatolnák azt, hogy a határon túli magyarság megmaradjon magyarnak, és erős 

kapcsolata legyen Magyarországgal. Ez azonban nem egyenlő a határok revíziójával.” 

Szerinte az ilyen szlovák elképzelések arra szolgálnak, hogy „fenntartsák a feszültséget, és 

a feszültség által nyomást gyakoroljanak a szlovákiai magyar társadalomra”. 

 

Mélynemzeti csúcsok 

2011. június 3. - Molnár Iván - Új Szó 

„Két politikus, két nyilatkozat, baráti összhang” – Molnár Iván a pozsonyi magyar 

napilapban Marine Le Pen, a francia szélsőjobboldali Nemzeti Front elnökének és Mikuláš 

Dzurinda szlovák külügyminiszternek a kettős állampolgárságról szóló kijelentéseit veszi 

górcső alá. Az előbbi azon elmélkedik, „hogyan nem lehet észrevenni, hogy a kettős 

állampolgárságban rejlik az egyik legfőbb olyan összetevő, amely sérti a köztársasági 

összetartozást”, Dzurinda szerint pedig „a kettős állampolgárságról szóló törvény 

ellentétes a nemzetközi jogszokással, egészségtelen elveken alapul, és a hatóságok nem 

fogják csendben tolerálni”. A szerző szerint a két politikus között az egyik legszembeötlőbb 

különbség az, hogy „míg az első többnyire őszintén kimondja azt, amire gondol, a másik a 

többségi nemzet kisebbségi komplexusaiból fakadó szalonnacionalizmusát demokratikus 

díszcsomagolásban próbálja meg eladni”. Ugyancsak fontos különbség, hogy míg Marine 
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http://ujszo.com/online/kulfold/2011/06/04/trianon-duray-miklos-felejteni-nem-szabad-de-megbocsatani-tudni-kell
http://www.bumm.sk/56193/simon-attila-a-magyarok-donto-tobbsege-nem-akar-hatarvaltozast.html
http://ujszo.com/napilap/velemeny-es-hatter/2011/06/03/melynemzeti-csucsok
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Le Pen „politikai elszigeteltségben élő szélsőjobboldali politikus”, addig Dzurindát 

Szlovákia „egyik legdemokratikusabb politikusaként tartják számon”. 

 

MKP: összetartozunk! 

2011. június 3. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Az MKP felkérte a párt polgármestereit, hogy az Összetartozás Napja alkalmából 

hangosbemondón keresztül tájékoztassák a lakosságot az ünnepnap jelentőségéről, egyben 

hívják fel a figyelmüket a nemzeti összetartozás eszményére . „A gyakorlatban egy sms, e-

mail vagy telefon formájában köszönthetjük nemzettársainkat, bárhol éljenek is a 

nagyvilágban. A kezdeményezéshez csaknem száz önkormányzat csatlakozott. A községek 

ebből az alkalomból kapcsolatba lépnek a Szlovákián kívüli magyar testvértelepüléseikkel, 

az egyes emberek pedig rokonaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel” - áll az MKP 

közleményében. 

 

Slota a „szlovákellenes” nyelvhasználati törvényről az SNS-évfordulón 

2011. június 4. - TASR, Új Szó Online 

Százötven évvel a szlovák nemzet memorandumának elfogadása és 140 esztendővel a 

Szlovák Nemzeti Párt megalakulása után, az önálló állam léte ellenére is kemény 

magyarosítás ellen kell küzdeniük a szlovákoknak - mondta szombaton 

Turócszentmártonban Ján Slota. Az SNS elnöke hangsúlyozta, hogy most, amikor 

államalkotó nemzetként a szlovákság nagyobb problémák nélkül élhetne, szlovákellenes 

törvények ellen kell védekeznie. Példaként a kisebbségi nyelvek használatáról szóló 

jogszabályt említette. 

 

A romáktól is függ a magyarság aránya 

2011. június 4. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

Szlovákia lakosságának száma várhatóan enyhén emelkedik, és a szakemberek között 

egyetértés uralkodik abban is, hogy az idei népszámlálás a magyarság számának és 

arányának csökkenését fogja kimutatni. Az egyetlen megválaszolatlan kérdés a csökkenés 

mértéke. Ez több más tényező mellett attól is függ, milyen arányban nőtt a romák száma, 

pontosabban, a magyar romák hány százaléka vallja magát a népszámlálási kérdőíveken 

romának. Demográfusok szerint az előző népszámlálások során a romák mintegy ötöde 

vallotta magát magyar nemzetiségűnek. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/28803-mkp-osszetartozunk
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/06/04/slota-a-szlovakellenes-nyelvhasznalati-torvenyrol-az-sns-evfordulon
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/06/04/a-romaktol-is-fugg-a-magyarsag-aranya
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Előny, és nem áldozat magyarnak lenni 

2011. június 5. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

A nemzeti összetartozás napja alkalmából Korhecz Tamással, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnökével készített interjút a Magyar Szó a délvidéki magyarság nemzettudatáról, szellemi 

és gazdasági erőnlétéről. Korhecz kifejtette: “felértékelődik a magyarsághoz tartozás. Ez 

egyrészt az itthoni, másrészt pedig az anyaországi események következménye. 

Magyarország presztízsének felértékelődésével a magyarsághoz való tartozás presztízse is 

felértékelődik. Magyarországon is gond van az emberek önbecsülésével, de ott is elindult 

egy pozitív folyamat ezen a téren. Akkor beszélhetünk majd sikerről, ha az emberek azt 

kezdik érezni, hogy jó magyarnak lenni. Ha nem csupán szimbolikus értelemben érzik ezt, 

hanem azt tapasztalják, hogy magyarságunkból kézenfekvő, használható eredmény is 

származhat”. 

 

Ukrán lap a magyar visszahonosításról 

2011. június 3. - Palkó István - MTI, Kárpátinfo 

Ukrajnában továbbra is nagy az érdeklődés a magyar útlevelek iránt – írta csütörtöki 

számában a cikkében a Szevodnya. Az ukrán lap szerint a 150 ezres kárpátaljai magyarság 

közel fele már benyújtotta a magyar állampolgárság megszerzéséhez szükséges 

okmányokat. A lap kiemeli, nem lehet pontos adatokat tudni a magyar állampolgárságot 

szerzett ukrán állampolgárok számáról, azt ugyanis a diplomaták szigorú titokként kezelik. 

Nem szívesen nyilatkoznak azok sem, akik már letették az állampolgársági esküt. Kovács 

Miklós, a KMKSZ elnöke ezt az ukrán titkosszolgálatok részéről megnyilvánult 

repressziókkal magyarázza. 

 

Az összetartozás kényszere és vágya 

2011. június 3. - Horváth István - Kárpáti Igaz Szó 

A kárpátaljai hetilap kommentárja felidézi, egy évvel ezelőtt döntött úgy a magyar 

törvényhozás, hogy a „trianoni rablóbéke aláírásának dátuma eztán legyen a nemzeti 

összetartozás napja”. A szerző szerint „olcsó és igazságtalan poén lenne az időpont 

megválasztásán élcelődni”, nincs ugyanis igazuk azoknak, akik „nemzeti habitusunk 

önpusztító voltának bizonyítékát látják ebben is, mondván: mi ugyancsak nagy 

előszeretettel üljük meg tragédiáink évfordulóját”. A cikkíró így folytatja: „Mindannyian 

pontosan tudjuk: egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy történelmünk egészét 

vállalva igenis számon kell tartanunk veszteségeinket. Nem feledhetjük – még akkor sem, 

ha most másképp áll a zászló –, hogy miért, mikor és kik tiportak el, négyeltek fel népet és 

hazát. Hogy miért nem? Például azért, mert a politikai harsonákat – melyek európai 

egységről, egyenlőségről zengnek – elnyomja a rideg valóság tengermoraja.” 
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Megmaradásunk a többségi nemzet felelőssége is 

2011. június 4. - Fehér Ilona - Hidak 

A Charta XXI Kárpát-medencei Megbékélési Mozgalom a nemzeti összetartozás napja 

alkalmából konferenciát szervezett Lendván a zsinagógában. A konferencián köszöntőt 

mondott Surján László, európai parlamenti képviselő, előadást tartott Göncz László, 

nemzetiségi országgyűlési képviselő, Szent-Iványi István, a Magyar Köztársaság szlovéniai 

nagykövete és Martin Dolomič Konrad, lendvai plébános. 
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