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A szlovákiai magyarok otthon érzik magukat Szlovákiában 

2011. június 18. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Nemzet 

„Magyarok vagyunk, de a hazánk Szlovákia.” Ezzel az állítással a szlovákiai magyarok 68 

százaléka egyetért – állítja egy felmérés, mely az EU új tagállamaiban élő kisebbségeket 

vizsgálja. Ladislav Macháček, a felmérés vezetője elmondta, a szlovákiai magyarok döntő 

többsége nem akar Magyarországon élni, és a magyar állampolgárság sem fontos 

számukra. A szociológus szerint a magyarok többsége azt szeretné, hogy gyermekeik 

magyarul tanuljanak, ám az anyanyelv mellett a szlovák nyelv ismeretének fontosságát is 

tudatosítják. A felmérés szerint a szlovákiai magyar kisebbség nagy részének rossz 

tapasztalatai vannak az anyaországiakkal, „10-20 százalékuk utalt arra, hogy a 

magyarországi magyarok lenézően állnak hozzájuk”. Rafael Rafaj, az SNS frakcióvezetője 

úgy kommentálta a felmérés eredményeit, ha igaz, hogy a szlovákiai magyarok nagy része 

nem tartja fontosnak a magyar állampolgárságot, akkor ezt petícióban hozzák Budapest 

tudomására. 

 

RMDSZ: a megyerendszer kérdését Bukarestben kell megoldani 

2011. június 19. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A román megyerendszer tervezett átalakítása reális veszély az ott élő magyarságra, de a 

vitát nem kívülről kell megoldani – mondja az RMDSZ elnöke. A magyar többségű megyék 

vezetői szeretnék, ha népszavazás döntene a kérdésben. Bármikor megtörténhet Románia 

területi közigazgatási átszervezése a magyar közösségekre nézve előnytelen módon – 

figyelmeztetett Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. „Ez Damoklész kardjaként lebeg 

fejünk fölött a '89-es változások óta. Bármelyik törvényhozási ciklusban egyik napról a 

másikra napirendre tűzhető és el is fogadható.” 

 

Kisebbségi törvény: Kelemen bizakodó 

2011. június 20. - Rostás Szabolcs - Krónika 

Kelemen Hunor bízik abban, hogy még a hét elején a képviselőház plénuma elé kerül a 

kisebbségi törvény több éve húzódó vitája. Az RMDSZ elnöke a hétvégén elmondta, az 

Emil Boc kormányfővel folytatott egyeztetés után kérte a szövetség csütörtökön a 

jogszabálynak az emberjogi bizottságban zajló tárgyalásának felfüggesztését a kormányzó 

demokrata-liberálisokkal támadt nézeteltérések miatt. Kelemen reményei szerint a 

felmerült kérdésekre a koalíció mai ülésén sikerül megtalálni a megoldást, így hamarosan 

elkészülhet a jelentés a törvényről.   

 

Utcai tüntetés régióügyben? 

2011. június 20. - Forró Gyöngyvér, Rostás Szabolcs - Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

Teodor Baconschi román külügyminiszter szerint a régióátszervezés kapcsán támadt 

pengeváltás ellenére Románia és Magyarország között nincs diplomáciai háború, a két 
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ország stratégiai partnere egymásnak. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök tegnap nem zárta ki, 

hogy a Székelyföld lakossága békés utcai tüntetések keretében tiltakozzon a magyarság 

számára hátrányos közigazgatási átalakítási elképzelés ellen. Eközben a Hargita Megyei 

Tanács közvitát és közvélemény-kutatást kezdeményez, hogy megtudja, mit gondolnak az 

ott élő románok a Székelyföldről. 

 

Orbánék provokálják a szomszédokat 

2011. június 18. - Zsár Virág - Kitekintő 

A Kitekintő hírportál összeállításában a magyar kormánypárti politikusok közelmúltbeli 

határon túli látogatásait, illetve a határon túli magyar kisebbséggel kapcsolatos 

kijelentéseit mutatja be. A cikk szerint „az egyre erősödő nemzetpolitikai retorikát nem 

minden szomszéd díjazza”, kiemelve, hogy „azok az államok, ahol nem keletkeznek heves 

ellenreakciók, jól felfogott és reális érdekeikből teszik mindezt”. A szerző szerint „a kérdés 

mindössze annyi, hogy meddig hallgatnak és bólogatnak?”. 

 

Répás Zsuzsanna: Folytatódhat a párbeszéd 

2011. június 19. - Fidesz.hu, Magyar Hírlap Online, Magyar Nemzet Online, Felvidék Ma 

Az, hogy 91 évvel Trianon után a Kárpát-medencében magyar közösségek élnek, akiknek 

terveik vannak és a jövőre készülnek, olyan erőről ad tanúságot, ami a szétszakítottság 

ellenére jelzi: a magyarok képesek erőt meríteni egymásból - mondta Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a fidesz.hu portálnak. Arról is beszélt, 

júniusig körülbelül 50 ezer egyszerűsített honosítási kérelmet bíráltak el, háromezren már 

esküt tettek. A jövőbeli intézkedésekről szólva elmondta, arra készülnek, hogy megújítsák 

a nemzeti jelentőségű intézmények és programok körét, valamint normatív alapú forrást 

nyújtsanak az állandó állami támogatást igénylő határon túli magyar szervezeteknek. 

 

Százötvenezer határon túli választó 

2011. június 20. - Pindroch Tamás - Magyar Hírlap 

Az új választási törvénnyel, valamint ezzel kapcsolatban a határon túliak szavazati jogával 

kapcsolatban ír a Magyar Hírlap. Többen jelezték az újságnak, hogy a külhoni magyarok 

szavazata nem fogja a mérleg nyelvét jelenteni, hiszen számításaik szerint a magyar 

állampolgárságot igénylők közül is mintegy 150 ezren mennek el szavazni és nem biztos, 

hogy mindenki a Fidesz-KDNP-re fog szavazni. Ők feltehetően egy listára szavazhatnak, 

tehát számukra az ország egy választókerületet jelent majd. Felvetődhet az elektronikus 

úton, vagy a levélben történő szavazás is, de ezzel kapcsolatban adatvédelmi aggályok 

merülhetnek fel, és a választási csalás kiszűrése is komoly feladatot jelentene. 
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Magyarország javasolni fogja Romániának, hogy a Házsongárdi temető 
kerüljön fel az UNESCO-listára 

2011. június 17. - MTI, Krónika 

A magyar kormány javaslatot kíván tenni arra, hogy a kolozsvári Házsongárdi temető 

Románia UNESCO-listájára kerüljön – mondta Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes kiemelte, a Házsongárdi temetőben található sírhelyek és egyéb 

kegyeleti helyek kiemelkedő történelmi és kulturális jelentőségűek. Mivel az UNESCO által 

biztosított védelmi rendszer abból indul ki, hogy minden állam érdeke, hogy a területén 

található kulturális értékeket meg őrizze, nem teszi lehetővé azt, hogy egy másik állam 

ebbe a folyamatba beavatkozzon. Ennek értelmében a nemzeti kisebbséghez tartozó 

kulturális érdekek védelmében beavatkozásra nem biztosít lehetőséget az egyezmény – 

hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes. 

 

Borboly: A szupermegyék nem kedveznek a falun élőknek 

2011. június 17. - Kovács Attila - szekelyhon.ro 

Az ország területi átszervezésére vonatkozó elképzelések a vidékiek számára kedvezőtlen 

változásokkal járhatnak, a szupermegyék létrehozása egy latin-amerikai modellt követ, 

amely a nagyvárosok fejlesztését helyezi előtérbe – véli Borboly Csaba, a Hargita megyei 

önkormányzat elnöke. Románia területi átszervezése során nem biztos, hogy csak etnikai 

alapon kell megállapítani a régiókat, hanem ez egy fejlesztési kérdés is kell legyen – 

mondta az elnök pénteki sajtótájékoztatóján. Szerinte, ha az állam a decentralizáció 

helyett további feladatokat vállal magára, nehezebb lesz az élet az országban, a nagy régiók 

vagy szupermegyék létrehozása pedig a vidék elszegényedéséhez vezet. 

 

A népszámlálás többnyelvűségével kapcsolatban írt nyílt levelet Tőkés 

2011. június 17. - transindex.ro, Krónika 

Az ősszel esedékes népszámlálással kapcsolatos nyílt levéllel fordult Tőkés László Markó 

Attilához, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetőjéhez. Rákérdezett, hogy 

többnyelvűek lesznek-e a népszámlálási űrlapok, hogy a népszámlálási kampány, vagyis a 

népszámlálásról tájékoztató szórólapok, a rádió-, tévé és újsághirdetések, s a plakátok a 

20%-ban egy kisebbség által lakott településeken két- vagy többnyelvűek lesznek-e? 

Továbbá milyen módon biztosítják, hogy a magyar anyanyelvű polgárokat magyarul értő 

kérdezőbiztosok keressék fel? 
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5 

Visszalépés a kisebbségi törvénynél - Egyezséget szegett Boc pártja 

2011. június 18. - Demeter J. Ildikó - Háromszék, Erdély Ma 

Két héten belül el kellene fogadni a kisebbségi törvényt a parlamentben, de ennek egyre 

csökken az esélye: a képviselőház emberjogi, vallási és kisebbségi bizottságának csütörtöki 

ülésén sem sikerült megtárgyalni a jogszabály minden cikkelyét és a hozzá benyújtott 

módosítási indítványokat, sőt, visszalépés történt. Varga Attila, a bizottság egyetlen 

RMDSZ-es tagjának közlése szerint a magyar közösség számára kedvezőtlen 

módosításokat is jóváhagytak. Az egyik ilyen döntés az volt, hogy a tervezet vitáját nem 

onnan folytatták, ahol évekkel ezelőtt – még az előző parlamenti ciklusban – abbamaradt, 

hanem egészen az első cikkelytől kezdve. Emiatt csütörtökön csupán a 18. cikkelyig 

jutottak el a 78 cikkelyes tervezetben. Nem csupán az ellenzék, de a koalíciós partner 

Demokrata Liberális Párt részéről is érkeztek olyan szövegváltozatok, amelyek 

kedvezőtlenek a kisebbségek számára. 

 

Éket vernének a koalícióba 

2011. június 18. - Iochom István - Erdély Ma, Háromszék 

Csütörtökön délután a kézdivásárhelyi Vigadóban tartották meg az RMDSZ háromszéki 

területi szervezetének gyűlését. Kovács Péter, a szövetség főtitkára figyelmeztetett: ha az 

RMDSZ-re váró kihívásokat tekintjük, akkor soha nem volt ilyen nehéz helyzetben a 

szövetség, mint a napokban. „Egyértelmű, a nyolcmegyés javaslat ahhoz vezethet, hogy 

beolvadunk a többségbe, hogy eltűnünk, mint magyar közösség, és nem fogunk tudni 

dönteni saját kérdéseinkről. Egyértelmű, hogy a kisebbségi törvény elfogadásával 

megteremthetjük a kulturális autonómia kereteit. Sajnos, a román politikusok jó része 

csak azért van a nyolc megye mellett és a kisebbségi törvény ellen, hogy éket verjenek a 

kormánykoalícióba” – hangsúlyozta Kovács Péter, aki szerint egy megerősödött RMDSZ 

megerősödő magyar közösségeket is jelent. 

 

Cél: kisebbségi kormány létrehozása 

2011. június 18. - Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Kényszeríteni akarják az RMDSZ-t, hogy kilépjen a kormányból – nyilatkozta Lakatos 

Péter Bihar megyei parlamenti képviselő. Szerinte ez a célja az államfő által javasolt 

területi-közigazgatási átrendezésnek. A választásokig kisebbségi kormányt akarnak 

létrehozni, az RMDSZ-t pedig a reformfolyamat megtorpanásáért felelősként bemutatni – 

fejtette ki Lakatos Péter. 

 

Bukaresti alkuk 

2011. június 20. - Krónika 

Rostás Szabolcs a Krónika vezércikkében a közigazgatási átszervezési tervek kapcsán arról 

ír, hogy „egyre megalapozottabbnak tűnik az a hipotézis, miszerint az államfő 
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közigazgatási stratégiájának felkarolása révén a demokrata-liberálisok tulajdonképpen 

koalíciós partnerüket, az RMDSZ-t kívánják sakkban tartani. Az Emil Boc kormányfő 

vezette alakulat már jó előre tudta, hogy az erdélyi magyarság beolvasztását eredményező 

„mamutmegyés” regionalizáció nem nyerheti el az RMDSZ támogatását, erőltetésével 

viszont sikerül elérni a kisebbségi törvény elfogadását – vagy legalábbis annak 

elhalasztását – úgy, hogy közben fennmaradjon a koalíció”. A szerző szerint „A szövetség 

számára várhatóan az az egyetlen „vívmány” marad, hogy választóinak felmutathatja: 

sikerült megakadályoznia egy, a magyar közösséget létében veszélyeztető intézkedés 

gyakorlatba ültetését”. 

 

Etnikai csörte az orvosin 

2011. június 20. - Szucher Ervin - Krónika 

Az új tanügyi törvény és a sokat emlegetett multikulturalitás megsértését látják román 

kollégáik legutóbbi akcióiban a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) magyar nemzetiségű szenátustagjai. A magyar tanárok és diákok – akik 

testületileg bojkottálták a hétvégi szenátusi ülést – állásfoglalásban tiltakoznak többségi 

kollégáiknak a kari tanácsokban hozott döntései ellen, amelyekkel megakadályozták a 

magyar intézetek létrejöttét. Kifejtik, az általuk kért és a törvény által előírt módosítások 

feltétlenül szükségesek a magyar nyelvű oktatás fejlődése és fennmaradása érdekében. 

 

Tananyag a székelység 

2011. június 20. - Nagy Orsolya, Pap Melinda - Krónika 

A székelység történetét bemutató tankönyv román nyelvre való lefordítását fogja javasolni 

Bokor Tibor háromszéki szenátor. Király András oktatásügyi államtitkár szerint, ha a 

kiadvány megfelel az előírásoknak, lehet arról szó, hogy románra is lefordítsák. Az 

alternatív tankönyv most készül, és az új tanévtől a 6–7. osztályos diákok ennek alapján 

sajátíthatják el a székelység történetét. 

 

Sógor panaszt tett Buzeknél 

2011. június 20. - Krónika, Új Magyar Szó 

Panaszt tett Jerzy Buzeknél, az Európai Parlament elnökénél Sógor Csaba a román 

képviselőtársa által provokált incidens miatt. Emlékezetes, Ioan Enciu szociáldemokrata 

EP-képviselő az állampolgári jogok, bel- és igazságügy szakbizottságának június 15-ei 

ülésén román nyelven ráripakodott az anyanyelvén felszólaló RMDSZ-es EP-képviselőre: 

„Hé, beszélj románul!”. Sógor emlékezteti Buzeket, hogy az EU hivatalos nyelvének 

számító magyar nyelv használatának joga nem először sérül az EP-ben, holott az európai 

törvényhozás elvileg a legmesszebbmenő nyelvi szabadságjogokat biztosítja valamennyi 

uniós intézmény közül. 
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Magyar szabadságért-díj Markónak 

2011. június 20. - MTI, Új Magyar Szó 

A Magyar szabadságért-díjat vette át tegnap Gödöllőn Markó Béla. A miniszterelnök-

helyettesnek Gémesi György, a díj alapítványi elnöke nyújtotta át az elismerést a 

Grassalkovich-kastélyban. A díjat 2000-ben alapították, és minden évben olyan 

személyiségek kaphatják meg, akik az elmúlt évtizedekben tevékenységükkel nagyban 

hozzájárultak Magyarország függetlenségéhez, demokratikus fejlődéséhez. 

 

Ceaucescu utódai 

2011. június 20. - Ágoston Hugó - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó vezércikkében Ágoston Hugó a tervezett közigazgatási 

átszervezés kapcsán felteszi a kérdést, hogy „vajon mi volt a céljuk ezzel az újabb cinikus 

merénylettel? Nem kerül túl nagy szellemi erőfeszítésbe megállapítani, hogy a javaslat 

nem pusztán a kisebbségi törvény megcsúfolása, a jelzés nem csak az RMDSZ-nek szólt. 

Hanem az Orbán- kormánynak is, amely hasonló – de még eredményesebb – politikát 

folytat, semmibe véve az alkotmányos demokráciát. Milyen nagyszerű: a két jó barát és 

rokon lélek, amikor incselkedve összekap, velünk üti egymást! Alig várjuk, hogy 

Tusványoson Traian és Viktor, szélesen mosolyogva, ismét mindenkit biztosítsanak sírig 

tartó elvi barátságukról. Ahogy az alkotmánnyal és az emberi jogokkal is játszadoznak”. 

 

Várad: lesz magyar teátrum 

2011. június 20. - Totka László - Új Magyar Szó 

Gavrilă Ghilea, Bihar megye prefektusa nem támadta meg Nagyváradi Magyar Színház 

létrejöttéről szóló május 31-i megyei tanácsi határozatot, így létrejöhet az önálló magyar 

intézmény. „Nagyjából pontot tettünk az ügy végére” – jelentette ki Szabó Ödön. Az 

RMDSZ-es megyei tanácsos tájékoztatása szerint az elkövetkezendőkben az 

önkormányzatnak el kell fogadnia a színház működési szabályzatát, amelyeket szintén jóvá 

kell hagynia a prefektúrának. Szabó reményét fejezte ki, hogy Ghileának nem lesznek 

újabb kifogásai. „Ha nem lépnek közbe külső akadályok, az új évadot az új névvel és 

struktúrában lehet kezdeni” – bizakodott a megyei tanácsos. 

 

„A kommunikációt kell elsősorban javítanunk” 

2011. június 17. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

Egy éve alakult meg a Radičová-kormány, ebből az alkalomból készített terjedelmes 

interjút a szlovák miniszterelnökkel az Új Szó. Arra a felvetésre, hogy a szlovák politikusok 

minden Magyarországról érkező hírt előszeretettel kommentálnak, és ott is veszélyt látnak, 

ahol nincs, illetve, hogy Magyarország többi szomszédja a magyar kormány terveinek és Fe
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döntéseinek nagy részét észre sem veszi, Iveta Radičová elmonda: „Ezzel nem teljesen 

értek egyet. Az új magyar alkotmánnyal az EBESZ, az Európai Parlament, az Európai 

Bizottság is foglalkozik. Ez komoly, ugyanis a mi alkotmányunkat ezek a szervezetek 

sohasem vizsgálták. Ficóék alatt a sajtótörvényünkkel foglalkoztak, Orbánék alatt a 

magyar sajtótörvényt boncolgatták. Én másként látom a helyzetet. Az Orbán-kormány a 

nemzetközi intézmények nyomása alatt van, minden lépésüket árgus szemekkel figyelik. 

Az olyan kijelentések, melyek szerint hadsereggel kellett volna valamit intézniük Bős 

ügyében túllépnek egy bizonyos határon.” 

 

Az állampolgársági törvényért cserébe eltörlik Mečiar amnesztiáit? 

2011. június 17. - Felvidék Ma 

Megegyezés körvonalazódik a szlovák parlamentben, mely szerint az ellenzéki Smer 

támogatná Vladimír Mečiar korábbi kormányfő amnesztiáinak eltörlését, a 

kormánykoalíció pedig cserébe zöld utat biztosítana a Smer állampolgársági 

törvényjavaslatának, mely bizonyos feltételek mellett engedélyezné a többes 

állampolgárságot a Szlovákia polgárainak. 

 

Szenved az SNS a szlovák nemzet jogainak chartájával 

2011. június 18. - TASR, bumm.sk 

Az ellenzéki SNS túl nagy fába vágta a fejszéjét a szlovák nemzet jogainak chartája 

elkészítésével – ismerte el Rafael Rafaj, a párt frakcióvezetője. A dokumentum elkészítését 

a nemzetiek még februárban jelentették be. Elmondása szerint a charta a szlovák nemzet 

kis alkotmánya lehetne. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: a szlovák alkotmányban más 

európai alkotmányokkal ellentétben nincsenek definiálva a szlovák nemzet jogai, ellenben 

a kisebbségek jogait definiálták benne. 

 

Az MKP három körzeti hivatal bezárása ellen 

2011. június 19. - Felvidék Ma, Új Szó Online, bumm.sk 

A szlovák belügyminisztérium ötvenről 46-ra kívánja csökkenteni a körzeti hivatalok 

számát. Berényi József MKP-elnök szerint „nem véletlen”, hogy a leépítés három 

magyarok lakta várost is érint. „Mind a szenci, mind a párkányi és a kassa-vidéki hivatal 

megszüntetése azt jelenti, hogy az ügyintézés messzebb kerül az érintett régiókban élő 

állampolgároktól” – áll Berényi közleményében. Ha a szenci hivatalt Pozsonyba helyezik 

át, akkor a Szencen és a város környékén élő magyaroktól elveszik azt a jogot, hogy 

anyanyelvükön intézhessék hivatalos ügyeiket. A kassa-vidéki hivatal beolvasztása Kassa 

városi hivatalába is azt eredményezi, hogy a magyar ajkú lakosság hátrányos helyzetbe 

kerül. A körzeti hivatalok megmentése érdekében az MKP aláírásgyűjtésbe kezd az érintett 

régiókban. 
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Az autonómia nem probléma, hanem megoldás 

2011. június 19. - Csáky Pál - Felvidék Ma, Szabad Újság 

„Szüksége van-e a felvidéki magyarságnak az önkormányzati modellek-autonómiaformák 

létrehozatalára és működtetésére? A kérdésre a válasz egyértelmű igen” – írja Csáky Pál, 

az MKP korábbi elnöke. „A második kérdés: igényel-e egy ilyen megoldást a felvidéki 

magyarság. 2011-ben ez nem pozitív emóciókat hordozó kérdés Szlovákiában, hiszen a 

tavaly júniusi választásokon azt tapasztalhattuk, hogy a szlovákiai magyarok fele egy 

mesterségesen létrehozott, szlovák-magyar vegyes pártra szavazott, amelynek magyar 

nemzetiségű vezetői több alkalommal kinyilvánították, hogy nem autonómiapártiak.” 

Csáky szerint „a szlovákiai magyarságnak nem szabad lemondania arról az igényéről, hogy 

jövőjét törvényes formákkal, intézményi és pénzügyi garanciákkal biztosítsa. Ehhez pedig 

egy autonómiamodell létrehozatala szükségeltetik”. 

 

A nemzeti összetartozás napja legyen a vajdasági magyarság nemzeti 
emléknapja! 

2011. június 17. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és a Magyar Nemzeti Tanácsban 

meghatározó többséget képező Magyar Összefogás részéről Német László nagybecskereki 

megyéspüspök több kérdést érintő találkozóján az az álláspont alakult ki, hogy a vajdasági 

magyar közösség számára június 4-e, a nemzeti összetartozás napja kiemelten fontos 

ünnep, mégpedig azért, mert értékrendje a nemzeti méltóságon és a más nemzetek iránti 

tiszteleten alapul, az együttélés és együttműködés európai hagyományát kívánja építeni. 

Ennek szellemében Német László nagybecskereki megyéspüspök a Magyar Összefogás 

nevében kezdeményezi, hogy az MNT hozzon határozatot arról, hogy június 4-e, a nemzeti 

összetartozás napja legyen a vajdasági magyarság nemzeti emléknapja. 

 

A magyar választói névjegyzéken való szereplés nem lehet mérce 

2011. június 17. - Bozóki Antal, Vajdaság Ma 

“A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) és a Szekeres László Alapítvány megkülönbözteti, és 

ilyen elbánásban részesíti a vajdasági magyarokat, éspedig olyan módon, hogy különbséget 

tesz azok a magyarok között, akik feliratkoztak, és akik nem iratkoztak fel a vajdasági 

magyarok külön választói névjegyzékére. Ez a megkülönböztetés – az utóbbiak számára – 

hátrányos következménnyel is járhat az oktatási támogatások, a diplomahonosítások 

költségeinek megtérítése, különböző pályázatokon való részvétel stb. esetében. Emellett 

kárt okoz a közösségnek is, mivel megbontja annak egységét” – írja Bozóki Antal a 

Vajdaság Mán. 
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Rácz Szabó László zentai megbeszélésre invitálja a vajdasági magyar 
pártvezetőket 

2011. június 19. - Vajdaság Ma 

Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke szerdára, június 22-ére Zentára 

invitálta a vajdasági magyar pártvezetőket, Ágoston Andrást (VMDP), Csonka Áront 

(VMDK), László Bálintot (MRM) és Pásztor Istvánt (VMSZ). A Magyar Polgári Szövetség 

meghirdette azon elképzelését, hogy a vajdasági magyarság érdekében újabb kísérletet 

kellene tenni arra, hogy az immáron öt magyar párt párbeszédet folytasson a nemzeti 

érdekvédelem hatékonyabbá tételéről, írja Rácz Szabó a másik négy politikai szervezet 

elnökének küldött levelében. 

 

A magyar himnusz beregszászi betiltását követeli a Szvoboda párt 

2011. június 19. - MTI, Kárpátinfo, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A szélsőjobboldali Szvoboda párt hatósági fellépést követel a beregszászi járási tanács azon 

döntése ellen, amely szerint a jövőben a képviselőtestület ülései az ukrán himnusz mellett a 

magyar nemzeti himnusz lejátszásával kezdődnek. A Szvoboda párt Kárpátalja megyei 

szervezete nyilatkozatában arra szólítja fel az ukrán elnököt, parlamentet, a nemzetbiztonsági 

szolgálatot (SZBU) és a legfőbb ügyészséget, hogy haladéktalanul reagáljanak a beregszászi 

járási tanács „alkotmány- és államellenes” határozatára. „Az adott döntést az ukrán államiság 

elleni újabb támadásként értékeljük, részeként annak a támadássorozatnak, amelyet 20 éve 

folytatnak magyar soviniszta körök Kárpátalján” – áll a közleményben. 

 

Négymillió euró a népcsoportoknak 

2011. június 18. - volksgruppen.at 

2010-ben az Ausztriában élő népcsoportok összesen négymillió euró támogatást kaptak az 

államtól. A szlovének 1,4 millió eurót kaptak, a horvátoknak 1,16 millió, a magyaroknak 414 

ezer euró jutott. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, amely mint egyéni támogatott 

összesen 117 ezer euróban részesült. 
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