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Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködési konzultáció 

2011. július 7. – MTI, Magyar Nemzet 

A Nemzeti Vidékstratégia - 2020 konzultációsorozat részeként csütörtökön először 

tartottak egyeztetést a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködések nemzeti 

programjáról. A VM-ben tartott tanácskozásra meghívást kaptak Ausztria, Szlovénia, 

Horvátország, Szerbia, Románia, Szlovákia és Ukrajna szakemberei és politikusai, 

valamint a magyar törvényhozás és kormánypolitika meghatározó szereplői. A fórumról 

kiadott nyilatkozat többek között tartalmazza: „a magyarság által lakott vidék nem 

tekinthető az államhatár által lezártnak, számos szállal kötődünk egymáshoz. A vidéken 

élő, dolgozó emberek boldogulása, a területek fejlesztésének előmozdítása egységes 

szempontok által vezérelve valósulhat meg Kárpát-medence szerte”. A tanácskozás 

résztvevői kinyilvánították, hogy ennek az egyeztetésnek a keretében kívánják előkészíteni 

azt a konzultációsorozatot, melynek célja a közös kárpát-medencei nemzeti vidékfejlesztési 

program kidolgozása. 

 

A magyarok 25 százaléka szlovák házastársat választ 

2011. július 7. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

Tavaly 25 ezer házasságot kötöttek, ebből 1177 köttetett magyar nemzetiségű férfi és 

magyar nő között, ami az összes tavalyi esküvő 4,6 százaléka. A magyar férfiak 72,4 

százaléka vett el magyar menyasszonyt, míg a magyar nők 66,6 százaléka magyar 

vőlegénynek mondta ki a boldogító igent. A 2010-ben házasodó magyar nemzetiségűek 

negyede szlovák párral kötött házasságot. Ez az arány tavalyelőtt és nyolc éve is hasonló 

volt. Az utóbbi tíz évben tehát nem nőtt számottevően a vegyes házasságok aránya. 

 

Pártos pénzosztogatás 

2011. július 8. - Neszméri Sándor - Magyar Nemzet  

A szlovákiai kisebbségi támogatások kiosztásával kapcsolatban ír a Magyar Nemzet. 

Feltűnőnek tartja a szerző, hogy a támogatott és nem támogatott rendezvények között 

annyi a különbség, hogy az elutasítottak nagy részére a Csemadok pályázott, míg a nyertes 

önkormányzatok közül sok helyen a polgármester a Most-Híd tagja. Az is érdekes, hogy 

míg a Szabad Újság hetilap 15 ezer eurót kapott, az online fejlesztésekkel együtt, addig a 

Kalligram folyóirat 30 ezret és további 15 ezret az online változatra. Az MKP szerint 

összeférhetetlenség áll fenn a Kalligramot megjelentető kiadónál, amelynek 

társtulajdonosa Szigeti László aki Rudolf Chmel tanácsadója, hiszen annyi támogatást 

kapott, mint az összes magyar kiadó. 

(A cikk teljes terjedelemben a Magyar Nemzet 2011. július 8-i számában olvasható.)  
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http://ujszo.com/napilap/kozelet/2011/07/07/a-magyarok-25-szazaleka-szlovak-hazastarsat-valaszt
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Répássy: nem kell módosítani az alkotmányt az EP-határozat miatt 

2011. július 7. - MTI, hvg.hu 

Répássy Róbert igazszágügyért felelős államtitkár szerint az EP kedden elfogadott, a 

magyar alkotmányt elítélő határozatában megfogalmazott észrevételek esetenként tárgyi 

tévedéseket tartalmaznak. Az államtitkár szerint „több kritikai megjegyzés olyan részeket 

érintett, amelyek a most hatályos alkotmányban is benne vannak”. Példaként említette az 

anyaország határán kívüli magyarok iránti felelősségét, amely évtizedek óra része az 

alkotmánynak. Azt sem érti az államtitkár, hogy miért tart az EP attól, hogy az új 

alkotmány extraterritoriális következményekhez vezet, hiszen az új alaptörvény azt is 

leszögezi, hogy az ország minden nemzetközi kötelezettségének eleget tesz, és nem 

terjeszti ki a joghatóságát a határon túlra. Ráadásul - mondta az államtitkár - az 

állampolgársággal járó jogokat a magyar állam területén gyakorolhatják a határon túliak. 

 

Nem lesz népszavazás Maros megyében a régiós átszervezésről 

2011. július 7. - Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Maros Megye Tanácsa leszavazta az ellenzék határozattervezetét, amely helyi népszavazást 

írt volna ki a megye megszüntetéséről a régiós átszervezés keretében. Az ellenzéki pártokat 

tömörítő Szociálliberális Unió (USL) tanácsosai által beterjesztett határozattervezetet 14 

támogató és 18 ellenszavazattal, két tartózkodás mellett elutasította a megyei képviselő 

testület. Lokodi Edit Emőke (RMDSZ) megyei tanácselnök a szavazás után leszögezte: 

jelenleg nem indokolt a népszavazás kiírása. „Országos szinten még nem létezik egy 

kikristályosodott stratégia az átszervezés kapcsán, és rendkívüli erőfeszítés lenne a megye 

számára egy 1,3 millió lejes kiadás” – mondta Lokodi. 

 

12 napig fog tartani a népszámlálás, az űrlapot románul kell kitölteni 

2011. július 7. - transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság 

Markó Attila, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának államtitkára a Marosfőn zajló EU 

táborban elmondta, a kormányülésen döntés született arról, hogy 12 napos legyen a 

népszámlálás, így a biztosok október 20. és 31. között fognak kopogtatni az ajtókon. A 

próbanépszámláláson ugyanis kiderült, hogy nem tudják elvégezni a feladatot a korábban 

tervezett időtartam alatt. Hozzátette, hogy minden biztosnál lesz magyar nyelvű űrlap is, 

azokat a magyar anyanyelvű személyek kezébe adják, hogy azokon is követhessék a 

kérdéseket, maga a kitöltés azonban a román nyelvű űrlapon fog történni. Ezen kívül 

lesznek magyar nyelvű sajtótermékek, plakátok, bannerek, amelyek tartalma azonos lesz a 

román nyelvűek tartalmával. Az űrlapokon nem lesz választható etnikum-lista, hanem egy 

üres négyzet, amelybe a biztos be kell írja, amit a felkeresett személy mond. 
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http://hvg.hu/itthon/20110707_ep_reakciok_repassy_robert#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2011_7_7
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=53079
http://itthon.transindex.ro/?hir=26573
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Székely: több gyermeket vállalnak a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

2011. július 7. - transindex.ro, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős főtitkárhelyettese a marosfői EU 

Táborban a népszámlálással kapcsolatban elmondta, hogy 1987-ben volt a legtöbb magyar 

Romániában: 1,85 millió. Az abortusztilalom eltörlését követően a gyermekvállalás 37 

százalékkal csökkent, ennek kihatása volt a magyar népességre is. „2009-ben és 2010-ben 

a magyar nők gyermekvállalási hajlandósága magasabb mint az országos átlag, tehát 

meghaladja a román nemzetiségű nőkét is. Érdekes módon, már a ’70-es évektől 

kimutatható, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők több gyermeket vállalnak. 

Nyugaton ez fordítva van” – mondta Székely. Rámutatott a népszámlálás során várhatóan 

fellépő akadályokra is. Az egyik ilyen a romakérdés: az önkormányzatok szintjén elvégzett 

informális felmérés során kiderült, hogy 90 ezer olyan személy van az országban, akik 

magukat magyarnak vallja, környezetük azonban romaként tartja számon őket. Másik 

problémás terület a nagyvárosok lakótelepei, ahol rengeteg fiatal „nyelvet vált” a környezet 

hatására. 

 

Akadályok a honosítás útjában 

2011. július 7. - Mózes Edith - Erdély Ma, Népújság, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) marosvásárhelyi demokráciaközpontjában, a 

megalakulás óta eltelt fél év alatt 9 433 személy érdeklődött, 3 325 dossziét zártak le, 

amelyek 5 087 személyt érintettek, tájékoztatott sajtótájékoztatón Kali István EMNT 

alelnök. Az alelnök szerint a honosítást nagyban akadályozza az, hogy a marosvásárhelyi 

bíróság nem ismeri az EU-s jogszabályokat, illetve, hogy a magyar és a román 

törvénykezés nem egyformán működik. Példaként az elvált személyek esetét hozta fel. 

Romániában váláskor elveszik a házasságlevelet, viszont a magyar bevándorlási hivatal 

kéri ezt az iratot is, amit az érintett nehezen tud Romániában beszerezni. A polgármesteri 

hivatal funkcionáriusai vagy nem értik, mire kell, vagy, ha értik, akkor vagy megtagadják, 

vagy egy igazolást adnak, amit a bevándorlási hivatal nem fogad el. 

 

Székely–szórvány összetartozásról az EU Táborban 

2011. július 7. - Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Az EU Tábor kiemelt figyelmet szentelt a szórványmagyarság kérdésének, valamint a 

közelgő népszámlálásnak. Szerdán Gazdasági vérszerződés? címmel tartott előadást Zonda 

Erika, Hargita Megye Tanácsának programigazgatója, az Összetartozunk szórványprogram 

felelőse, Demeter László, Kovászna Megye Tanácsának szórványprogram-felelőse és Babos 

Aranka, a Hunyad Megyei RMDSZ ifjúsági alelnöke. Mindhárman az elmúlt évek székely-

szórvány együttműködést elősegítő tevékenységekről számoltak be. A demográfiai adatok 

elrettentőek, egyre kevesebb magyar él Erdélyben, egyre feltűnőbb a hirtelen 

létszámcsökkenés” – mutatott rá Zonda Erika a legutóbbi népszámlálás etnikai térképére. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=26574
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=95104&cim=akadalyok_a_honositas_utjaban
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=95102&cim=szekely_szorvany_osszetartozasrol_az_eu_taborban
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Meglátása szerint a közelgő népszámlálást követően még drasztikusabb adatokra 

számíthatunk. 

 

Marad a román állampolgárság és a nyugdíj is 

2011. július 7. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett marosvásárhelyi Demokrácia 

Központ munkatársai azt tapasztalták, hogy főként a nyugdíjasok esnek áldozatul a 

szándékos félretájékoztatásnak: ha igénylik a magyar állampolgárságot, attól még 

megmarad a román állampolgárság is, és a romániai nyugdíjat sem veszítik el. Kali István 

hangsúlyozta: „többen megkeresték, akik állami alkalmazottként szeretnék felvenni a 

magyar állampolgárságot. „Köztisztviselőt nem rúghatnak ki azért, mert más állam, így 

Magyarország állampolgárságát felvette. Legtöbb esetben feltétel az, hogy az illető legyen 

román állampolgár, de az, hogy csak és kizárólag román állampolgár legyen, az csak az 

államfőre, valamint az ország pénzügyeit ellenőrző magasrangú tisztségviselőkre 

vonatkozik.” 

 

A magyarok 2,31%-a „honosodott” 

2011. július 7. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Maros megyében mintegy 20 évre lenne szükség ahhoz, hogy minden magyar nemzetiségű 

lakos kérelmezze, illetve megszerezze a magyar állampolgárságot, ha az érdeklődés és az 

ügyintézés a jelenlegi ütemben halad. Fél év alatt – amióta üzemel a marosvásárhelyi 

Demokrácia Központ – Maros megye magyar lakosságának 2,31 százaléka kérte a magyar 

állampolgárságot. 

 

Arányos hatalommegosztás kisebbségeknek 

2011. július 7. - Szabadság 

A központi és a helyi hatalomnak, valamint a közpénzeknek a nemzeti kisebbségek 

számaránya szerinti megosztása oldhatja meg tartósan a román–magyar konfliktust 

Romániában – írja a România liberă című román napilap. Alina Mungiu-Pippidi egyetemi 

tanár írásában kifejti, az elmúlt hetekben terítékre került román–magyar viták elrontották 

a románok és magyarok együttélésének pozitív hangulatát, ami 1996 óta a román 

kormányok legfigyelemreméltóbb eredményének számított. A szerző szerint mindkét 

oldalon tapasztalt egyoldalú nacionalista megnyilvánulások hibásak ezért. Megállapítja, 

hogy Băsescu azt hiszi, barát Orbán Viktorral, és a szerző elismeri, hogy Magyarország 

valóban lojálisan támogatta Romániát a schengeni övezethez való csatlakozásról szóló 

európai vitában. Ez a barátság azonban korlátolt – véli a szerző, mivel Orbán továbbra is a 

„radikális magyarokat” támogatja az RMDSZ ellenében. Úgy véli, hogy a román–magyar 

konfliktus tartós megoldását Romániában sem a kizárólag egyéni jogok megadására 

szorítkozó angolszász liberális demokrácia, sem az a fajta multikulturalizmus nem képes 

biztosítani, amely a különböző kisebbségeket kollektív jogokkal ruházza fel. 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/marad-a-roman-allampolgarsag-es-a-nyugdij-is
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/a-magyarok-231-a-ahonosodotta
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/60345
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Máté: az MPP-nek egyeztetnie kellett volna 

2011. július 7. - Szabadság 

Keizer Róbert a sajtótájékoztatón kiemelte: az RMDSZ-nek támogatnia kellene a 

kolozsvári polgármesteri tisztségre jelentkező jelöltjüket, Fodor Alpárt, akit a jelenlegi 

körülmények között erre a legmegfelelőbbnek tekintenek. Máté András Levente, az 

RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke, és a szövetség képviselőházi frakciójának 

vezetője elmondta: mindeddig az MPP egyáltalán nem kereste meg javaslatával az 

RMDSZ-t. „Ha valamelyik szervezet úgy látja jónak, hogy a magyarságnak egy jelöltje 

legyen a polgármesteri székbe, a dolgok rendje szerint mindenekelőtt konzultálniuk 

kellene a kérdésben” – hangsúlyozta. Az MPP pedig fordított eljáráshoz folyamodva, a 

jelentősebb politikai háttérrel rendelkező RMDSZ megkérdezése nélkül hozta 

nyilvánosságra szándékát – tette hozzá a politikus. Mint kiemelte, ilyen körülmények 

között az RMDSZ nem tud, és nem fog együttműködni az MPP-vel. 

 

Meggondolatlan RMDSZ-nyilatkozatok 

2011. július 7. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Sem az Erdélyi Magyar Néppárt létrehozásának támogatása, sem az EMNP leendő tagsága 

nem feltétele a magyar állampolgársági kérelem elfogadásának, az ügyintézésnek, sőt: 

soha semmiféle aláírást nem kértek a Demokrácia Központokban. Minden más állítás 

hazugság – fogalmaztak az EMNT Maros megyei képviselői. „Marosvásárhelyi rádiókban 

markáns helyi RMDSZ-politikusok azt állították, hogy eddig a néppárt bejegyzésének 

támogatásáért, ezután a párttagságért cserébe honosítunk. Több mint 5000 tanúnk van, 

hogy ez nem igaz. Határozottan elutasítjuk a vádakat. Az EMNT Marosvásárhelyen 

összefogásra törekszik a polgármesterjelöltet illetően, ne egymást támadjuk, ezért 

meggondolatlanságnak tartom a kijelentéseket” – fogalmazott az EMNT Maros megyei 

szervezetének elnökségi tagja, Portik Vilmos. 

 

Hátsó ajtós reform 

2011. július 8. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente a Krónika vezércikkében arról ír, hogy „Ha igazak a kiszivárgott 

információk, akkor az államfő által kitalált megamegyerendszer fű alatt szépen meg is 

valósulhat, mire a tervet ellenző civil és politikai erők észbe kapnak. Az értesülések szerint 

Traian Băsescu korábbi bejelentésével összhangban a kormány éppen azt vizsgálja, hogyan 

működne a rendszer, ha ezentúl csupán a fejlesztési régiók központjának kijelölt nyolc 

városban lennének a különböző hatóságok központjai”. A szerző szerint „a regionális alapú 

közintézmények akkor működnek hatékonyan, ha nem felülről szervezik meg őket. Ha a 

történelmi, kulturális, nép- és földrajzi hagyományok mentén alakulnak ki, nem pedig 

politikai hátsó szándékok által is vezérelt központi technokraták tervezőasztalán. A 

mostani, hátsó ajtón becsempészni kívánt átalakítás viszont amolyan igazi jozefinista, 

felülről erőszakolt tervezet, amely nem kevésbé veszélyes, viszont alattomosabb, mint a 
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konkrét határátrajzolás. Ezért ugyanúgy résen kell lenni, és továbbra sem szabad engedni, 

hogy a reformot azok megkérdezése nélkül ültessék gyakorlatba, akiket a leginkább érint”.  

 

Készülnek az átszervezésre 

2011. július 8. - Balogh Levente - Krónika, Erdély Ma, Háromszék 

A minisztériumokban már szimulációs gyakorlatokat tartanak, azt modellezendő, hogyan 

működnek a regionális szintűre redukált megyei kormányintézmények – értesült a 

Mediafax. Traian Băsescu államfő még két héttel ezelőtt beszélt arról: amennyiben az őt 

támogató Demokrata-Liberális Párt (PDL) koalíciós partnere, az RMDSZ nem fogadja el az 

általa javasolt közigazgatási reformot, amelynek keretében a jelenlegi fejlesztési régiók 

nyolc megamegyévé alakulnának, oly módon, hogy Hargita és Kovászna megye megtartaná 

önállóságát, akkor az eddigi 41 megyében létező intézményeket alakítják át. 

 

 

Dzurinda: Magyarországhoz fűződő viszonyunk nem százméteres gátfutás 

2011. július 7. - MTI, Index, hirado.hu 

Ivan Gasparovic szlovák államfő szerint nem valószínű, hogy Szlovákia és Magyarország 

rövid időn belül egyetértésre jut a szlovákiai magyar kisebbség jogállásának kérdésében. 

Megállapította, örül, hogy Szlovákia védelmezi az állampolgári szabadságjogokat. „Milyen 

kollektív jogokról lehet szó, ha az állampolgár szabad?" - tette fel a kérdést az államfő, aki 

attól tart, hogy az európai uniós elnökség lezárása után Magyarország olyan programokat 

fog megvalósítani, amelyek Szlovákia számára elfogadhatatlanok. „Elfogadom a szlovák 

kormány álláspontját, hogy ne öntsünk olajat a tűzre, de nem tehetjük meg, hogy ne 

figyeljünk az egyes nyilatkozatokra és cselekedetekre” - szögezte le az elnök. Gasparovic 

elmondta, nem egészen ért egyet Mikulás Dzurinda szlovák külügyminiszterrel, aki azt 

hangoztatja, hogy a külpolitikának a belpolitikából kell kiindulnia. „Magyarországhoz 

fűződő viszonyunk nem százméteres gátfutás, hanem maratoni futás” – reagált a 

köztársasági elnök szavaira Dzurinda. Leszögezte: meggyőződése, hogy Szlovákia 

megbirkózik ezzel a feladattal, hiszen támaszkodhat a nemzetközi szervezetek 

álláspontjára is. 

 

Komárom is a kétnyelvűség mellett 

2011. július 7. - bumm.sk 

Somorja és Dunaszerdahely után Komárom képviselő-testülete is határozatban szólította 

fel a város területén működő vállalkozásokat, intézményeket a kétnyelvűség betartására. A 

határozat tervezetét benyújtó Andruskó Imre (Híd) rámutatott, a vállalkozásoknak nem 

lehet előírni a magyar nyelv használatát, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy erre 

ösztönözzék őket. Más a helyzet a város által támogatott intézményekkel, melyeket a város 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly
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határozata arra utasít, tartsák be a kétnyelvűséget, használjanak magyar feliratokat is. 

Keszegh Béla független képviselő azt javasolta, a kisebbségi nyelvhasználati törvényre 

hivatkozva adják feladatul ezeknek az intézményeknek az épületeikben elhelyezett táblák 

leellenőrzését, s ha hiányzik a magyar felirat, pótolják azt. Azt is javasolta, hogy ha a 

jövőben a lakosság, vagy a képviselők a kétnyelvűség hiányára figyelmeztetnek, a város 

által támogatott intézmények legyenek kötelesek 30 napon belül megszüntetni a 

hiányosságokat. 

 

A kormány egyéves tevékenységének értékelése – az oktatás és a kultúra 
területén 

2011. július 7. - Felvidék Ma 

A kormányprogram elfogadása után az egyik legnagyobb csalódást az okozta, hogy a 

jelképekről szóló törvény módosítása nem lett a program része - mondta 

sajtótájékoztatóján Szigeti László, az MKP oktatásügyi és kulturális alelnöke. Szigeti 

szerint beigazolódtak azok a kételyek, amelyek a nemzetiségi oktatásügy megosztott 

irányításával kapcsolatban merültek fel. Jelenleg úgy néz ki, hogy sem az oktatásügyi 

tárca, sem pedig a kormányfő kisebbségekért felelős helyettese nem tekinti magáénak ezt a 

területet. Az alelnök elmondta, pártja számára nagy csalódás az államnyelvről szóló 

törvény módosítása kapcsán, hogy a parlamentben nem volt olyan igazi politikai erő, 

amely a nemzetiségek érdekeit védve igyekezett volna módosítani a nyelvtörvényt. 

 

Diplomáciai kettős mérce kisebbségügyben 

2011. július 8. - Magyar Nemzet 

„Immár diplomáciai hagyomány lett, hogy évről évre a kelet-európai országokban székelő 

néhány nagykövetség hangzatos közleményben biztosítja támogatásáról a 

homoszexuálisok felvonulását. A nemzeti kisebbségek ügyében ugyanez a megnyilvánulás 

még akkor is elmarad a nyugati képviseletek részéről, ha komoly jogsérelem miatt emelik 

fel hangjukat az érintett közösségek. Mint például a felvidéki magyarok.” A lap 

megpróbálta kikérni a Pozsonyban működő külképviseletek ezzel kapcsolatos véleményét, 

ám írásbeli érdeklődésüket válaszra sem méltatták. „Telefonon sikerült elérnünk az 

amerikai nagykövetség szóvivőjét, akitől azt kérdeztük, írtak-e a felvidéki magyarok 

nyelvhasználata érdekében nyílt levelet vagy állásfoglalást a szlovák kormánynak, 

tiltakozva az ellen, hogy Pozsony megsérti a magyarok emberi jogait anyanyelvhasználatuk 

korlátozásával. Chad Beamer azt mondta, „ez egy belpolitikai jellegű ügy”. Hozzátette, 

hisznek abban, hogy Szlovákia és Magyarország mint két uniós tagállam ezt az ügyet 

békésen meg tudja beszélni egymás között, s megnyugtatóan képes rendezni.” 

(A cikk teljes terjedelemben a Magyar Nemzet 2011. július 8-i számában olvasható.)  
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Nem csillapodnak a kedélyek az EMI-tábor körül 

2011. július 7. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

“A magyarkanizsai antifasisztákat, akik azt szerették volna megtudni, hogy a helyi 

hatóságok miért engedélyezik a Délvidéki Egyesült Magyar Ifjúság küszöbön álló 

fesztiválját, a Demokrata Párt képviselői egyszerűen kizavarták a községházáról” - áll az 

Újvidéki Antifasiszta Akció (AFANS) közleményében. Szavaik szerint, mindez csak azt 

bizonyítja, hogy az állam olcsó politikai haszonszerzés céljából helyi szinten a fasizmust is 

hajlandó tolerálni. Mint mondták, a fesztivált nem csak Vajdaságban, hanem 

Magyarország minden, Trianon után elcsatolt területén megszervezik. Az AFANS azt 

állítja, hogy a szervezők azzal, hogy a magyar kultúra fesztiváljaként tüntetik fel az 

eseményt, voltaképpen a rendezvény igazi arculatát leplezik. 

 

Ukrán lap: a kárpátaljai magyar kisebbség áthágja a törvényeket 

2011. július 7. - MTI, hirado.hu 

A kárpátaljai magyarság érdekvédelmi erőfeszítéseit övező konfliktusokról közölt 

terjedelmes elemzést a Deny ukrán napilap. A kijevi újság elítéli a beregszászi járási tanács 

közelmúltban hozott döntését arról, hogy a testület üléseit a jövőben az ukrán mellett a 

magyar himnusz lejátszásával nyitják meg. A lap szerint a kárpátaljai magyar kisebbség 

nemzetiségi jogérvényesítési törekvései során gyakran áthágja Ukrajna törvényeit, és erre 

az ukrán államhatalom nem reagál kellő eréllyel. A cikkíró szerint a bonyodalmak a 

magyar kisebbséggel még az 1990-es években kezdődtek, amikor Kárpátalja megye akkori 

vezetése visszaállította a régió magyarlakta településeinek történelmi neveit anélkül, hogy 

meghagyta volna ukrán elnevezésüket is. 

 

„A koordináció célja a horvátországi magyarság egységes képviselete” 

2011. július 7. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Megyei Kisebbségi Önkormányzatok/Tanácsok és Képviselők 

Koordinációja egy országos szintű képviselő-testület, amely 2004. június 15-én Zágrábban 

alakult újjá azzal a céllal, hogy a horvátországi magyarság egységes képviseletét ellássa. Az 

elmúlt időszakról a Koordináció társelnökei, Andócsi János és Szekeres Péter nyilatkoztak 

az Új Magyar Képes Újságnak. „Több alkalommal fogadott bennünket Stipe Mesić volt és 

Ivo Josipović jelenlegi horvát köztársasági elnök, akik nagy érdeklődéssel és empátiával 

viseltettek/nek munkánk iránt. Társelnökként meghívást kaptam a Kárpát-medencei 

Magyar Képviselők Fórumára is, ami egyértelműen igazolja a koordináció azon 

igyekezetét, hogy megpróbáljon megfelelni a sokat emlegetett hídszerepnek is H
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Horvátország és Magyarország viszonyrendszerében. Persze nem lehetünk elégedettek, 

hiszen még sok megoldásra váró feladat áll előttünk. A kétnyelvű helységnévtáblák 

kihelyezése, a magyar nyelvű misézés, az anyanyelvápolás kérdése, de a magyar 

nyelvtanfolyamok is mind-mind megoldódtak közbenjárásunknak köszönhetően” – 

mondta Andócsi János.  

 

Magára hagyatva, megtörve és megfogyatkozva 

2011. július 7. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

„A köztudatba úgy épült be, hogy a határon túli magyarság nemzettudata, magyarságérzete 

az anyaországiakénál sokkal erősebb: ez már egy-két nagyobb régiót leszámítva 

valószínűleg nem így van, és abban sem vagyok biztos, hogy a nagy régiókban is 

mindenhol ez volna jellemző” – írja Kriják Krisztina. Hozzátette: „1921-ben 76 346 volt a 

magyarok lélekszáma e területeken, 1991-re 22 355-re csökkent, 2001-ben már csak 16 

596-an voltunk, a közeljövőben pedig az is kiderül, most mennyien vagyunk. Bízzunk 

benne, hogy nem lesz drasztikus a csökkenés. Az viszont már most igaz, ha nem teszünk 

valamit sürgősen, ha az anyaország nem kezel minket kiemelten fontos régióként, ha nem 

ismeri fel a specifikus helyzetet, és nem vet be különleges „mentőöveket” a kis régiókban, 

rövidesen végleg eltűnünk. Néhány évtized elteltével írmagja sem marad sem 

Horvátországban, sem Szlovéniában, sem egyéb szórványvidékeken a magyarnak!”. 

 

A horvátság és a HMDK dicséri, a MESZ támadja anyaországunk kormányát 

2011. július 7. - Andócsi János - Új Magyar Képes Újság 

Andócsi János a Magyar Naplót és a MESZ-t bírálja csütörtöki írásában. „A hetekben nem 

járt Szentlászlón Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának helyettes-államtitkára. Mármint erre a 

következtetésre jutunk, ha a Magyar Naplónak nevezett lapot olvassuk. Az sem derül ki 

belőle, hogy Pirityiné Szabó Judit, ugyanezen minisztérium főosztályvezetője is járt a sokat 

szenvedett Szentlászlón. Pedig a tények makacs dolgok. Igenis mindketten ott voltak az 

elesett hősök emlékművének  avatásán. A Napló utóbbi számainak tükrében logikusnak is 

tűnhet, hogy a Fideszt támadó cikkek után immár tudomást sem vesznek a nemzet 

kormányának tagjairól. A Fideszt lehet szeretni és utálni, de a tényeket nem lehet nem 

tudomásul venni. Azt pedig sosem gondoltuk, hogy a határon túli magyarokért felelős 

államtitkár asszonyt levegőnek nézheti valaki” – írja Andócsi. 
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