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Semjén: 2013-ig létrejön a Magyarság Háza 

2011. március 1. - MTI, Magyar Hírlap Online 

A kormány eltökélt szándéka, hogy 2013-ig létrejöjjön a határon túli magyarság oktatási, 

kulturális központjaként működő Magyarság Háza – mondta Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a pesthidegkúti Klebelsberg 

Kultúrkúriában. Semjén szerint fontos, hogy a határon túli magyaroknak legyen egy olyan 

emblematikus központja, ahol a művészek, a színházak és az egyes szervezetek meg tudnak 

jelenni. Úgy véli, Klebelsberg Kunó szellemisége emblematikusan jeleníti meg, hogy 

egyetlen magyar kultúra van, amely magába foglalja a különböző nemzetrészek sokszínű 

kultúráját. 

 

Hatályos a nyelvtörvény módosítása 

2011. március 1. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó Online, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Március elsején lépett hatályba az államnyelvtörvény módosított változata, mely felére 

csökkentette a kiszabható pénzbüntetések összegét. A kulturális tárca 50-től 2500 euróig 

terjedő büntetést róhat ki az államnyelvű tájékoztatás elmaradásáért, amennyiben olyan 

információkról van szó, melyek az állampolgárok életének, egészségének, biztonságának 

vagy tulajdonának veszélyeztetésével kapcsolatosak. A kormányoldal szerint a jövőben 

csak állami és önkormányzati szervek kaphatnak büntetést, magánszemélyek nem. A 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szerint a magánszféra is büntethető a jogszabály 

megsértéséért. 

 

Kelemen Hunor: felelősségvállalással is elfogadható a kisebbségi 
törvény 

2011. március 1. - Balogh Levente - Krónika, transindex.ro, Szabadság, Erdély Ma, Nyugati 

Jelen 

Ha szükséges, akár kormányzati felelősségvállalással, azaz a parlamenti vita 

megkerülésével is el lehet fogadni a kisebbségi törvényt – jelentette ki Kelemen Hunor, a 

szövetség szombaton megválasztott új elnöke kedden. A politikus megjegyezte: bízik 

abban, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL), amellyel 2005 és 2008 között együtt 

kormányzott – amikor a kisebbségi törvényt kidolgozták és megvitatták – , és amely akkor 

becsületesen viselkedett, most következetes lesz majd. Kelemen arról is beszélt, hogy 

mozgósítani kell a magyar szavazópolgárokat a választásokra. 
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http://www.magyarhirlap.hu/online/semjen_2013ig_letrejon_a_magyarsag_haza.html
http://www.bumm.sk/52537/matol-hatalyos-a-modositott-allamnyelvtorveny.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=48396
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=48396
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KMAT: magyar modell a 21. században 

2011. március 1. - MTI, Krónika, Vajdaság Ma, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Háromszék, 

bumm.sk, Kitekintő 

Elkezdődött kedden a Kárpát-Medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) kétnapos 

kihelyezett ülése Brüsszelben. A tanácskozáson a határon túli magyar politikai szervezetek 

többnyire elnöki szinten képviseltetik magukat. Az ülés első részét Tőkés László, az 

Európai Parlament (EP) alelnöke nyitotta meg, majd a magyar kormány részéről Répás 

Zsuzsanna, a Nemzetpolitikai Államtitkárság vezetője elmondta: az új kormány már első 

intézkedései között igyekezett újraéleszteni és újragondolni a magyar-magyar 

kapcsolatokat. Répás szerint a budapesti kormánynak a határon túli magyarok körében 

partnerekre van szüksége a nemzetpolitikához a hosszú távú megoldás megtalálása 

érdekében. A tartós megoldás legjobb formája az autonómia lehet - állapította meg. 

 

Szórványvezetők az RMDSZ-kongresszusról 

2011. március 1. - Nyugati Jelen 

A Nyugati Jelen a lap régiójából kérdezett erdélyi magyar politikusokat Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnökké választásáról. Winkler Gyula EP-képviselő szerint “A tisztújítás 

személyes megelégedést hozott, belátásunk szerint Kelemen Hunor kellő mértékben ötvözi 

a folytonosságot és a megújulást”. Toró T. Tibor EMNT ügyvezető elnök úgy véli, hogy 

“Kelemen Hunor megválasztása tulajdonképpen Markó Bélának szólt, az ő hívei szavaztak 

Kelemen Hunorra, ugyanakkor az ellenszavazatok a markói politikai vonalvezetés ellen 

leadott szavazatok voltak”. 

 

Büszke a szervezésre a megyei RMDSZ 

2011. március 2. - Sz. M. - Reggeli Újság, Krónika 

Szabó Ödön az RMDSZ Bihar megyei ügyvezető elnökének sajtótájékoztatójáról számol be 

a Reggeli Újság. A politikus az RMDSZ kongresszus megszervezéséről és lebonyolításáról 

beszélt. Kiemelte, hogy összesen 1300 személy vett részt a rendezvényen, összköltsége 

pedig 150 ezer lej volt.  

 

Az állami magyar felsőoktatásnak jó lehetőség az új tanügyi törvény 

2011. március 1. - Lepedus Péter - Erdély Ma, Duna Tv 

Az állami felsőoktatásban hangsúlyosabb lesz a magyar vonal önállósága az új tanügyi 

törvény szerint. Az új szerkezetre való áttérés mikéntjét a napokban dolgozzák ki. A 

romániai magyar magánegyetemeknek azonban vannak kifogásai a jogszabály ellen: 

szerintük nehezebben jutnak majd román állami finanszírozáshoz. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=48400
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/nehez_idoszakban_lett_elnok.php
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=48393
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=86478&cim=az_allami_magyar_felsooktatasnak_jo_lehetoseg_az_uj_tanugyi_torveny_video
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Következetlenek a liberálisok? 

2011. március 2. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Eltérő módon reagáltak a román ellenzéki pártok Kelemen Hunor felvetésére, miszerint 

akár felelősségvállalással is elfogadhatják a kisebbségi törvényt. Míg a liberális párt 

felsőházi frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy “minket ne utasítson senki se arra, hogy 

mikor legyünk következetesek”, a szociáldemokrata alsóházi frakcióvezető szerint 

„bizonyos feltételekkel” akár meg is szavazhatják a jogszabályt. 

 

Új jövőképet kell megfogalmazni 

2011. március 2. - Szőcs Levente – Népszabadság 

Kelemen Hunornak nehéz lesz kilépni Markó Béla árnyékából – véli Zoe Petre egyetemi 

tanár és elemző, aki szerint hosszabb távon az RMDSZ számára hátrány az eddigi 

eredményesség a kisebbségi jogok biztosítása terén. Úgy véli, az RMDSZ sorsdöntő 

stratégiai döntés előtt áll: „milyen mértékben képviselheti továbbra is csak a magyarok 

érdekeit?” Horváth István szociológus számára egyértelmű, hogy a romániai magyarság 

politikai egységét nem lehet visszaállítani. Szerinte is bonyolítja a helyzetet az előző 

vezetés eredményessége, ezért a pártnak új jövőképet kell megfogalmaznia, tovább kell 

lépnie attól, ami két évtized alatt megvalósult. Cristian Tudor Popescu szerint a 

legnehezebb feladat Kelemen Hunor számára az lesz, hogy megtalálja a kellő egyensúlyt 

Budapest és Bukarest között. 

 

Kezdődnek az eskütételek 

2011. március 2. - Forró Gyöngyvér, Bíró Blanka - Krónika 

Körvonalazódik az első állampolgársági eskütételek időpontja a Magyar Köztársaság 

romániai képviseletein. Csíkszeredában március 14-én és 15-én egyaránt szerveznek 

eskütételt a konzulátus főépületében – közölte a Krónikával Balogh György, a csíkszeredai 

konzulátus ügyvivője. Bukarestben és Kolozsváron egyelőre még nem tudni, sor kerül-e 

eskütételre a nemzeti ünnep alkalmából. 

 

Újságírók az RMDSZ „hogyantovábbjáról” az m1-en 

2011. február 2. - Erdély Ma 

Az RMDSZ kongresszusa ahhoz képest, hogy történelmiként volt beharangozva és a média 

is nagy figyelmet szentelt neki, a vélemények szerint nem hozott változást a párt életében. 

Kelemen Hunor Markó Béla 18 éves elnökségét folytatja, tehát továbbra és részt vesz a 

román kormányban és a mindenkori magyar kormánnyal igyekszik jó kapcsolatot ápolni. 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2101&cikk=133231
http://nol.hu/lap/vilag/20110302-uj_jovokepet_kell_megfogalmazni
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=48406
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=86538&cim=ujsagirok_az_rmdsz_hogyantovabbjarol_az_m1_en_video
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Két szólamban 

2011. március 2. - Székedi Ferenc - Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc a Tőkés László és Cs. Gyimesi Éva közti vita kapcsán a két személy eltérő 

társadalomfelfogását ecseteli. “Cs. Gyimesi Éva a szóban forgó interjúban elmondta a 

maga véleményét Magyarország jelenlegi kormányának egész sor intézkedésével 

kapcsolatban, Tőkés László viszont a miniszterelnök barátjaként és eszmetársaként 

mindenekelõtt kötelességének érzi megvédeni a jelenlegi magyarországi kormánypolitikát, 

hiszen a nyilatkozat felépítésében nem a személyét érintő megfogalmazások a 

terjedelmesek. A gondolkodásbeli különbségek elismerése a demokrácia sajátja. Ennek 

tagadása hová vezet?” – fogalmazott a szerző. 

 

Pelcznyi megdöbbenés 

2011. március 2. - Ambrus Attila - Új Magyar Szó 

Ambrus Attila az RMDSZ-kongresszus beszédeit vette górcső alá: “a pelcznyi döbbenetre 

pedig csattanós választ adtak a küldöttek. Az önálló erdélyi magyar politika mellett 

voksoltak” – írja. “A Kiáltó szó aktuális üzenete határon innen és túlra: Őrizzük meg 

Erdélyt! Szászok, svábok, zsidók már nincsenek, a háromnyelvű Transylvania kétnyelvűvé 

vált, és a magyar nyelv is romlásnak indult. Kihallatszott ez a pelcznyi döbbenet 

csendjéből: túl sok manapság az indulatszó…” – zárja írását a szerző. 

 

Önálló magyar színháza van Nagyváradnak 

2011. március 2. - MTI, Magyar Hírlap 

Szigligeti Színház néven önállóvá vált a magyar színház Nagyváradon. A színház önálló 

költségvetésből gazdálkodhat: 2,7 millió lejt (180 millió forintot) kapott a Bihar megyei 

tanácstól személyzeti, 300 ezer lejt egyéb költségekre. Czvikker Katalin, a színház 

igazgatója elmondta, az új intézmény magában foglalja a bábos Lilliput Társulatot és a 

Nagyvárad Táncegyüttest is, amelyek munkatársait már átvették. 

 

Elmaradt magyarítás 

2011. március 2. - Nagy Orsolya - Krónika 

A Krónika arra keresett választ, hogy miért lehet az, hogy a vegyes tannyelvű általános 

iskolák közül alig néhány iskola viseli magyar személyiségek nevét. Ez a probléma 

nemcsak a szórvány vidékeken jellemző, hanem a közel 50 százalékban magyarlakta 

településeken is. Nagyváradon kilenc iskolából csak egy iskola visel magyar nevet és most 

600 szülő aláírásával támogatott kérelmet adtak be, hogy a Coşbuc-iskola felvehesse a 

Szacsvay Imre nevet. Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Nagybányán is a román 

személyiségek szerepelnek többségben és kevesen kezdeményezik a névváltoztatást, mivel 

a legtöbb iskolában kisebbségek vannak. Egyedül Csíkszeredában rendezték a kérdést 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=133221
http://maszol.ro/velemeny/pelcznyi_megdobbenes_2011_03_01.html
http://www.magyarhirlap.hu/kultura/onallo_magyar_szinhaza_van_nagyvaradnak.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=48403
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megfelelően még a kilencvenes évek elején, amikor kettévált a román és magyar oktatás. 

Itt már ekkor magyar személyekről elnevezett iskolákban tanultak. 

 

Csak az autonómia 

2011. március 2. - Ágoston Balázs - Magyar Demokrata 

A Magyar Demokrata hetilap Izsák Balázzsal készített interjújában a székely területi 

autonómia elképzelésekről tudunk meg többet. A Székely Nemzeti tanács elnöke 

előremutatónak találja Bascescu román államelnök Székelyföld területi önállóságáról tett 

elutasító nyilatkozatait. Fordított logikával az autonómia hangos elutasítása számos 

fórumon a figyelem középpontjába helyezi a kérdést. Izsák úgy véli a jelen román 

közigazgatási reformok közepette a decentralizációs tervek az autonómia malmára 

hajthatják a vizet, ahogy ez a francia központosított hatalmi struktúraváltozás során 

Korzika különleges jogállást eredményezte. A 2003-ban létrejött Székely Nemzeti Tanács 

statútumában kidolgozta az önrendelkezés pontos intézményrendszerét. A Tanács és 

autonómia törekvései élvezik a magyar kormány támogatását, mondta el a lapnak Izsák. 

Az elnök szerint az önrendelkezés a közhatalom gyakorlása, a jogi keretek biztosítása ezért 

nélkülözhetetlen. Emellett fontos, hogy a magyar nyelv Székelyföldön hivatalos legyen, 

hisz a lakosság százalékban magyar. Együttműködésünket az erdélyi magyarság érdekeit 

védő kulturális és politikai csoportosulásokkal attól tesszük függővé, hogy az autonómiát 

vagy a kisebbségi törvény elfogadását teszik céljukká, mondta az elnök. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Demokrata aktuális számában olvasható.) 

 

Simon Zsolt az állampolgársági törvényről 

2011. március 1. - Új Szó 

Simon Zsolt (Most-Híd) a pozsonyi magyar napilapnak adott villáminterjúban kifejtette: 

„senkinek nem lehet az az érdeke, hogy ebben az országban több tízezer olyan ember éljen, 

aki nem rendelkezik állampolgársággal”. Hozzátette, nem tudja elfogadni, hogy bárkit is 

érzelmileg zsaroljanak a nemzetisége miatt. Kérdésre válaszolva kijelentette, 

elképzelhetőnek tartja, hogy tüntetőleg kérelmezni fogja a magyar állampolgárságot. 

Simon felháborítónak tartja, hogy „néhány koalíciós képviselő a parlamentben elnézi, hogy 

még mindig érvényben van a Fico-féle törvény, amely minden szlovák állampolgárt 

nemzetiségtől függetlenül büntet”. 

 

Hospodárske Noviny: meghalt a Most, éljen a Híd 

2011. március 1. - bumm.sk, Felvidék Ma 

A Hospodárské noviny gazdasági napilap szerint Bugár Béla a felelős azért, hogy a kettős 

állampolgárság ügyében konfliktus keletkezett a szlovák kormánykoalícióban. A szerző 
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http://ujszo.com/napilap/kozelet/2011/03/01/valaszol
http://www.bumm.sk/52534/hospodarske-noviny-meghalt-a-most-eljen-a-hid.html


 

 

 

 

 

 
7 

szerint a belügyi és a külügyi tárca vezetői már magukévá tették Igor Matovič álláspontját, 

miszerint a magyar állampolgárságot csak azok vehessék fel, akik Magyarországon élnek 

vagy tanulnak. Ezzel „a faji elv, amelyet Orbán próbál meg arrogánsan keresztülvinni, 

szokványos polgári elvvel lenne helyettesítve”, és ez a kormányban már csak Bugárnak 

okoz problémát – állítja a szerző. 

 

Önálló szerkesztőséget! 

2011. március 1. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

H. Rudas Dóra, a Szlovák Rádió és Televízió Tanácsának tagja szerint önálló magyar 

szerkesztőségre van szüksége a köztévének, máskülönben kivitelezhetetlen a napi több 

órás magyar nyelvű adás. A parlament tavaly fogadta el a közmédiákról szóló törvényt, 

mely szerint a kisebbségek társadalmon belüli arányában kell biztosítani a kisebbségi 

adásokat, ami azt jelenti, hogy napi átlag 3-4 órát magyarul kellene sugároznia a tévének. 

H. Rudas Dóra elmondta, ellenzi azt az elképzelést, mely szerint összevonnák a 

közszolgálati rádió és tévé magyar szerkesztőségét. 

 

 

MNT: törvénysértő a szabadkai vezetés javaslata 

2011. március 1. - pannonrtv.com 

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke elfogadhatatlannak tartja a szabadkai önkormányzati 

vezetés javaslatát, miszerint a magyar nemzeti közösség szempontjából kiemelt 

jelentőségű intézmények nem mindegyikében lehet társalapító az MNT. Dr. Korhecz 

Tamás a jog eszközéhez fordul, ha a törvénysértő javaslatot fogadja el a VKT. 

 

A ruszinok is kiálltak a vereckei emlékműért 

2011. március 2. - Kersner Júlia - Magyar Hírlap, Kárpáti Igaz Szó 

A kárpátaljai ruszinok felháborodással fogadták a vereckei magyar honfoglalási emlékmű 

meggyalázásának hírét, és követelik az elkövetéssel gyanúsított szélsőjobboldali Szvoboda 

párt kárpátaljai tevékenységének betiltását. A Szubkarpatia Kárpátaljai Népi Egyesülés 

leszögezte: a ruszinok együttérzésüket fejezik ki a vidék magyarjainak, és kijelentik, hogy 

támogatják őket törekvéseik megvalósításában. A szervezet szerint „a galíciai nacionalisták 

kárpátaljai követőinek felháborító cselekedete újfent megerősíti, hogy alaposabb 

vizsgálatnak kell alávetni Szvoboda tevékenységét”. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2011/03/01/onallo-szerkesztoseget
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/a_ruszinok_is_kialltak_a_vereckei_emlekmuert_.html
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Lemberg megyéhez csatolják Kárpátalját? 

2011. március 1. - Kitekintő 

Az ukrán közigazgatási reformmal kapcsolatban merült fel, hogy Kárpátalját Lemberg 

megyéhez csatolnák és ezzel székhelye is módosulna. Mihajlo Kicskovszkij, a megyei 

tanács korábbi elnöke  elmondta, hogy már korábban sem voltak vevők a kárpátaljaiak, 

hogy egyesüljön Kárpátalja és Galícia. Jevhen Zsupan, a  megyei tanács képviselője 

elmondta, hogy a kárpátaljaiak már húsz évvel ezelőtt nyilatkoztak, hogy hol akarnak élni, 

és kiálltak az autonómia mellett. Gajdos István az UMDSZ elnöke elmondta, hogy hozzá 

még konkrét tervezet nem érkezett és nem tartaná szerencsésnek, ha a rémhírek alapján 

nyilatkozna. 

 

  

http://kitekinto.hu/karpat-medence/2011/03/01/lemberg_megyehez_csatoljak_karpataljat&s=hl
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