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Határon túli magyar szervezetek autonómiát szorgalmaznak 
Brüsszelben  

2011. március 2. - MTI, Új Szó Online, bumm.sk, Magyar Nemzet, Krónika, Vajdaság Ma, 

pannonrtv.com, Új Magyar Szó, Reggeli Újság, Szabadság 

A határon túl élő magyar nemzeti közösségek megmaradásának és fejlődésének egyedüli 

garanciája az, ha területi, személyi, illetőleg sajátos jogállású autonómiaformákat 

biztosítanak számukra - hangsúlyozta nyilatkozatában a Kárpát-medencei Magyar 

Autonómia Tanács (KMAT). A megbeszélés végén Tőkés László, az EP alelnöke közölte, 

hogy a Magyar Koalíció Pártja teljes jogú taggá vált a KMAT-ban. A zárónyilatkozat szerint 

a KMAT tagszervezetei minden törvényes eszközt fel kívánnak használni annak érdekében, 

hogy a magyarság jogos autonómiaigényének érvényt szerezzenek. A tanácskozáson két 

további állásfoglalást is elfogadtak. Az egyik Európa stabilitásának és az őshonos nemzeti 

közösségek jogainak összefüggéseiről szól. Ez megállapítja, hogy a nemzeti közösségek 

autonómiája a többségi nemzetek érdeke is. A másik állásfoglalás szerint a szervezet 

elengedhetetlennek tartja egy Európai Kisebbségvédelmi Charta megalkotását. 

 

Együttműködési megállapodást írtak alá a koalíciós pártok 

2011. március 2. - Balogh Levente - Krónika, impulzus.ro, Új Magyar Szó, Szabadság, 

Erdély Ma, Háromszék, nyugatijelen.com, Magyar Nemzet 

A kisebbségi törvény mihamarabbi elfogadását és a gazdasági fejlesztési régiók határának 

átrajzolását is tartalmazó egyezményt írtak alá szerdán a kormánykoalíciót alkotó pártok. 

A Demokrata-Liberális Párt (PDL), az RMDSZ, a Románia Haladásáért Országos 

Szövetség (UNPR) és a kisebbségek képviselői a parlament épületében látták el 

kézjegyükkel a koalíciós paktumot. A dokumentumot elnöki szinten írták alá, így Emil Boc, 

Kelemen Hunor, Gabriel Oprea és Varujan Pambuccian szignója került rá a paktumra. 

 

Jóváhagyta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását a kormány 

2011. március 2. - TASR, MTI, Új Szó Online, Felvidék Ma, parameter.sk, Magyar Nemzet 

A szlovák kormány jóváhagyta azt a javaslatot, mely a jelenlegi húszról 15 százalékra 

csökkentené a kisebbségi nyelvhasználati küszöböt a hivatalos érintkezésben. A 

kormányülést követően a javaslatot kidolgozó Rudolf Chmel miniszterelnök-helyettes 

elmondta, a törvénymódosítás nem csupán a kisebbségek komfortérzetét fogja növelni, 

hanem jó érzéssel töltheti el a szlovákokat is, mert a módosítás javítani fogja a demokrácia 

minőségét is Szlovákiában. 
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http://ujszo.com/online/kulfold/2011/03/02/hataron-tuli-magyar-szervezetek-autonomiat-szorgalmaznak-brusszelben
http://ujszo.com/online/kulfold/2011/03/02/hataron-tuli-magyar-szervezetek-autonomiat-szorgalmaznak-brusszelben
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=48451
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27327:jovahagyta-a-kisebbsegi-nyelvtoerveny-modositasat-a-kormany&catid=7:politika&Itemid=150
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Megtévesztő a kisebbség megjelölés 

2011. március 3. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Tőkés László, az Európai Parlament erdélyi alelnöke a Kárpát-medencei Magyar 

Autonómia Tanács (KMAT) brüsszeli kihelyezett ülését követő nemzetközi 

sajtótájékoztatón elmondta, a szervezet három irányban is kezdeményezéssel él. 

Magyarországtól azt kérik, hogy vállaljon „védhatalmi státuszt” a határon túli magyar 

kisebbségek ügyében. A többségi nemzetek politikusaihoz azzal a felhívással fordulnak, 

hogy üljenek le velük tárgyalni, rendezzék az autonómiatörekvések kérdését. Végezetül az 

Európai Uniótól az autonómiatörekvések támogatását kéri a KMAT. A résztvevők 

megállapodtak abban, hogy létrehoznak egy monitoringrendszert a nemzeti kisebbségek 

védelme érdekében, autonómia-szabadegyetemet szerveznek, illetve az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács által tavaly kezdeményezett „Magyarnak lenni jó!” programot lehetőség 

szerint az egész Kárpát-medencére kiterjesztik. 

 

„Bízunk az RMDSZ-es fordulatban” 

2011. március 3. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A Krónika Németh Zsolt külügyi államtitkárral készített interjút, aki hangsúlyozta: 

„örvendetesnek tartjuk a kulturális autonómiáról szóló kisebbségi törvény elfogadását és a 

fejlesztési régiók kialakítását is célzó megegyezés megszületését”. A politikus Pelczné Gáll 

Ildikó kongresszusi beszéde kapcsán leszögezte: „minden politikus felel a saját stílusáért, 

ami egyben természetesen minősíti is az adott személyt”. Kelemen Hunor 

megválasztásáról Németh úgy vélekedett, hogy az RMDSZ új elnöke „most valóban 

elérkezett abba a helyzetbe, hogy bizonyítsa azt a szándékát, amelyet nemcsak a 

megválasztását követően, hanem a kampányának időszakában is képviselt. Mindannyian 

tudjuk, hogy nagyon sok sebből vérzik az RMDSZ és a Fidesz kapcsolatrendszere”. 

 

Kelemen arról, hogy mit tartalmaz a koalíciós szerződés 

2011. március 2. - transindex.ro 

A 2012-ig, tehát a jelenlegi kormány mandátumának lejártáig érvényes koalíciós szerződés 

összeállítása során az RMDSZ javaslatait teljes egészében elfogadta a PDL, az UNPR és a 

kisebbségek képviselőinek csoportja – tudta meg a Transindex Kelemen Hunortól, az 

RMDSZ elnökétől, aki hozzátette: a parlament Állandó Bürója eldöntötte, hogy a 

kisebbségi törvénytervezettel csak az Emberjogi és Kisebbségjogi Bizottság foglalkozzon. 

Kelemen emlékeztetett, eddig három bizottságnak kellett volna jelentést készítenie, de 

évek óta nem sikerül előbbre jutniuk. 
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Az RMDSZ Bukarestet választotta 

2011. március 2. - Bíró Blanka - Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Erdélyi magyar rendszerváltásra van szükség, össze kell fognia a jobboldalnak, hogy az 

RMDSZ-t is rákényszerítsék az összefogásra – szögezte le Fazakas Tibor, a Magyar Polgári 

Párt (MPP) alelnöke. A sepsiszentgyörgyi politikus az RMDSZ-kongresszust értékelve úgy 

fogalmazott, bebizonyosodott: a szövetség Bukarestet választotta Budapest ellenében, 

mivel jobban eligazodik a balkáni politizálás útvesztőjében. 

 

Vásárhelyen ülésezik a Jobbik elnöksége 

2011. március 2. - Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Marosvásárhelyen tartja elnökségi ülését március 11-én a Jobbik, a magyarországi 

szélsőjobboldali párt első alkalommal ülésezik az anyaország határain kívül. Vitus Örs, a 

marosvásárhelyi Jobbik Baráti Kör elnöke szerint az ülésen Vona Gábor pártelnök is részt 

vesz, illetve jelen lesz Szegedi Csanád EP-képviselő, aki a Maros megyei városban is nyitott 

irodát, és megalapította a párt baráti körét. Vitus szerint a kihelyezett ülés célja, 

megmutatni az erdélyi magyaroknak, hogy a párt nem csak Budapestről üzenget, közel 

hozza hozzájuk a politikáját. 

 

A lábtörlő alatt 

2011. március 3. - Székedi Ferenc - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó vezércikkében Székedi Ferenc a Magyar Hírlap RMDSZ-kongresszusról 

készült tudósítását bírálja. Szerinte “a Magyar Hírlap publicistájának fel kellene lapoznia a 

történelemkönyvet. Mármint a magyar történelemét. Azután pedig el kellene 

gondolkodnia azon, hogy mit jelent az erdélyi magyaroknak az a méltósága, amelyet most 

két lábbal tiport. Hogy az erdélyi magyarok közössége nem statisztikákat, nem számokat 

jelent, amelyekkel fényezni lehet a nemzetépítés padlóját. Hogy az erdélyi magyarok 

otthon vannak a saját házukban, saját földjükön, és ők alkotják nem csupán a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetséget, hanem általában azt a romániai magyarságot, amely saját 

önálló társadalmáért küzd” 

 

Székelykapu-kiállítás az Európai Parlamentben 

2011. március 3. - Krónika 

Kubinyi Anna textilművész Székely kapuk című kiállítása látható keddtől az Európai 

Parlament brüsszeli épületében. A tárlatot szervező Pelczné Gáll Ildikó (Fidesz) 

megnyitóbeszédében kifejtette: a két kapu „a magyarságtudat képi megjelenítésén túl, a 

szőtt kender anyagával mutatja be gyökereink fontosságát, hagyományaink jelentőségét, és 

egész Erdély szimbolikáját, a »hazatérésünket« is magában hordozza”. Beszédet mondott a 

megnyitón Tőkés László, az EP erdélyi alelnöke is, aki egyebek között azt emelte ki: nagy 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=48414
http://maszol.ro/velemeny/a_labtorlo_alatt_2011_03_02.html
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örömmel töltötte el, hogy a kiállítás éppen akkor nyílt, amikor a Kárpát-medencei 

Autonómia Tanács is Brüsszelben ülésezett. 

 

Házbizottság: felgyorsulhat a kisebbségi törvény vitája 

2011. március 3. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Áttörésként értékelik az RMDSZ politikusai azt, hogy tegnap a képviselőház 

házbizottságában eldőlt: ezentúl a kisebbségi törvényt három szakbizottság helyett csak 

egyetlen testületnek kell megvitatnia. „A jogszabály vitája az emberjogi szakbizottságban 

folytatódik. Ez fontos előrelépést jelent, hiszen a törvény elfogadtatásának akadálya volt, 

hogy megtárgyalásához három bizottság összehívására volt szükség” – nyilatkozta az Új 

Magyar Szónak Máté András képviselőházi frakcióvezető. 

 

Új játszmák előtt az RMDSZ 

2011. március 3. - Pataky István - Magyar Nemzet 

„Kijelenthető, hogy az RMDSZ-nek egyik nagy román párttal sem annyira rossz a viszonya, 

mint a Fidesszel. Kelemen Hunor nagyváradi pajzsra emelése után együttműködési 

szándékról beszélt, de ő sem kíván változtatni azon az RMDSZ-es hagyományon, miszerint 

a kettős állampolgárságot korábban elutasító, nyíltan a határon túli magyarok ellen 

kampányoló MSZP legalább olyan fontos politikai partner, mint a státustörvényt, 

anyanyelvű egyetemet és most éppen könnyített honosítást biztosító Fidesz. Az RMDSZ 

volt és jelenlegi felső vezetése, a helyi szervezetek irányítóinak többsége szó szerint gyűlöli 

Orbán Viktort és pártját, az RMDSZ-es értelmiségi holdudvar és a szövetség emlőin 

csüngő sajtó pedig állandósította gyűlölködő hadjáratát az Orbán-kormány ellen, csak 

azért, mert az mércének tartja Tőkés László véleményét. Ugyanakkor az erdélyi magyar 

közösség nagy többsége, beleértve az RMDSZ-es szavazóbázist, nemcsak szimpatizál 

Orbánnal, de nagy reményeket is fűz az új budapesti kormánypolitikához. Ennek az 

ellentmondásnak a feloldása elsősorban az RMDSZ vezetőire tartozik.” 

(A cikk teljes terjedelmében a 2011. március 3-i Magyar Nemzetben olvasható) 

 

A KDH-n bukhat a kisebbségi nyelvtörvény is 

2011. március 2. - SITA, bumm.sk 

Pavol Abrhan, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) alelnöke szerint a kisebbségi 

nyelvhasználati törvény újabb szakítópontot jelenthet a kormánykoalíció számára. 

Elmondta, pártjának vannak kifogásai a módosítással kapcsolatban, nem értenek egyet 

ugyanis a nyelvhasználati küszöb csökkentésével. Abrhan minderről azt követően 

nyilatkozott, hogy a kormány jóváhagyta a Rudolf Chmel kisebbségekért felelős 

miniszterelnök-helyettes által kidolgozott javaslatot. 
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Median SK: a koalíció elvesztené többségét 

2011. március 2. - SITA, bumm.sk, Új Szó Online, parameter.sk 

A Median közvélemény-kutató intézet legutóbbi felmérése szerint a Robert Fico vezette 

ellenzéki Smer-SD a legnépszerűbb párt, egy esetleges választáson a szavazatok 39,7 

százalékát szerezné meg. A jelenlegi koalíció elvesztené kormánytöbbségét. A 

kormánypártok közül az SDKÚ 16,9, a KDH 11,6, a SaS 8,4, a Bugár Béla vezette Most-Híd 

7,1 százalékot szerezne. Rajtuk kívül csak Ján Slota pártja, az SNS lépné át az ötszázalékos 

küszöböt. A tavalyi parlamenti választásokon parlamenten kívüli erővé váló Magyar 

Koalíció Pártja (MKP) a felmérés szerint most sem jutna be a szlovák törvényhozásba. 

 

Felvilágosító kampányt indít a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

2011. március 2. - bumm.sk, Új Szó Online, Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala felvilágosító kampányt indít annak érdekében, hogy a 

májusi népszámláláson minél többen vallják magukat magyarnak és magyar 

anyanyelvűnek. A szervezet www.nepszamlalas2011.sk címen honlapot is indít, valamint 

gyűjtést kezdeményez a kampány finanszírozására. Az összegyűlt pénzből többek közt 

plakátokat, felvilágosító füzeteket, TV-spotokat kívánnak finanszírozni. 

 

Lépéskényszerből profitálni, avagy csináljatok már valamit! 

2011. március 2. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

„A szlovák alkotmány szerint csak lemondani lehet az állampolgárságról, elvenni azt nem 

lehet” – a cikkíró éppen ezért csodálkozik, hogy azok közül, akiket a Fico-féle ellentörvény 

alapján fosztottak meg állampolgárságuktól, senki sem fordult bírósághoz, hiszen akkor 

„rögtön kiderülne a törvénytelenség”. Valószínűsíti, hogy azért nem fordultak bírósághoz, 

mert „nincsenek rászorulva egy olyan ország állampolgárságára, amelyik nem tart rájuk 

igényt”. Szerinte a Hídnak kellene lépni: össze kellene gyűjtenie harminc parlamenti 

képviselői aláírást, és beadvánnyal fordulni az alkotmánybírósághoz, hogy az vizsgálja meg 

a jelenleg érvényben lévő állampolgársági törvény jogharmóniáját a szlovák alkotmánnyal. 

 

Szeret, nem szeret  

2011. március 2. - Veres István - Új Szó 

A cikkíró az RMDSZ-kongresszuson Pelczlné Gáll Ildikó által elmondott beszéddel 

kapcsolatban felteszi a kérdést: a Fidesz honnan veszik a bátorságot, hogy 

irányvonalváltást ajánljon egy olyan pártnak, amely húsz éve a romániai magyar 

szavazatok túlnyomó többségét bírja? Veres szerint „mivel az elnökválasztás eredménye 

majdnem előre borítékolható volt, Budapest valószínűleg nem akarta megkockáztatni, 

hogy valamelyik oszlopos nemzetpolitikai szószólóját járassa le egy ilyen szónoklattal. 
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Erdélyben hasonló politikát folytatnak, mint a Felvidéken, van, akit partnerként kezelnek, 

van, akit nem. A helyi magyar választók véleménye, úgy tűnik, Romániában is mellékes.” 

 

Szlovák kisebbségi politika  

2011. március 2. - Mészáros László - Felvidék Ma 

A szlovákiai kisebbségpolitika létét kérdőjelezi meg a szerző a Felvidék Ma honlapon 

megjelent cikkben. Kiemeli, hogy nehéz lenne egy olyan országban erről beszélni, ahol még 

érvényben vannak a beneši dekrétumok, valamint a kassai kormányprogram is. Ha a 

magyarság szeretné, hogy vegyék figyelembe a kisebbségi jogokat, a többség ellenállásán 

mindig megbukik. Azok a képviselők akiket vitára hívnak egy-egy kisebbségi kérdésben 

általában földbe döngölve kerülnek ki a köztévéből. A szerző szerint a legjobb megoldás, ha 

ilyenkor elhagynák a stúdiót, valamint tárgyalás helyett jobb lenne szerinte ha nemzetközi 

fórumokhoz fordulnának, vagy akár kilépnének a kormányból. 

 

Verecke útjain 

2011. március 3. - Milován Sándor - Kárpátalja 

A Kárpátalja írása a Vereckei emlékmű megrongálásával kapcsolatban ír. A szerző szerint a 

probléma gyökere egészen a 90-es évekig nyúlnak vissza. Ebből az időszakból nevelődött 

ki egy történész-politikus-újságíró réteg, mely a „a magyar irredentizmustól” akarja 

megvédeni Ukrajnát, Kijev azonban nem lát ekkora fenyegetést. Azonban ez a réteg 

folyamatosan a magyarság rémtetteivel riogatja a lakosságot és az ezalatt az idő alatt 

felnőttek vevők is rá. A szerző felsorolja azokat a dolgokat, amit a magyarság elmulasztott 

ugyanezen időszak alatt megtenni, valamint felelősségre vonja az anyaországot is, hogy a 

kárpátaljai konzulátusok hányszor léptek fel a korábbi magyarellenes hangok ellen. 

Reményeit fejezi ki, hogy a jelenlegi kormány másképp jár el a hasonló ügyekben. 

 

Beregszászi járási magyar objektumokra nem jut pénz 

2011. március 3. - szcs - Kárpátalja 

A Kárpátaljai Megyei Tanács harmadik ülésszakát tartották múlt pénteken, ahol kiderült, 

hogy nem támogatnak számottevő magyar vonatkozású beruházást sem a Beregszászi 

járásban. Így nem jutott pénz „többek között sem a Beregszászi Magyar Gimnázium új 

épületére, sem a rafajnaújfalui óvodára.” 
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http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27309:szlovak-kisebbsegi-politika-&catid=61:olvasoink-irtak&Itemid=128
http://www.karpataljalap.net/b4.html
http://www.karpataljalap.net/b5.html
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Küldetés és nemzetpolitikai érték 

2011. március 3. - Fischer Zsolt - Kárpátalja 

A hétvégén került sor a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében a 

szórványban oktató pedagógusok konferenciájára, amit Orosz Ildikó a KMPSZ elnöke 

nyitott meg. A nyitóelőadást A szórványoktatás helyzete és perspektívái címmel szintén az 

elnök tartotta, amiben beszámolt a kárpátaljai magyar szórvány helyzetéről, illetve arról, 

hogy az egyre közelebb húzódik a tömbhöz, ami a nyelvhatár változását is maga után 

vonhatja. Az ezt követő előadások a készségfejlesztéssel, valamint a magyar történelem 

szórványban történő oktatásával foglalkoztak. 

 

Lendván nyújtották be az állampolgársági kérelmet 

2011. március 2. - Tomka Tibor - Népújság 

Lendván Wetzel Tamás, a könnyített honosításért felelős miniszteri biztos, illetve Szent-

Iványi István magyar nagykövet jelenlétében a muravidéki magyar községi 

önkormányzatok elnökei és a magyar intézmények vezetői ünnepélyes keretek között 

adták le magyar állampolgársági kérelmüket Molnár G. Bíborka konzulnak. Wetzel Tamás 

miniszteri biztos örömét fejezte ki afölött, hogy a Muravidéken is elindult az egyszerűsített 

honosítási eljárás. Kifejtette, a ljubljanai magyar nagykövetség a továbbiakban kéthetes 

rendszerességgel biztosítja az állampolgársági kérelmek muravidéki benyújtását. Szent-

Iványi István nagy napnak nevezte az első napot, amikor Molnár G. Bíborka konzul 

Lendván átvehette az első egyszerűsített honosítási kérelmeket. 

 

Népszámlálás 2011: minden magyar számít, Ön is! 

2011. március 2. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Április 1. és 28. között kerül sor Horvátországban a népszámlálásra. A HMDK országos 

szintű felvilágosító kampányt indít, melynek célja, hogy minden magyar vállalja 

magyarságát. A népszámlálás fontosságáról és a kampányról a HMDK ügyvezető elnöke, 

Jankovics Róbert nyilatkozott az Új Magyar Képes Újságnak, aki úgy véli, a 

népszámlálásnak a horvátországi magyarság lélekszámára vonatkozó adatai a magyar 

kisebbség érdekében tevékenykedők számára egyfajta „diplomamunka” is lesz. Az elmúlt 

évtized eseményei ugyanis közel sem hatottak olyan kedvezőtlenül e kis magyar 

népcsoportra, mint a háborús 90-es évek, amikor létszámunk 23 ezerről 16 ezerre 

csökkent. 
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http://www.karpataljalap.net/b2.html
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1222:lendvan-nyujtottak-be-az-allampolgarsagi-kerelmet&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/403-nepszamlalas-2011-minden-magyar-szamit-oen-is
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org/karpatiigazszo/ 

www.blikk.hu www.parameter.sk www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu  www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/
http://www.blikk.hu/
http://www.parameter.sk/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

