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Elmozdult a holtpontról a kisebbségi törvénytervezet vitája 
2011. március 3. - MTI, Erdély Ma, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Áttörésként értékelik a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusai a román 

képviselőházban a kisebbségi törvénytervezetről hozott döntést, amely szerint a jogszabályról 

ezentúl nem három, hanem csak egy szakbizottság folytat vitát. Máté András Levente, az 

RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője csütörtökön az MTI-nek elmondta: a képviselőház 

állandó bizottságának döntése, miszerint csak az emberi jogi szakbizottság fogja megvitatni a 

tervezetet, kedvező az RMDSZ számára. Máté hangsúlyozta: azért is kedvező az RMDSZ 

számára a román parlament házbizottságának mostani döntése, mert az emberi jogi 

szakbizottságban 8:5 arányban vannak többségben a kormányoldal képviselői. 

 

Markó Béla szerint a koalíciós szerződés aláírása nem kötelezi el az RMDSZ-t 
2011. március 3. - Balogh Levente, Nagy Orsolya - Krónika, Szabadság 

Képmutatás lenne kijelenteni, hogy az RMDSZ többé nem lép koalícióra a Demokrata –

Liberális Párton (PDL) kívül más párttal is, ugyanakkor jelenleg nincs ok arra, hogy a 

szövetség kilépjen a kormányból – jelentette ki csütörtökön Markó Béla miniszterelnök-

helyettes, az RMDSZ szombaton leköszönt elnöke. Leszögezte ugyanakkor: a 2012-es 

választásokra nem kívánnak választási szövetséget kötni senkivel, sem a jelenlegi 

partnerekkel, sem mással, mivel ezt korábban sem tették. 

 

Indulatokat kevert az újabb vereckei rongálás 
2011. március 4. - Dunda György - Népszava 

Dunda György a Zerkalo Tizsnya (Heti tükör) című mérvadó ukrán hetilapban a Vereckei 

emlékmű megrongálásával foglalkozó írást ismerteti, mely leszögezi: „az egy tömbben élő 

kárpátaljai magyarok sajátos kis zárt világot hoztak létre, amiből teljesen kizárják mindazt, 

ami ukrán”, így „ezzel az életmóddal az ott élők autonóm életformát hoztak létre”. A hetilap 

szerzője szerint a kárpátaljai magyarok azért kérik „nagy számban és bátran” a magyar 

állampolgárságot, mert „rossz az ukrán állampolgársági törvény, ami egyébként nem ismeri el 

a kettős állampolgárság intézményét”. Elfogadhatatlannak nevezi a kijevi vezetés hallgatását 

az ügyben. A hetilap szerint Budapest az állampolgársági törvénnyel „megszondáztatja a 

szomszédjait, s ahol a legcsekélyebb ellenállásba ütközik, mint például Kárpátalján, ott a 

későbbiekben merészebb követelésekkel is élhet”. 

 

Pártelnöki búcsúinterjú Markó Bélával 
2011. március 3. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Markó Béla, az RMDSZ leköszönő elnöke az elmúlt éveket értékelve elmondta, hogy szerinte 

a magyar kisebbség a húsz évvel ezelőtti peremre szorítottságát sikerült felszámolni, és most 

már partnerségről lehet beszélni, bár az egyenjogúságot nem minden helyzetben sikerült 

kivívni. A volt szövetségi elnök kudarcként értékeli, hogy bár erős érdekképviseletet hoztak 

létre, mégis leszakadtak csoportosulások, áramlatok az RMDSZ-ről, hogy külön párt jött létre, 

mások pedig pártalapítást terveznek. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=86700&cim=elmozdult_a_holtpontrol_a_kisebbsegi_torvenytervezet_vitaja
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=48497
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=400574
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=86696&cim=partelnoki_bucsuinterju_marko_belaval_audio
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Március 14-re összehívja Országos Tanácsát az MPP 
2011. március 3. - transindex.ro, Szabadság 

Március 14-re, Kézdivásárhelyre hívta össze legfőbb döntéshozó testülete, az Országos Tanács 

rendkívüli ülését a Magyar Polgári Párt, amely az eseményen többek között a bejegyzésének 

harmadik évfordulóját ünnepli. A rendezvényen jelen lesz dr. Kövér László, a Magyar 

Országgyűlés elnöke, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség Választmányának elnöke. 

 

Mircia Giurgiu leállítaná a tankönyvimportot az anyanyelvű oktatásban 
2011. március 3. - Krónika 

A nemzeti kisebbségekhez tartozó iskolások számára többé ne importáljanak, hanem 

Romániában nyomtassanak tankönyveket. A gazdaságélénkítőnek szánt ötlet gazdája Mircia 

Giurgiu demokrata liberális (PDL) képviselő, aki indítványozza a tanügyi törvény 

módosítását. A Kolozs megyei parlamenti képviselő – aki néhány nappal korábban szintén 

módosító indítványban kérte az anyanyelvű történelem- és földrajzoktatást biztosító 

törvénycikkely eltörlését – csütörtöki sajtótájékoztatóján kifejtette: nem lenne szabad 

közpénzből vásárolni külföldön nyomtatott könyveket, mivel Romániában is rendelkezésre áll 

a kapacitás a könyvek előállítására. 

 

Kövér László: Magyarország támogatja Románia schengeni csatlakozását 
2011. március 3. - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Magyarország továbbra is támogatja, hogy Románia a lehető legrövidebb időn belül tagja 

lehessen a schengeni övezetnek - mondta Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke 

Roberta Anastaséval, a román képviselőház elnökével közös csütörtöki parlamenti 

sajtótájékoztatóján. A magyar házelnök üdvözölte, hogy Románia elfogadta a tanügyi törvényt 

és nyárig a román parlament elé kerülhet a kisebbségi törvény is. A megbeszéléseken szóba 

került a magyarországi román anyanyelvi oktatás és a román kisebbségi közösségek 

támogatása is.  

 

Gyűlnek az aláírások Háromszéken 
2011. március 3. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

A politikai pluralizmus lényegét értik meg azok az emberek, akik az Erdélyi Magyar Néppárt 

bejegyzése érdekében írják alá az íveket – jelentette ki Nemes Előd, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács háromszéki szervezetének ügyvezetője. „Kovászna megyében már 3500 

aláírás összegyűlt az új politikai szervezet, az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzéséhez” – tette 

hozzá. 

Nyomásgyakorlás a nyelvi jogokért 
2011. március 3. - Létai Tibor - szekelyhon.ro 

Két hónap alatt 1100 aláírást gyűjtött össze a csíkszeredai Édes Anyanyelvünkért Szövetség 

annak érdekében, hogy a Hargita Megyei Törvényszéken a hatályban lévő törvények 

értelmében biztosítsák a magyar nyelv korlátlan használatát. Veress Dávid, az Édes 

Anyanyelvünkért Szövetség elnöke a kezdeményezéssel kapcsolatban hangsúlyozta: a civil 

szféra az aláírások gyűjtésével egyfajta nyomást kíván gyakorolni az illetékes szervekre és 

http://itthon.transindex.ro/?hir=25711
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=48491
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=48492
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/a-haromszekiek-tamogatjak-az-erdelyi-magyar-neppart-bejegyzeset
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/nyomasgyakorlas-a-nyelvi-jogokert
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azok vezetőire, ugyanis bár Romániában biztosítva van a nyelvhasználati jog, az erre 

vonatkozó törvényeket a hivatalosságok nem hajlandók alkalmazni. 

 

Király András: Döntsenek a területi szervezetek 
2011. március 3. - nyugatijelen.com 

Király András Arad megyei RMDSZ elnök, aki az Oktatási Minisztérium államtitkára is, 

szerdán a Mediafaxnak elmondta: miután a kormánypártok központi szinten aláírták az 

együttműködési megállapodást, megyei szinten is szükség lenne ilyen dokumentumokra, 

„hogy jobb legyen a kapcsolat a Demokrata Liberális Párttal (PD-L)”. „Tárgyaltunk az 

RMDSZ új vezetőségével arról, hogy helyi szinten is írjunk alá megállapodásokat a PD-L-vel, 

de döntés nem született, mert egyes megyei vezetők nem szeretnének hasonló egyezményeket. 

Remélem, a területi szervezetekre bízzák ezt a kérdést, mert egyes megyékben, például Arad 

megyében hasznos lenne. A megyében jók a kapcsolataink a PD-L-vel, de eredmények 

nincsenek, és ez talán ösztönözne”, magyarázta Király András. 

 

A kongresszus után 
2011. március 3. - Nagy István - nyugatijelen.com 

A nyugatijelen.com-on Nagy István, az EMNT Arad megyei elnöke bírálja az RMDSZ 

politikáját. A várható irányok kapcsán megjegyezte: “Az egyik ígéret a 2005-ben csontvázzá 

soványított kisebbségi törvénytervezet júniusig való megszavaztatása. Ez a jogszabály – ha 

megszavazzák – ráülteti az RMDSZ-t a romániai magyarságnak juttatott lehetőségekre. Azt a 

szervezetet, amely már régóta nem szövetség, bár a romániai magyar jövőkép egyedüli 

letéteményesének tartja önmagát, pedig mindössze csupán egy küszöb-közeli romániai 

versenypárttá vált. Másik ígérete Románia régiós átszervezése, amit vagy átpréselnek a 

törvényhozáson a most divatos felelősségvállalással, vagy sem. Ez a törvény sem az 

emberekről, az életlehetőségeik javításáról, és területi-kulturális közösségekről fog szólni, 

hanem csak a Brüsszelből lehívható pénzekről”.  

 

Elmaradt az iskolák kétnyelvűsítése 

2011. március 4. - Szucher Ervin - Krónika 

Még nem készült el az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnak (CNCD) a marosvásárhelyi 

általános iskolák nyelvtérképével kapcsolatos jelentése. „Amennyiben a kollégák úgy érzik, 

hogy a kivizsgálásba más intézményeket is be kell vonnunk, akkor elhúzódhat az ügy 

lezárása” – fejtette ki a Krónikának Haller István, a testület tagja. Mint leszögezte: az 

ellenőrzésen szerzett benyomásairól sem ő, sem kollégái mindaddig nem nyilatkozhatnak, 

amíg a jelentésről döntés nem születik. „Csak annyit mondhatok, hogy nem igaz, amit az egyik 

országos sajtóorgánum leírt, azaz hogy én elégedett lennék a marosvásárhelyi iskolákban 

tapasztaltakkal” – reagált Haller a neki tulajdonított nyilatkozatra. 

 

Toró aláírt az EMNP-nek  
2011. március 4. - Erdély Ma, nyugatijelen.com, Új Magyar Szó, transindex.ro 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezetõ elnöke tegnap a 

temesvári Demokrácia Központban aláírta az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzését 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kiraly_andras_dontsenek_a_teruleti_szervezetek.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/a_kongresszus_utan.php
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=48498
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=86704&cim=folyamatosan_no_az_emnp_tamogatoinak_szama_audio
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támogatók listáját. Toró indoklása szerint „a Tõkés László értékrendjét képviselõ leendõ párt 

elsõsorban az erdélyi magyarság azon kétharmadát kívánja megcélozni, amely csalódott a 

politikában és hátat fordítva neki nem megy el szavazni.” Toró Tibor ez alkalommal elmondta: 

22 megyében, illetve Bukarestben egy hónapja indult be az aláírásgyűjtés és ezalatt a 

támogatói aláírások mintegy fele – kb. 10 000 aláírás minden erőfeszítés nélkül összegyűlt. 

 

Semjénnel és Kövérrel találkozott Korodi 
2011. március 3. - transindex.ro 

Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettessel, valamint Kövér Lászlóval, a magyar 

Országgyűlés elnökével találkozott Korodi Attila parlamenti képviselő, a román Képviselőház 

Külügyi Bizottságának elnöke Budapesten március 3-án. A külügyi bizottsági elnök a 

találkozókon egy parlamenti delegáció tagjaként vett részt, amelyet a Képviselőház elnöke, 

Roberta Alma Anastase vezetett. Összegzésképpen Korodi Attila elmondta, nagyon jónak 

tartja, hogy Magyarország újabb eszközöket hoz létre az ott élő román kisebbség védelmére, 

mivel ez segítségünkre lehet a kisebbségi törvény elfogadásában. 

 

Mečiar népszavazást akar az állampolgárságról  
2011. március 3. - SITA, Új Szó Online, bumm.sk, parameter.sk, Felvidék Ma 

Vladimír Mečiar korábbi kormányfő, a tavalyi választások után parlamenten kívüli erővé vált 

Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom (HZDS) vezetője kijelentette, pártja népszavazást 

szeretne az állampolgársággal kapcsolatban. Mečiar elmondta, „a referendum egy kérdést 

tartalmazna az állampolgárságról, egyet pedig arról, hogy más ország állampolgárai lehetnek-e 

parlamenti vagy önkormányzati képviselők Szlovákiában”. A pártelnök szerint azt a kérdést is 

fel lehetne tenni, hogy „ha egy szlovák parlamenti képviselő más ország parlamentjének is 

részesévé válik, elveszíti a mandátumát”. 

 

Rafaj szerint hamarosan vége lesz a kormánynak 
2011. március 3. - SITA, TASR,  parameter.sk, Felvidék Ma, bumm.sk 

Rafael Rafaj, az SNS alelnöke kijelentette, a nemzetállami érdekeket sértő törvényeket egy 

esetleges előrehozott választás után azonnal visszaállítják, ebből kifolyólag azok csak 

ideiglenesnek tekinthetők. Az állampolgársági törvény tervezett, illetve az államnyelvtörvény 

és a kisebbségi nyelvhasználati törvény jóváhagyott módosítását alkotmányellenesnek tartja. 

A Hídról úgy vélekedett, az valóban hidat képez, de a magyar irredenta menetelésére 

Szlovákiába. A szlovák érdekek elárulásának nevezte, hogy a koalíciós partnerek „lekezeltek” 

a Híddal a kisebbségi nyelvhasználati küszöb csökkentése kapcsán. 

 

Slota: a kormány a Híddal üzletelve szabotálja a szlovák érdekeket 
2011. március 3. - TASR, Új Szó Online 

Az SNS bízik abban, hogy a szlovák kormánypártok nem egyeznek meg az értelmetlen 

állampolgársági törvény módosításában, és a kisebbségi nyelvhasználati küszöb 

módosításában sem – jelentette ki Ján Slota pártelnök, aki abszurdnak tartja a nyelvhasználati 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=25714
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/03/03/meciar-nepszavazast-akar-az-allampolgarsagrol
http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2011/03/03/rafaj-hid-torekveseirol-az-elorehozott-valasztasok-utan-ugyis-visszaallitun
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/03/03/slota-a-kormany-a-hiddal-uzletelve-szabotalja-a-szlovak-erdekeket
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küszöb húszról 15 százalékra történő csökkentését. „Ez a lépés egyértelműen Szlovákia és az 

államalkotó nemzet elárulásának minősül. De ne csodálkozzunk azon, hogy a jelenlegi 

kormánykoalíció elárul bennünket, hiszen tagjai soha nem akarták az önálló Szlovákia 

létrejöttét” – mondta Slota. Hozzátette, a kormány lépései undorral töltik el. Szerinte a 

kormány a Híddal, „Budapest meghosszabbított kezével üzletel a szlovák érdekek szabotázsa 

terén”. 

 

Kicsinyes politizálás  
2011. március 3. - Hollai Hehs Ottó - Új Szó 

A szerző szerint tavaly sokan reménykedtek, hogy a szlovákiai választások érdemi változás áll 

be a szlovák politikában, ám a valóságban „nem igazán ez történt”. Úgy véli, a kettős 

állampolgárságról szóló törvény megalkotása rossz időpontban történt, és a szlovákiai 

magyarság politikai helyzetére nem volt pozitív hatása. „Ettől függetlenül semmiféle rossz 

nem származhat abból, ha valakinek nem egy, hanem két állampolgársága van. Az 

állampolgárnak általában ahhoz az államhoz kell jobban alkalmazkodnia, ahol állandó 

lakhelye és munkahelye van. A második állampolgárság a legtöbb esetben csak szellemi, lelki 

„táplálék”, esetleg elégtétel, de gyakorlatilag nincs nagy jelentősége” – véli a cikkíró. Szerinte 

uniós állampolgárként a nemzeti állampolgárságok gyakorlati jelentősége már nem érdekes. 

Ezért úgy véli, a szlovák politikusok „rosszindulatból, csökönyösségből és butaságból” 

háborognak a magyar jogszabály miatt. 

 

Alkotmány kontra kettős állampolgárság 
2011. március 3. - Gál Gábor - Új Szó 

Gál Gábor, a Most-Híd parlamenti képviselője írásában leszögezi, nincs semmiféle 

összeegyeztethetetlenség a szlovák alkotmány és a kettős állampolgárság intézménye közt, 

ráadásul az alkotmány kimondja, hogy senkit sem szabad akarata ellenére megfosztani az 

állampolgárságától. Úgy véli, a Fico-féle ellentörvény „nem a vélt vagy valós problémát oldja, 

hanem elsősorban büntet”, az alkalmazásából eredő következményekkel nem számol, csupán 

„ijesztget, megfélemlít”. Szerinte pártja az adott helyzetben nem tehet mást, mint megpróbálja 

meggyőzni a koalíciós partnereit az ilyen megoldás „abszurditásáról, illetve annak 

ellenőrizhetetlenségéről”. 

 

Akár új párt is létrejöhet a civil kezdeményezésből 
2011. március 3. - bumm.sk 

Görföl Vilmos, a nagymegyeri városi képviselőtestület független tagja szervezésével civil 

kezdeményezés indult Charta ’11 címmel. A szervezet tagjai nem tartják kizártnak, hogy a 

későbbiekben egy pártot is alapítsanak Magyar Charta ’11 Mozgalom néven. A szlovákiai 

magyarság követeléseit tizenegy pontban foglalták össze. Görföl elmondta, a Charta ’11 

gondolata a 2010-es magyarországi parlamenti választások előtt született meg, „amikor Orbán 

Viktor egyik kampánybeszédében említette, hogy Európa felé, s azon országok felé, ahol 

kisebbségben élnek magyarok, csak azokat a célokat, gondolatokat tudja képviselni, amelyeket 

az adott közösségek kérnek”. Hozzátette, szerinte a két szlovákiai magyar párt nem képviseli a 

felvidéki magyarság érdekeit. 

http://ujszo.com/napilap/velemeny-es-hatter/2011/03/03/kicsinyes-politizalas
http://ujszo.com/napilap/velemeny-es-hatter/2011/03/03/alkotmany-kontra-kettos-allampolgarsag
http://www.bumm.sk/52631/akar-uj-part-is-letrejohet-a-civil-kezdemenyezesbol.html
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Forduljunk az ombudsmanhoz! 
2011. március 3. - pannonrtv.com 

Közbiztonság, kisebbségi jogok csorbulása, mindennapos jogi problémák – főként ilyen 

ügyekben fordultak ma délelőtt Palicson a vajdasági ombudsman munkatársaihoz a helyiek. A 

tartományi jogvédő helyettese azt mondja, a személyes találkozás az egyetlen módja, hogy 

közvetlenül segítsenek az embereknek gondjaik megoldásában. 

 
A Jobbik elzárkózik az emlékmű-gyújtogató Szvobodától 
2011. március 3. - Kárpátinfo 

A kárpátaljai hírportál a vereckei emlékmű megrongálása kapcsán kérdést intézett a 

Jobbikhoz, miképpen vélekedik a párt a partnerszervezetéül kiszemelt Szvoboda párt 

kárpátaljai szervezetének vezetői által elkövetett gyalázatról. Szávay István, a Jobbik 

Nemzetpolitikai Kabinetjének elnöke válaszában leszögezte, pártja azért fogadta el a 

Szvoboda közeledését, mert bíztak benne, hogy ezzel el tudják érni, hogy a nacionalista párt 

„leszálljon a helyi magyarokról”. Az emlékmű megrongálása miatt a továbbiakban nem lehet 

szó semmilyen együttműködésről – szögezte le Szávay. Közleményében igézte Kovács Béla 

jobbikos EP-képviselő közleményét, mely szerint amennyiben bebizonyosodik, hogy a 

Szvoboda volt az elkövető, akkor megszakít velük minden tárgyalást, és kérelmezni fogja a 

párt kizárását az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségéből. 

 

„Hazafias hőstett a honfoglalási emlékmű felgyújtása” 
2011. március 3. - FH, Hír TV 

Kilill atya, Ungvár és Kárpátalja megye pravoszláv püspöke hazafias hőstettnek minősítette 

azt, hogy a nacionalista Szvoboda párt kárpátaljai vezetői felgyújtották a Vereckei-hágón 

létesített „förmedvényt", amelyet minden jóérzésű ukrán a Nagy-Magyarország „birodalmi 

szimbólumának” tekint. Az elkövetők ellen bűnvádi eljárást kezdeményező rendőröket 

hazaárulóknak nevezte a főpap. 

 

 

Az olajozottan működő gépezetbe ne kerüljenek homokszemek! 
2011. március 3. - Andócsi János - huncro.hr 

Andócsi János szerint a könnyített honosítási eljárás gépezet olajozottan működik, a HMDK 

által működtetett Információs Iroda munkatársai „történelmi küldetést teljesít a magyar 

kormány megbízásából”. A gépezetbe „porszem csak akkor kerülhet és kerül, ha arra nem 

felkért, információhiányban  szenvedő „aktivisták” próbálnak segíteni az embereknek a 

kedvezményes honosítás ügyében. Ezért hallani több helyről, sőt itt-ott le is írták, hogy 

erkölcsi bizonyítvány is kell a honosítási kérelemhez, és a baranyaiaknak 1920 előttig kell H
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http://pannonrtv.com/PannonRTV/print.php?news.6756
http://karpatinfo.net/belfold/2011/03/03/jobbik-elzarkozik-az-emlekmugyujtogato-szvobodatol
http://www.hirtv.hu/kulfold/?article_hid=365989
http://huncro.hr/huncro.hr/rovatok/andocsi-janos-jegyzete
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visszavezetniük származásukat. Ezek közül egyik sem igaz, de a kármentesítés az Információs 

Iroda munkatársaira hárul” – írja Andócsi az Új Magyar Képes Újság véleményrovatában. 
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