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A kisebbség kérdéséről is tárgyaltak 

2011. március 4. - Erdély Ma, honline.ro 

„Magyarország számára hasznos lehet Románia kisebbségügyi tapasztalata, illetve a két 

ország viszonyában meghatározó az, hogyan figyelnek a területükön élő nemzeti 

kisebbségekre” – hangzott el Korodi Attila és Kövér László budapesti találkozóján. Több 

közös elképzelésről szó esett. A parlament külügyi bizottságának elnöke Semjén Zsolt 

magyarországi miniszterelnök-helyettessel is megbeszélést folytatott egy parlamenti 

delegáció tagjaként, és találkozott Schmitt Pál magyar államfővel is. Kövér László szintén 

örömmel fogadta a hírt, hogy záros határidőn belül elfogadják Romániában a kisebbségi 

törvényt. „Magyar ország számára hasznos lehet Románia kisebbségügyi tapasztalata” – 

tette hozzá. 

 

Chmel szerint viszonylag lassú az asszimiláció Szlovákiában 

2011. március 5. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online, Felvidék Ma 

Magyarországgal vagy Csehországgal összehasonlítva Szlovákiában lassabb ütemben 

olvadnak be a kisebbségek a többségi nemzetbe – jelentette ki Rudolf Chmel 

miniszterelnök-helyettes egy érsekújvári konferencián. A Most-Híd párt alelnöke szerint 

„a szlovák-magyar viszony már nincs lefagyasztva, de még felolvadva sem”. Hangsúlyozta, 

Szlovákia arra törekszik, hogy nemzetiségei „jól érezzék magukat”, és ehhez újabb 

törvénnyel kívánnak hozzájárulni, amely a kisebbségek kultúrájának támogatásáról szól 

majd. Elismerte, hogy a készülő nyelvhasználati törvény tervezetében a kisebbségi nyelvek 

hivatalos használatának 15 százalékban meghatározott minimális küszöbe még nem 

végleges, a végleges arány akár 20 százalék is lehet. 

 

Március 15-től a kormányablakoknál is be lehet nyújtani a honosítási 
kérelmet 

2011. március 6. - MTI 

Március 15-től várhatóan a kormányablakoknál is be lehet majd nyújtani az egyszerűsített 

honosítási kérelmeket – mondta Wetzel Tamás miniszteri biztos az MR1 Kossuth Rádió 

Krónika című műsorában. A lépéstől azt várják, hogy tovább gyorsítja a kérelmek 

befogadását és elbírálását. 

 

Kövér László: „Az országzászló a magyarok összetartozását jelképezi” 

2011. március 6. - MTI, stop.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

„Abban a korban, amikor az első országzászlókat felemelték, szimbolikusan azt fejezték ki 

vele, hogy összetartozunk, és nem hagyjuk el határainkon túlra szorult magyar 

testvéreinket” - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke Szolnokon. Szalay Ferenc, 

Szolnok fideszes polgármestere az ünnepségen elmondta, az országzászlót azért állították 
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fel az iskolák közelében, hogy a fiatalok a zászló tövében, élő történelemórákon is 

megismerkedhessenek a trianoni békediktátum Magyarországot romboló 

következményeivel. 

 

Tiberiu Sabauból ismét Szabó Tibor lehet 

2011. március 5. - Dési András - Népszabadság 

A napilapnak Wetzel Tamás miniszteri biztos elmondta, a korábbi honosítási törvény 

roppant bürokratikus volt, és éppen a határon túli magyaroknak okozott nehézséget, 

akiknek valójában kedveznie kellett volna. Beszélt arról is, hogy a törvénybe beépítettek 

egy „csángóklauzulát”, mely szerint a magyar nyelvtudás, a származási hely és a katolikus 

keresztlevél alapján kikövetkeztethető, hogy az illető honnan származik. Elmondta, arra is 

van lehetőség, hogy az elrománosított név helyett az egykori magyar szerepeljen a 

magyarországi okiratokban. Az állampolgársághoz feltételként szabott magyarnyelv-

tudásról Wetzel azt mondja: nem Kazinczy-szavalóversenyt rendeznek, közepes szintet 

várnak el. Így az sem probléma, ha valaki törve vagy akcentussal beszél, a lényeg, hogy 

megértse, miről szól az eljárás. 

 

Szili: egyetértéssel kell megadni az állampolgársághoz a szavazati jogot 

2011. március 6. - MTI, Felvidék Ma 

Nemzeti egyetértéssel kell megadni a magyar állampolgársághoz a szavazati jogot a 

honosítottaknak; a teljes egyetértés azért kell, hogy a 2004. december 5-i kettős 

állampolgársági szavazáskor tapasztalt szembenállás még egyszer ne fordulhasson elő – 

jelentette ki Szili Katalin a felvidéki Búcson. Szili szerint amikor tavaly az Országgyűlés 

elfogadta a kettős állampolgárságról szóló törvényt, egyúttal a szavazati jogot is támogatta, 

mert „az mindenhol hozzátartozik az állampolgársághoz”. 

 

A magyar és román parlament szorosabb együttműködéséről írtak alá 
nyilatkozatot 

2011. március 4. - Nyugati Jelen 

Több, elsősorban az unióval kapcsolatos területen szorgalmaz szorosabb együttműködést a 

magyar és a román parlament között az a szándéknyilatkozat, amelyet Kövér László, a 

magyarországi Országgyűlés elnöke és Roberta Anastase, a román képviselőház elnöke írt 

alá. A két politikus sajtótájékoztatóján elhangzott: Magyarország továbbra is támogatja, 

hogy Románia a lehető legrövidebb időn belül tagja lehessen a schengeni övezetnek. Kövér 

László üdvözölte, hogy Románia elfogadta a tanügyi törvényt, és nyárig a román 

parlament elé kerülhet a kisebbségi törvény is.  
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Toró: Tőkést nem kellett meghívni az RMDSZ-kongresszusra, neki alanyi 
jogon járt a küldötti státus 

2011. március 4. - Krónika, transindex.ro, Reggeli Újság 

Tőkés László, az Európai Parlament erdélyi alelnöke nem kapott meghívót a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kongresszusára, bár EP-képviselőként alanyi 

jogon járt neki a küldötti státus, de nem állt szándékában részt venni a „jóelőre megírt 

forgatókönyv szerinti” elnökválasztáson – olvasható Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnökének pénteki közleményében. Hangsúlyozza: 

Tőkés László a választást megelőzően többször is hangot adott abbéli véleményének, hogy 

különösképpen egyik RMDSZ-elnökjelöltet sem támogatja, mivel véleménye szerint az 

RMDSZ-en belüli változás lehetősége még mindig Markó Béla kezében van. Az EMNT 

elnöke senki által nem „üzent”, senki beszédét nem „diktálta”, egyáltalán semmilyen 

módon nem kívánta befolyásolni a rendezvény végkimenetelét – áll Toró T. Tibor 

nyilatkozatában. 

(A nyilatkozat teljes terjedelmében a Reggeli Újság mai számában, illetve honlapján 

olvasható) 

 

Kelemen Hunor Kolozsvárról vezeti az RMDSZ-t 

2011. március 4. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, Nyugati Jelen, Új 

Magyar Szó 

Péntektől Kolozsváron, a főtitkársággá alakuló ügyvezető elnökség épületében működik az 

RMDSZ szövetségi elnöki hivatala is – közölte első szövetségi elnöki sajtótájékoztatóján 

Kelemen Hunor. A szövetségi elnöki hivatalt Nagy Zoltán államtitkár vezeti – közölte 

Kelemen. Az elnöki hivatal eddig Marosvásárhelyen működött. Kelemen Hunor 

hozzátette: az április elején sorra kerülő SZKT megválasztja a politikai alelnököt és a 

főtitkárt, ezt követően pedig elindul az Erdélyi Konzultáció nevű széleskörű, társadalmi 

igényeket és elvárásokat feltérképező konzultációs program, illetve elkezdődik a 

felkészülés a 2012-es önkormányzati választásokra. 

 

Négy bőséges esztendő az ínségesek után 

2011. március 4. - Kozán István - Erdély Ma, honline.ro 

Az eddigi egymilliárdról kétmilliárd forintra növeli idéntől a magyar kormány a Sapientia 

– EMTE és Partiumi Keresztény Egyetem közös éves költségvetését – ígérte meg egy 

csíkszeredai kari tanácsi ülésen Magyarország kormányának megbízottja. A pluszösszeget 

kizárólag beruházásokra lehet költeni: Csíkszeredában például teljesen új arculatot kap az 

egyetem épülete, amelynek tetőterét is beépítik. Ulicsák Szilárd, a határon túli 

támogatásokat felügyelő miniszteri biztos nemrég egy kari tanácsi ülésen vett részt, ahol 

tájékoztatta a Sapientia egyetem vezetőségét a magyar kormány pozitív hozzáállásáról. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=48554
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http://maszol.ro/aktualis/kolozsvar_kozpontu_rmdsz_2011_03_06.html
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Honosítási fórum-karaván az RMDSZ-szel Szatmár megyében 

2011. március 4. - Erdély Ma, szatmar.ro 

Március 6-án, vasárnap, Krasznamihályfalván tartottak lakossági fórumot a Szatmár 

Megyei RMDSZ munkatársai az egyszerűsített honosítással kapcsolatban. Jelen volt 

hivatalos fordító és fényképész is, hogy ezzel is egyszerűsítsék a lakosok honosítását. Az 

egyszerűsített honosítással kapcsolatban segítséget nyújtanak Nagykárolyban és Tasnádon 

az RMDSZ székházban, valamint Szatmárnémetiben a Szatmár Megyei RMDSZ 

Székházában, ahol arról tájékoztatnak, hogy milyen iratok szükségesek a honosítás 

kérelmezéséhez, segítenek az adatlapok kitöltésében, fénykép díjtalan elkészítésében, és 

időpont foglalásával kapcsolatban is segítséget nyújtanak. 

 

Az MPP is kongresszust tart 

2011. március 5. - Erdély Ma, Kossuth Rádió, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ tisztújító kongresszusa után a Magyar Polgári Párt is kongresszust tart. A 

március 14-ére Kézdivásárhelyre összehívott rendezvénytől a politikai elemzők sok 

újdonságot nem várnak. A küldöttgyűlésnek érdekes pontja lehet, hogy miként döntenek 

az erdélyi magyar szervezetekkel való együttműködésről és felveszik-e a kapcsolatot az 

alakuló Erdélyi Magyar Néppárttal, tekintettel arra, hogy Tőkés László és Szász Jenő 

viszonya nagyon megromlott. 

 

A tizennyolc évi vakáció 

2011. március 7. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

„Dörgedelmes felszólalások, ostoba viccek és izzadtságszagú poénok, majd szenzációsnak 

szánt sajtóbeszámolók követték Pelczné Gáll Ildikó Fidesz-alelnök beszédét, amit a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség nagyváradi kongresszusán mondott el. A 

küldöttek ilyetén reagálása várható volt. Ahhoz azonban, hogy a kifogásokat 

megfogalmazókról, illetve szavuk súlyáról is átfogóbb képet kapjunk” a szerző 1993-ba, 

Dobrudzsába kalauzolja az olvasót. Tizennyolc évvel ezelőtt Borbély László, Frunda 

György és Tokay György itt folytattak tárgyalásokat a posztkommunista Ion Iliescu 

embereivel, és egy titkos alkut köttetett: az RMDSZ politikusai „előnyökért hosszú időre 

jegelik a programjukba foglalt autonómiaköveteléseket”. 

 

Egyezség az elnök nyugalmáért 

2011. március 7. - Székely Ervin - Új Magyar Szó 

Az RMDSZ és a PD-L között megkötött megállapodásról ír az Új Magyar Szó. A szerző 

szerint egyáltalán nem tartalmaz konkrétumokat, csupán „általánosságok és jámbor 

óhajok gyűjteménye”. Azonban sajtóhírek szerint van egy titkos záradék is, amit Roberta 

Anastase, a képviselőház elnöke tagadott és ebben már szerepelnek konkrét határidők és 

tervek a román gazdaság beindítására, de maradtak nyitott kérdések, mint a kisebbségi 
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törvény elfogadása, amivel a PD-L jelenlegi formájában nem fogadna el. A megállapodás 

inkább az egységet jelképező dokumentum, aminek hangoztatására a PD-L kongresszusa 

előtt szükséges is.  

 

Március 15. idén Csíkszeredában 

2011. március 7. - Új Magyar Szó 

Idén Csíkszeredában tartja az RMDSZ a március 15-i központi rendezvényeket, ahol első 

ízben vesz részt Kelemen Hunor szövetségi elnöki minőségben. Hétvégi kolozsvári 

sajtótájékoztatóján az újdonsült elnök elmondta: a nemzeti ünnep után várhatóan 

asztalhoz ülnek a többi erdélyi magyar szervezet vezetőivel is „a közös értékek és célok 

meghatározása végett”. 

 

Vosganian: nem kisebbség a székelyföldi románság 

2011. március 7. - Új Magyar Szó 

„Nem vagyok hajlandó a Hargita és Kovászna megyei románokat úgy kezelni, mint egy 

kisebbséget, és a román államnak segítenie kellene nekik abban, hogy ők se érezzék 

magukat annak” – mondta a hétvégén Csíkszeredában Varujan Vosganian, a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) szenátora. Példaként említette az örmény és a magyar kormányt, 

amelyek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a romániai örmény, illetve magyar 

kisebbség erős identitástudattal rendelkezzen. 

 

Együttműködésre 

2011. március 7. – Sike Lajos – Új Magyar Szó 

Sike Lajos keményen bírálja Tőkés Lászlót az Új Magyar Szó véleményrovatában, szerinte 

az EP alelnöke “egy idő óta éppen az együttműködés ellen, a megosztáson, az erdélyi 

magyarság érdekvédelmének szétverésén ügyködik”. “Amikor személyes karrierjéről van 

szó, mint az EP-parlamenti választás volt, akkor jó az RMDSZ, mikor már pozícióba került, 

akkor ellene fordul” – véli a szerző, majd így zárja írását: “Igen, együttműködésre vagyunk 

ítélve! Elsősorban itthon, mert a mi dolgaink, benne az autonómia is, először, másodszor 

és harmadszor is itt dőlnek el. Még akkor is, ha Budapest szebb, Brüsszel vonzóbb, a 

döntés joga Bukaresté!” 

 

Abrhan: Budapest ne szabja meg, mit tegyen Szlovákia 

2011. március 6. - SITA, Új Szó Online, bumm.sk, parameter.sk 

Budapest nem szabhatja meg Szlovákiának, mit tegyen ahhoz, hogy a magyar fél 

nyilatkozzon a kettős állampolgárságról készült szlovák szerződésjavaslatról – mondta 

Pavol Abrhan, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) frakcióvezetője a szlovák 
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közszolgálati televízió vitaműsorában. Elmondta, bízik benne, hogy a magyar kormány 

hamarosan véleményt mond az államközi szerződés Szlovákia által kidolgozott 

tervezetéről. Vitapartnere, Rafael Rafaj, a nacionalista SNS frakcióvezetője szerint 

megfelelő a szlovák állampolgársági törvény. Úgy véli, ebben a kérdésben Szlovákia 

„háborút folytat” Magyarországgal, ahogy Semjén Zsolt is kijelentette, hogy „harcolunk a 

magyarjainkért”. A kisebbségi nyelvhasználati törvény kapcsán kijelentette, „egyre több a 

nagymagyar irredentizmust kiszolgáló törvény”. 

 

Ficóék módosítanák az állampolgársági törvényt  

2011. március 4. - SITA, Új Szó Online, bumm.sk, parameter.sk, Felvidék Ma 

Enyhítene a szlovák állampolgársági törvény szigorán a Robert Fico vezette Smer-SD. Az 

ellenzéki párt azt javasolja, hogy a jövőben ne veszítse el szlovák állampolgárságát az a 

személy, aki abban az országban, melynek állampolgárságát kérelmezi, legalább egy éven 

át tanult, dolgozott, vállalkozott, jótékonysági vagy missziós tevékenységet folytatott, 

hivatásszerűen sportolt, vagy éppen közeli hozzátartozói származnak abból az államból. 

 

Az intézet is kimehet az emberek közé 

2011. március 5. - Új Szó 

A labilis szlovák-magyar kapcsolatok fő oka az egymásról való kölcsönös nemtudás, a 

tájékozatlanság, ezért ezen a téren szeretne segíteni a pozsonyi Magyar Kulturális Intézet – 

nyilatkozta az Új Szónak Kollai István intézményvezető. Az intézetnek ezért két fő feladata 

kell, hogy legyen: az egyik a szlovákiai magyar közösségformálás támogatása, a másik 

pedig a szlovákok irányába történő kapcsolatépítés, mely utóbbi keretében a szlovák 

társadalmon belül kialakítanának egy színesebb, tartalmasabb Magyarország-képet. Kollai 

elmondta, a szlovák társadalmat a szlovák médián keresztül kívánják megcélozni: a .týždeň 

hetilappal már kialakítottak egy szakmai kapcsolatot, és másik potenciális partner, a SME 

liberális napilap. 

 

A Matovič-szindróma, avagy: Ki szónokoljon március 15-én? 

2011. március 5. - N. Gyurkovits Róza - Felvidék Ma 

„Minden rezsimnek megvoltak a magyarjai”, akik „pénzért, szíves látás fejében” 

dicsőítették a fennálló rendszert. A szerző Igor Matovič, az állampolgársági törvény 

módosítását megtorpedózó koalíciós képviselő magyarjairól, a Most-Híd párt 

politikusairól ír. A cikk szerint míg a Fico-kormány idején elfogadott javaslatokra „magyar 

nem nyomta rá a ’mehet’ pecsétet”, addig „Matovič magyarjai sorra megszavaznak 

mindent, ami a magyaroknak nem jó, és ami a Fico-törvényeken a lényegükben nem 

változtat semmit. Állampolgársági ügyben is el fog következni az igazság pillanata.” A 

március 15-i rendezvényekre olyan miniszterek, képviselők ajánlkoznak szónoknak, „akik 

eddig felé sem néztek az ilyen nemzeti felbuzdulásnak”, legfeljebb választási kampány 
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idején, és „még erősködnek is, hogy ők hivatottak hegyibeszédet intézni a felvidéki 

magyarokhoz, elvégre: ők a hatalom magyarjai, ők ülnek a parlamentben, a kormányban”. 

 

A Matica slovenská tiltakozik a kassai Esterházy-mellszobor ellen 

2011. március 5. - TASR, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A Matica slovenská tiltakozik az ellen, hogy március 14-én Kassán leleplezzék Esterházy 

János felvidéki magyar politikus mellszobrát. A szervezet közleménye szerint „Szlovákia 

polgárai jó együttélése ellen irányuló erőteljes igyekezet” az, hogy „a magyar irredentizmus 

főképviselőjének” készülnek szobrot állítani. Marián Tkáč, a szervezet elnöke a 

szoboravatást olyan politikai tevékenységnek tekinti, amely szöges ellentétben áll 

Szlovákia nemzetállami érdekeivel és a nemzetek békés egymás mellett élésének elveivel. 

 

Slotáék az Alkotmánybíróságon támadják meg a nyelvtörvényt 

2011. március 5. - TASR, Új Szó Online 

A Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt (SNS) dolgozik azon a beadványon, amellyel az 

Alkotmánybíróságon akarja megtámadni az államnyelvtörvényt – mondta Rafael Rafaj. A 

kilenc honatyával bíró SNS-nek legalább 30 képviselői aláírást kell szereznie ahhoz, hogy a 

taláros testülethez fordulhasson. Rafaj szerint a nyelvtörvény összeegyeztethetetlen az 

ország alaptörvényével, amely alapján az államnyelvnek, vagyis a szlovák nyelvnek előnye 

van a többi nyelvvel szemben. Bugár Béla elmondta, meggyőződése, hogy a módosított 

államnyelvtörvény nem alkotmányellenes. 

 

Koalíciós Tanács: Hétfőn napirendre kerül a kisebbségi nyelvtörvény is 

2011. március 6. - SITA, parameter.sk 

Hétfőn összeül a Koalíciós Tanács, mely várhatóan tárgyal majd a kormány által 

elfogadott, a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény módosításának tervezetéről is, 

amely húszról tizenöt százalékra csökkentené a kisebbségi nyelvhasználati küszöböt. A 

javaslat ellen több kifogást emelt a Kereszténydemokrata Mozgalom, de a javaslat 

támogatásával problémája van az SDKÚ-nak is. 

 

Nincs egyszólamúság, de elérhető a konszenzus 

2011. március 5. - Vajdaság Ma 

A Vajdaság Ma portálon ifj. Korhecz Tamás számolt be az MNT idei második üléséről. Az 

intézmény elnöke különösen azokat az oktatási programokat emelte ki, amelyek célja a 

vajdasági magyar fiatalok képzettségi mutatóinak javítása: „a tanácstagok 

megismerkedhettek azzal az internetes felvételi, felkészítő rendszerrel, amelynek 

segítségével az idén, itthon egyetemre-főiskolára készülők könnyebben, kényelmesebben, 
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eredményesebben tehetik majd le a felvételi vizsgát”. Korhecz kiemelte: „az előterjesztett 

javaslatok többségét ezúttal is egyhangúlag fogadta el a többpárti MNT”. 

 

A magyarok kiirtására uszító feliratok Temerinben 

2011. március 7. - Csorba Béla - Vajdaság Ma 

Február utolsó napjaiban újabb magyarellenes feliratok jelentek meg Temerinben. A 

Temerini Sport Klub Petőfi Sándor utcai futballpályájának téglafalára ismeretlen tettesek a 

SMRT MAĐARIMA, SEJEMO STRAH (magyarul: „Halál a magyarokra, félelmet vetünk”) 

jelszavakat pingálták ki, míg a Népfront utcai asztalitenisz klub bejáratára az UBIJ, 

ZAKOLJI DA MAĐAR NE POSTOJI («Ölj, gyilkolj, hogy ne legyen magyar») rigmus 

szövegét írták ki ismeretlen tettesek. 

 

Jövőre lesz felvételi magyar nyelvből 

2011. március 4. - Kárpáti Igaz Szó, Magyar Nemzet 

Ukrajnai nemzetiségi szervezetek vezetői abban állapodtak meg Dmitro Tabacsnik ukrán 

oktatási miniszterrel, hogy 2012-ben az országban élő kisebbségek nyelvéből, köztük 

magyarból is biztosítják az emelt szintű érettségi és egyetemi felvételi lehetőségét a 

nemzetiségi iskolák végzősei számára 

 

A magyar Országgyűlés külügyi bizottsága Horvátországban 

2011. március 4. - Molnár Mónika - huncro.hr, hmdk.hr 

A magyar Országgyűlés külügyi bizottsága többnapos látogatást tett Horvátországban. 

Zágrábban a szábor külügyi bizottságával folytattak tárgyalásokat, útjuk végén pedig 

Eszéken találkoztak a HMDK képviselőivel. „Megtisztelő számunkra ez a látogatás, hiszen 

a parlament egyik legfontosabb bizottságáról van szó, amelynek „hatásköre” ránk, határon 

túliakra is kiterjed. A találkozó létrejötte annak is köszönhető, hogy a Fidesszel hosszú 

évek óta nagyon jó barátságot, partneri viszonyt ápolunk, hiszen egyforma értékrendet 

vallunk a magunkénak” – nyilatkozta Jakab Sándor, a HMDK elnöke. 
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