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„Két lehetőség képzelhető el” a határon túli magyarok esetében 

2011. március 9. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Nincsen első és másodosztályú magyar állampolgár; ugyanazon jogok illetnek meg 

mindenkit, a nem Magyarországon élő magyarok parlamenti képviseletének formáját 

azonban még ki kell dolgozni – jelentette ki Kövér László a nyugat-bácskai 

Bácsgyulafalván. Az Országgyűlés elnöke szerint két lehetőség képzelhető el: az egyik 

megoldás szerint a külhoni magyar állampolgárok csak a pártokra voksolhatnának, egyéni 

képviselőkre nem, mert annak feltétele a magyarországi lakóhely. Arra is van azonban 

európai példa, hogy az anyaországon kívül élő állampolgárok speciális választójogi 

megoldással maguk közül delegálnak képviselőt a parlamentbe. 

 

Kövér László a Vajdaságban: Házelnökök találkozója Újvidéken 

2011. március 9. - Vajdaság Ma, Magyar Hírlap, Erdély Ma, hirado.hu, Magyar Szó, 

pannonrtv.com 

Magyarország az uniós elnökség stratégiai kérdésének tartja a Nyugat-Balkán európai 

integrációjának felgyorsítását – jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerdán 

Újvidéken, miután találkozott Slavica Đukić Dejanović szerb parlamenti elnökkel és 

Egeresi Sándorral, a vajdasági képviselőház elnökével. A házelnök elismeréssel szólt a 

magyar és a szerb államfő kezdeményezésére létrejött történészi vegyes bizottság 

munkájáról, amely konkrét eredményeket is hozott. A politikus kifejtette, nincsenek 

elháríthatatlan akadályok az előtt, hogy a két ország közösen kialakítsa azokat a normákat, 

amelyek megnyugtatóan rendezik a kisebbségek helyzetét. 

 

Lakossági fórum a Jobbikkal 

2011. március 9. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen tartja soros elnökségi ülését a Jobbik. Március 11-én, pénteken délelőtt 

a Deus Providebit Tanulmányi Házban Vona Gábor pártelnök vezetésével tanácskoznak, 

majd 19 órától ugyanott a Jobbik Magyarországért Mozgalom országos elnöksége lakossági 

fórumot tart. A fórum témája: „Közép Európai unió, újragondolni Trianont, megbékélni a 

szomszédos nemzetekkel, a Jobbik országos és európai politikája”. 

 

Smaranda Enache: a Jobbik és a Noua Dreapta testvérek 

2011. március 9. - Hajnal Csilla - szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika 

Nem titok: a Jobbik egy szélsőséges mozgalmat képvisel – mondta Smaranda Enache, a 

Pro Európa Liga (PEL) társelnöke, aki sajnálatosnak tartja, hogy március 15-e előtt néhány 

nappal éppen Marosvásárhelyen, a római katolikus egyház egyik termében tartja meg a 

Jobbik vezetőségi gyűlését. Az emberi jogokért harcoló szervezet képviselője szerint a helyi 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

http://www.mno.hu/portal/770525
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11372/Kover-Laszlo-a-Vajdasagban-Hazelnokok-talalkozoja-Ujvideken.html
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/lakossagi-forum-a-jobbikkal
http://szekelyhon.ro/hirek/muvelodes/smaranda-enache-a-jobbik-es-a-noua-dreapta-testverek


 

 

 

 

 

 
3 

demokratikus pártoknak, egyházaknak, civil szervezeteknek nem kellene keretet, helyet 

biztosítaniuk a magyarországi párt rendezvényeinek. A Pro Európa Liga képviselői úgy 

gondolják, hogy az olyan szélsőséges szervezetek, mint a román Noua Dreapta vagy a 

magyarországi Jobbik jelenléte és felerősödése rossz fényt vet Marosvásárhelyre, és 

semmiképpen nem járul hozzá a helyi közösség fejlődéséhez.  

 

Zsigmond Barna: A jégkorong a szívem csücske 

2011. március 9. - D. Balázs Ildikó - szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Krónika 

„Az én sorsom annyiban érdekes, hogy Erdélyben születtem, itt nőttem fel, innen mentem 

el. Számomra nagyon nagy kihívás, nagy felelősség és nagyon szép feladat a főkonzuli 

tisztség betöltése” – vallja dr. Zsigmond Barna Pál, a Magyar Köztársaság csíkszeredai 

főkonzulja. A marosvásárhelyi születésű, jogi végzettségű diplomata – miután a román 

hatóságok hozzájárultak beiktatásához – szerdán mutatkozott be a sajtónak. Zsigmond 

Barna elmondta, a tervek szerint március 14-én és 15-én, zárt ajtók mögött kerül sor az 

első állampolgársági eskütételekre a főkonzulátuson. 

 

Átigazolhat Tőkéshez az erdélyi jobboldal? 

2011. március 9. - Erdély Ma, Hargita Népe 

Felröppentek a hírek, miszerint a Magyar Polgári Párt szombati kongresszusán többen is 

bejelenthetik „átigazolásukat” a leendő Néppártba. „Személy szerint nem kívánok más 

pártban tevékenykedni, de nyilván nem nyilatkozhatok mások nevében” – jelentette ki a 

Hargita Népe megkeresésére Thamó Csaba. A megyei önkormányzat MPP-s 

frakcióvezetőjének nincs tudomása azokról a felröppent hírekről, miszerint a polgári párt 

szombati kongresszusán többen is bejelenthetik „átigazolásukat” a leendő Néppártba. 

 

Kitüntetés a Mikónak 

2011. március 9. - Lévai Barna - Erdély Ma, Székely Hírmondó 

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumnak Traian Băsescu elnök még tavaly 

adományozta a Tanügyi Érdemrend tiszti fokozatát, ezt tegnap adta át ünnepélyes keretek 

között Király András oktatásügyi államtitkár. Az RMDSZ-es politikus beszédében 

hangsúlyozta, hogy az öt kitüntetett oktatási intézmény közül három erdélyi. Király 

kifejtette: azon túl, hogy magas színvonalú oktatást és nevelést biztosítanak a diákok 

számára, az iskolák ma már arra is kell törekedjenek, hogy a tanulóik visszatérjenek 

szülőföldjükre és a megszerzett tudásukkal közösségük szolgálatába álljanak. 

 

Csak a honatyáknak szabad március 15. 

2011. március 10. - Bíró Blanka, Pap Melinda - Krónika, Új Magyar Szó 

Miközben a Kovászna megyei prefektúra megóvta a megyei és helyi önkormányzatok arra 

vonatkozó határozatait, hogy március 15. ünnepnap, azaz munkaszüneti nap legyen, a 
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parlament két háza tegnap úgy döntött: nem ülésezik hétfőn és kedden, hogy az RMDSZ-

es honatyák saját körzeteikben ünnepelhessék a magyar nemzeti ünnepet. 

 

A Jobbik Baráti Kör nyilatkozata Vona Gábor kitiltása kapcsán 

2011. március 10. - Erdély Ma 

A marosvásárhelyi Jobbik Baráti Kör közleményében tudatja, hogy elmarad Vona Gábor 

tervezett pénteki előadása, mivel a marosvásárhelyi római katolikus plébánia csütörtök 

este visszamondta a Jobbik Baráti Körrel kötött megállapodását. A közlemény szerint 

„miközben a Jobbikot a magyarországi pártpolitika exportálásával vádolják, a Deus 

Providebit Tanulmányi Házból való kitiltásunk időben gyanúsan közel van a 2/3-dos 

hatalommal bíró Fidesz-tag Kövér László Marosvásárhelyre történő látogatásával. 

Összeesküvés-elméletekbe gyártásába nem akarunk belemenni, azonban a nyilvánvalót 

sem kerülhetjük meg”. 

 

A Jobbik lakossági fóruma Érmihályfalván 

2010. március 10. - Reggeli Újság 

Erdélyi körútjának részeként március 13-án, vasárnap 15 órától lakossági fórumot tart 

Érmihályfalván Szegedi Csanád, a Jobbik alelnöke, európai parlamenti képviselője és 

Toroczkai László, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) elnöke. 

 

Az LMP képviselőivel tárgyalt az MKP 

2011. március 9. - Felvidék Ma 

Az MKP több vezető politikusa Schiffer Andrással és Dorosz Dáviddal, az ellenzéki Lehet 

Más a Politika képviselőivel találkozott Pozsonyban. Berényi József, az MKP elnöke a 

találkozót követően elmondta, a találkozón megegyeztek abban, hogy a két párt elsősorban 

a zöldpolitika és a nemzetpolitika terén fog együttműködni. A nemzetpolitikát illetően az 

MKP nagyra értékeli, hogy az LMP a kettős állampolgárság intézménye mellett tette le a 

voksát. „Üdvözöljük azt is, hogy az LMP fontosnak tartja az önkormányzatiság és az 

autonómia kérdését a határon túl élő magyarok szempontjából elsősorban a kultúra és 

oktatásügy területén” – mondta Berényi. Schiffer András hangsúlyozta, az LMP elítéli 

Szlovákia szankcióit a kettős állampolgárság és az államnyelvtörvény kapcsán.  

 

Az MKP helyet akar a szlovák-magyar vegyes bizottságokban 

2011. március 9. - SITA, parameter.sk, Új Szó Online, bumm.sk 

A Magyar Koalíció Pártja (MKP) szeretné, ha képviselete lenne azokban a 

munkacsoportokban, melyeket a szlovák-magyar államközi szerződés alapján hoztak létre. 

Az MKP ezen igyekezetét támogatja a magyarországi LMP is. Berényi József pártelnök 
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elmondta, a tizenhárom munkacsoport közül elsősorban a kisebbségeket érintőkbe kérik 

felvételüket. Az MKP elnöke szerint a Híd párt politikai harcának része, hogy pártja nem 

kapott helyet a bizottságokban. Dorosz Dávid az LMP képviseletében elmondta, pártja 

azon lesz, hogy az MKP képviselői bejussanak a munkabizottságokba. 

 

Szorosabb együttműködésre törekszik a Híd és az LMP 

2011. március 9. - SITA, parameter.sk, bumm.sk 

Schiffer András, a Lehet Más a Politika elnöke a Most-Híd párt vezetőivel folytatott 

tárgyalások után elmondta, pártja értékeli a Bugár Béla vezette párt erőfeszítéseit, 

amelyeket kormánytagként kifejt. Kijelentette, ők magyar pártként tekintenek a Hídra, és 

azok a pártok, amelyek nem ezt teszik, a magyar nemzetiségű választókat sértik meg. 

Elmondta, azt nem kívánja eldönteni, hogy vajon a kisebbségek képviseletére a tiszta 

etnikai párt vagy az együttműködést hangsúlyozó alkalmasabb-e. 

 

Az LMP az MKP részvételét szorgalmazta a vegyes bizottságokban  

2011. március 9. - SITA, Új Szó Online, bumm.sk 

A Lehet Más a Politika (LMP) párt Pozsonyban tartózkodó képviselői arra kérték Bugár 

Bélát, a Híd elnökét, tegye lehetővé, hogy a kisebbségi ügyekkel foglalkozó vegyes 

bizottságokban helyet kapjanak az MKP szakértői is. Bugár szerint „az MKP visszaél ezzel 

a témával. Lehetetlen, hogy a magyarországi delegáció járjon közben az MKP részvétele 

ügyében. Számunkra nem az a fontos, hogy a Híd tagjai avagy párton kívüliek vannak-e a 

bizottságban, hanem az, hogy a bizottságok az államaink közötti problémákat megoldják.“ 

 

Matovič magyarjai  

2011. március 9. - Ravasz Ábel - Új Szó 

Igor Matovič hamarosan megalakuló pártjával „a konzervatív nemzeti populizmus 

irányzatát igyekszik meghonosítani Szlovákiában”. A szerző szerint „nem meglepő, hogy 

valaki egy efféle politikai projekt előreviteléhez nem sajnálja a magyarkártya kijátszását, az 

azonban új elem, hogy az Egyszerű Emberek ezt a kisebbségvédelem részeként, mintegy a 

magyarok a többség általi önkéntes érdekvédelmeként próbálják megjeleníteni”. Ennek 

példája, hogy a kettős állampolgársággal kapcsolatos vita során „Matovičék még csak 

véletlenül sem az itteni magyarok kétes lojalitására hivatkoztak a koalíciós javaslat 

megtorpedózása kapcsán”. 
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Kövér László: Kezünkbe kell vennünk sorsunk irányítását 

2011. március 9. - Ternovácz István - Vajdaság Ma 

Ahogy nincs határon túli, meg anyaországi magyar, ugyanúgy nincs határon inneni meg 

határon túli magyar probléma sem. Csak magyar probléma van. A magyar probléma 

ugyanakkor európai probléma is – mondta Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke 

Nyugat-Bácskában, Bácsgyulafalván a mintegy kétszáz ember előtt megtartott 

előadásában. Kövér László a nemzeti összetartozás vonatkozásában fontosnak tartotta 

hangsúlyozni, hogy jogunk van beleszólni egymás ügyeibe. Az anyaországon kívül élőknek 

az anyaországi történésekbe, a magyarországiaknak pedig joguk van véleményt formálniuk 

a határon túli magyar közügyekben. 

 

Korhecz a tartományi kormányban tanácskozott a kiemelt intézmények 
kérdéséről 

2011. március 9. - Vajdaság Ma, Magyar Szó, pannonrtv.com 

Dr. Korhecz Tamás, az MNT elnöke Bojan Pajtić tartományi kormányfővel és Milorad 

Đurić tartományi művelődési titkárral tárgyalt a kiemelt jelentőségű intézményeket érintő 

nyitott kérdések lehetséges rendezéséről. A résztvevők megállapodtak, hogy a tartományi 

szervek a Magyar Nemzeti Tanáccsal együttműködve kidolgoznak egy tartományi 

képviselőházi rendelettervezetet, amely szabályozná a kiemelt jelentőségű intézmények 

státusát, az igazgatási jogok megvalósulását és meghatározná azt a kritériumrendszert, 

amely alapján egy intézmény kiemelt jelentőségűvé válhat egy, vagy akár több nemzeti 

közösség számára. 

  

Négy vajdasági magyart díjaz Magyarország 

2011. március 9. - pannonrtv.com 

Beszédes István zentai író, költő, drámaíró irodalmi munkásságáért és irodalomszervezői 

tevékenységéért József Attila-díjban részesül pénteken. Ternovác István, az Újvidéki Rádió 

munkatársa Táncsis Mihály újságírói díjat vehet át. Siflis Zoltán szabadkai filmrendezőt 

Balázs Béla-díjjal, Vicei Natáliát, a szabadkai Népszínház Magyar Társulatának művészét 

pedig Jászai Mari-díjjal tüntetik ki. 

 

A lényeg az osztás joga 

2011. március 9. - Tóth Viktor - Kárpáti Igaz Szó 

„Az oktatási-nevelési támogatás csak nem akar megérkezni. Sőt: nemhogy a pénz 

kifizetése, magának a pályázatnak a kiírása sem történt meg” – írja a szerző, hozzátéve, 

hogy az ügyben illetékes Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és annak 

jótékonysági szervezete nem nyilatkozik, és a „házi sajtójuk” is csöndben van. A cikkíró 
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úgy véli, hallgatásuk azt jelzi, tavaly úgy kapták meg az oktatási-nevelési pályázatok 

lebonyolításának lehetőségét, hogy egyáltalán nem voltak rá felkészülve. Az, hogy ennek 

ellenére vállalták a feladatot, jelzi: „nem a szülők a fontosak, hanem az osztás jogának 

birtoklása”. 

 

Ismertető a magyar-magyar kapcsolattartási támogatás programjának 
végrehajtásáról Ukrajnában 

2011. március 11. - Gulácsy Géza - Kárpátalja 

A KMKSZ Jótékonysági Alapítvány központi irodájába 2010. október-december folyamán, 

majd 2011. február 24-ig összesen 10 198 kapcsolattartási támogatás iránti kérelem 

érkezett a szervezet hat regionális irodájából. Ezek közül a kuratórium 10 144-et bírált el 

pozitívan, az igénylők mintegy 90 százaléka pedig már felvette a támogatási összeget. 

 

A köztársasági elnök fogadta a magyar nemzetiséget 

2011. március 9. - Tomka Tibor - Népújság 

Danilo Türk szlovén köztársasági elnök fogadta a muravidéki, illetve a községi magyar 

önkormányzatok elnökeit. A találkozót követően Türk hangsúlyozta, a szlovéniai 

magyarság vezetőivel áttekintették a kétnyelvűség kérdését. Az államfő szerint a magyar 

nyelvnek a vegyesen lakott területeken minden szegmensben biztosítani kell az 

egyenrangúságot, meg kell állapítani, a nyelvhasználat a gyakorlatban hol sántít, és utána 

meg kell tenni a szükséges lépéseket. Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke 

elmondta, az államfő biztosította a magyar képviselőket megmaradási törekvéseiben és 

állandó kapcsolattartást ígért nekik. 

 

Körvonalazódik a nemzetiségek új finanszírozási rendszere 

2011. március 9. - Tomka Tibor - Népújság 

Göncz László nemzetiségi képviselő beszámolt parlamenti képviselői munkájáról. 

Nemzetiségi szempontból két törvényt emelt ki, a személyi igazolványokról szólót, 

valamint az egyenletesebb regionális fejlődést szorgalmazó törvényt. Az utóbbi kapcsán 

kiemelte, az állam néhány kompetenciáját átruházhatja a nemzeti közösségekre, így azok 

hozzáláthatnak saját gazdasági alapjuk megteremtésének. A még a szlovén törvényhozás 

előtt lévő személyi igazolványokról szóló törvénnyel kapcsolatban kiemelte, elfogadása 

esetén újdonságnak számít majd az, hogy a nemzetiségileg vegyesen lakott területen 

állandó lakhellyel rendelkezők ezentúl bárhol is kérik az új dokumentumokat, kétnyelvű 

okmányokat kapnak. 
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http://karpatalja.hu/
http://karpatalja.hu/
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1281:a-koeztarsasagi-elnoek-fogadta-a-magyar-nemzetiseget&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1284:koervonalazodik-a-nemzetisegek-uj-finanszirozasi-rendszere&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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Egy alap kezel majd minden határon túli pénzeszközt 

2011. március 9. - Tomka Tibor - Népújság 

Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) 

Tanácsának elnöke Budapesten tárgyalt Ulicsák Szilárd miniszteri biztossal a határon túli 

magyarság módosítás alatt álló finanszírozási rendszeréről. Horváth tájékoztatása alapján 

a lap beszámolt a Bethlen Gábor Alap létrehozásáról. Az eddigi rendszer felülvizsgálatra 

kerül, és a támogatásokat azok az intézmények vehetik igénybe, amelyek egész évben 

nemzetiségi programot valósítanak meg. A Bethlen Gábor Alap idén várhatóan csak egy 

kiírást tesz közzé, melynek kerete 1,2 milliárd forint lesz, 500 ezer és 5 millió forint közötti 

összegekre lehet majd pályázni. 

 

„… mégiscsak Szlovéniában élünk!” 

2011. március 9. - Tomka Tibor - Népújság 

„A címben felhasznált, már szinte szállóigévé váló mondathoz csak annyit: ténylegesen 

Szlovéniában élünk, a szlovén nyelvismeret nélkülözhetetlen számunkra, de alapvető 

kellene hogy legyen a magyar nyelv ismerete is, természetesen, ha magyarok szeretnénk 

maradni, vagy a vegyes házasságokra tekintettel, legalább némi magyar identitást 

szeretnénk gyermekeinknek átadni. Más biztosan nem fogja megtanítani magyarul, ezt 

csak a szülő tudja megtenni, az iskola, legalábbis a jelenlegi állás alapján csak felülépíteni 

tudja a családban megszerzett tudást. Abban reménykedni, hogy a gyermek az iskolában 

tanul meg magyarul, illúzió.” 
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http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1286:egy-alap-kezel-majd-minden-hataron-tuli-penzeszkoezt&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1275:iranyt--megiscsak-szloveniaban-eluenk&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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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   

 

Fi
g

ye
lt

 w
e

b
la

p
o

k
 je

g
yz

é
k

e
 

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/

