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Semjén: a nemzetpolitika a kormány politikájának sarokköve  

2011. március 11. - MTI, Magyar Hírlap 

A nemzetpolitika a magyar kormány politikájának sarokköve – jelentette ki Semjén Zsolt a 

Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) pénteki ülésén az Országházban. A 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes kijelentette: hazánknak nemzeti 

kormánya van, amely prioritásként kezeli a magyarság ügyeit. A politikus kiemelte, a 

készülő magyar alaptörvényben különös hangsúlyt fektettek arra, hogy a szövegbe az 

egységes magyar nemzet kifejezés kerüljön. Kövér László, az Országgyűlés elnöke a 

tanácskozást követően elmondta, nagyon sokan felszólaltak a választójoggal kapcsolatban, 

s azt a kiindulópontot senki sem kifogásolta, hogy állampolgárság és a választójog 

összetartozik. Kövér beszélt arról is, hogy várják a KMKF tagjainak szövegszerű javaslatait 

a készülő magyar alaptörvényhez. 

 

Elkezdődött a nemzetegyesítés 

2011. március 15. - Dénes Emese, Forró Gyöngyvér, Kiss Előd-Gergely - Krónika, Erdély  

Ma, transindex.ro, Új Magyar Szó, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Magyar Szó, Vajdaság 

Ma, Új Szó Online, bumm.sk, Felvidék Ma, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Letették az esküt az egyszerűsített honosítás első kérelmezői Csíkszeredában és 

Kolozsváron. A csíkszeredai főkonzulátuson tizenkét személy ünnepélyes keretek közt 

vehette át a honosítási okiratot. Az ünnepség meghívott vendégei között jelen volt Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke és Füzes Oszkár, Magyarország romániai nagykövete is. A 

frissen magyar állampolgárságot szerzettek között volt Csíkszeredában Szász Jenő, a 

Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke is, Kolozsvárott pedig Tőkés László, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke, valamint a Magyar Ifjúsági Tanács által szervezett Bálványosi 

Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezőcsapata. Kövér László szerint nemcsak a 

magyar állampolgárságot igénylők, hanem a magyar nemzet számára is történelmi pillanat 

volt a Csíkszeredában megtartott első állampolgársági eskütételi ünnepség. 

 

A honosítás első fecskéi 

2011. március 15. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A mohácsi városházán március 12-én horvátországi magyarok tehették le elsőként a 

világon az állampolgári esküt, köztük a HMDK vezetői is. Az a tizenkét személy, aki 

Kopácsról, Csúzáról, Pélmonostorról, Karancsról és Zágrábból érkezett erre a történelmi 

jelentőségű eseményre, a januártól érvényes egyszerűsített honosítási eljárás kapcsán 

kérte a magyar állampolgárságot. Jakab Sándort, a HMDK elnökét érte az a 

megtiszteltetés, hogy elsőként vehette át a visszahonosításról szóló okmányt, aki 

elmondta, hogy 1943-ban magyar állampolgárként született, magyar állampolgárként sírt 

fel, de mire megtanult beszélni, már el is vesztette ezt a státusát. 
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Németh Zsolt: kiugróan sokan kérték a kedvezményes honosítást a 
Délvidéken 

2011. március 15. - Vajdaság Ma, Magyar Szó, pannonrtv.com 

Kiugróan sokan kérték a kedvezményes honosítást a Délvidéken; ez azt jelzi, a 

közösségnek fontos, hogy immár jogi köteléke is van a nemzeti összetartozásnak – 

jelentette ki Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden 

Szabadkán. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki egyike volt az 

állampolgári esküt elsőként letevőknek, hangsúlyozta, a kedvezményes honosítással a 

délvidéki magyarság több generáción átnyúló reménykedése vált valóra. 

 

Semjén: A nemzet szolgálatában nem lehet különbség közöttünk  

2011. március 15. - Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

Létezhet számtalan véleménykülönbség, lehetnek személyes ütközéseink, különböző 

felfogásaink, de a nemzet szolgálatában, a nemzet iránti hűségben nem lehet különbség 

köztünk – jelentette ki Csíkszeredában Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Tőkés 

László hangsúlyozta: egy a múltunk, a jövőnk is egy legyen! Az Európai Parlament 

alelnöke felszólította a Kárpát-medencei magyarságot, hogy legyen hű önmagához, vállalja 

sorsát, önazonosságát. 

 

Kövér: Esterházy rehabilitációja az európai önbecsülés közös ügye 

2011. március 11. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Esterházy János rehabilitációja nem pusztán magyar ügy, hanem európai önbecsülésünk 

közös ügye - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke Budapesten a politikus 

születésének 110. évfordulóján tartott megemlékezésen. A Kárpát-medencei Magyar 

Képviselők Fórumának rendezvényén a házelnök rámutatott: Esterházy „mélyen 

keresztény, európai és felelősen magyar volt”, ám ezek az erények a nemzetiszocialista és 

kommunista diktatúrákban halálos bűnnek számítottak. 

 

Németh: a szlovák népnek nem egyedül kell szembenéznie a múlttal 

2011. március 11. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

A szlovák népnek nem egyedül kell szembenéznie a múlttal, mert a magyarok partnerek 

ebben - mondta Németh Zsolt magyar külügyi államtitkár az Esterházy János születésének 

110. évfordulóján tartott budapesti megemlékezésen. A KMKF rendezvényén az 

államtitkár utalt arra, hogy Esterházy nem pusztán békét akart, hanem mélyen hitt a két 

nép testvériségében is. Beszélt arról is, hogy Esterházy János a szlovák-magyar testvériség 

szimbóluma, és rehabilitálása a szlovák-magyar kapcsolatok ügyének rehabilitálása is. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11413/Nemeth-Zsolt-kiugroan-sokan-kertek-a-kedvezmenyes-honositast-a-Delvideken.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11413/Nemeth-Zsolt-kiugroan-sokan-kertek-a-kedvezmenyes-honositast-a-Delvideken.html
http://www.hirtv.hu/kulfold/hethatar/?article_hid=367868
http://www.bumm.sk/52953/kover-esterhazy-rehabilitacioja-az-europai-onbecsules-kozos-ugye.html
http://www.bumm.sk/52957/nemeth-a-szlovak-nepnek-nem-egyedul-kell-szembeneznie-a-multtal.html
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Csak mi adhattuk az emberiségnek Petőfit, Bartókot és Adyt  

2011. március 12. - MTI, Magyar Nemzet Online, bumm.sk 

Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték, senki nem adhatja az emberiségnek 

azt az értéket, ami a magyarság, csak mi – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes Putnokon, a turulszobor avatásán. Beszédében külön szólt a felvidéki 

magyarokhoz, mert mint mondta, ami lehetővé vált Romániában, Szerbiában, az sajnos 

ebben a formában nem adatott meg a Szlovákiában rekedt magyarságnak. „Innen üzenem 

nekik, hogy jöjjenek át Magyarországra - akár ide, Gömör fővárosába -, és adják be itt az 

állampolgársági kérelmet, mert Magyarország sem Szlovákiának, sem semmilyen más 

országnak nem ad ki állampolgársági információt” – tette hozzá. 

 

Kövér: Nincs szükség azokra, akik nem vállalják magyarságukat 

2011. március 13. - Duna TV, MTI, Felvidék Ma 

Kövér László a Duna Televízió Heti Hírmondó című műsorában elmondta, a határon túli 

magyar állampolgárok szavazati joga biztosítása kapcsán szerinte az lenne a 

szimpatikusabb megoldás, ha ők saját képviselőket delegálhatnának a magyar 

törvényhozásba. A másik megoldás, miszerint a külhoniak is a magyarországi párlistákra 

voksolhatnának, a magyar belpolitika olyan fokú exportját jelentené a szomszédos 

országokba, ami túlmenne az ildomosság határán. Az Országgyűlés elnöke a Bugár Béla 

vezette Híd-Most párttal való együttműködésről azt mondta: más téren szívesen 

működnek együtt, de a nemzetpolitikában nincs szükségük azokra, akik nem vállalják 

egyértelműen a magyarságukat. 

 

Elfogadta szórványstratégiáját a KMKF 

2011. március 13. - Nyugati Jelen, transindex.ro 

Budapesten ülésezett pénteken aKárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF), a 

plenáris ülésen elfogadták a testület szórványstratégiáját. Winkler Gyula, az RMDSZ 

európai parlamenti képviselője javasolta, hogy a KMKF nyitott dokumentumként fogadja 

el a szórványstratégiát, olyan alapdokumentumnak tekintse, amelyet a továbbiakban még 

lehet bővíteni, finomítani, kiegészíteni. A KMKF elfogadta Winkler Gyula javaslatát, mely 

szerint nyitott dokumentumként kezelik a stratégiát. A vita lezárását követően a KMKF 

elfogadta a szórványstratégiát, ugyanakkor arról is döntöttek, hogy a szórványbizottság 

folytatja tevékenységét. 

 

Csángó magyarok tettek állampolgársági esküt 

2011. március 16. - MTI, Erdély Ma, Háromszék, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Csángó magyarok tettek ünnepélyesen magyar állampolgársági esküt a március 15-i 

nemzeti ünnepen tegnap a Budai Várban. Nagy Gábor Tamás (Fidesz-KDNP) I. kerületi 

polgármester köszöntőjében kiemelte: történelmi ez az ünnep a csángó magyarok 
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http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27555:koever-nincs-szuekseg-azokra-akik-nem-vallaljak-magyarsagukat&catid=7:politika&Itemid=150
http://www.nyugatijelen.com/kronika/elfogadta_szorvanystrategiajat_a_kmkf.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=87502&cim=csango_magyarok_tettek_allampolgarsagi_eskut
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szempontjából. A honosítással a csángó magyarok évszázados kirekesztettsége szűnik meg, 

és magyarsághoz tartozásuk megkérdőjelezhetetlenné válik - mondta. 

 

Kövér László átvette a Székely Nemzeti Tanács Gábor Áron díját 

2011. március 13. - Szucher Ervin - Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

„A magyar nemzeti kormány nem fogja a nemzetpolitikai célokat a szomszédságpolitikáért 

feláldozni” – jelentette ki szombaton este Marosvásárhelyen Kövér László. A magyar 

Országgyűlés elnöke, aki a Székely Nemzeti Tanács idei Gábor Áron díjat vette át a 

Kultúrpalotában továbbá elmondta: az anyaországi nemzetpolitikai fordulat óta javultak a 

román-magyar kapcsolatok. Kövér Lászlót laudációjában Szász Jenő MPP-elnök az 

„erdélyi nemzeti ellenzék” – a Székely Nemzeti Tanács és a Magyar Polgári Párt – 

szövetségesének nevezte. 

 

Orbán Viktort és Kövér Lászlót támadták a román ellenzék vezetői 

2011. március 14. - Krónika, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Traian Băsescu román elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő egyformán „szűk 

látókörű”, barátságuk pedig veszélyes Románia számára – jelentette ki hétfőn Victor 

Ponta, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. Crin Antonescu, a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) elnöke Kövér László hétvégi nyilatkozatai kapcsán háborodott fel. A PNL elnöke 

elfogadhatatlannak nevezte, hogy a román vezetés, Traian Băsescu államfővel az élen 

mélységesen hallgat e kérdés kapcsán. 

 

Az MPP-vel szövetkezne a Jobbik 

2011. március 14. - Szucher Ervin - Krónika, Erdély Ma, Új Magyar Szó, manna.ro, 

szekelyhon.ro 

Pénteken elnökségi ülést tartott a Jobbik Marosvásárhelyen. Mint Vona Gábor elnök 

fogalmazott, ezzel példát szerettek volna mutatni a többi politikai alakulatnak. 

Leszögezték: senkinek nem kell attól tartania, hogy a Jobbik ki szeretné sajátítani az 

erdélyi magyarság képviseletét. Vona szerint a Jobbik három célt követ Erdélyben. Az első, 

hogy minél többen kapják meg a magyar állampolgárságot és ezzel egyidejűleg a 

választójogot. Másrészt, hogy az erdélyi magyarság mielőbb szerezze meg a területi 

autonómiát. Harmadsorban, hogy fűzzék minél szorosabbra a kapcsolatokat az 

anyaországgal. „Nem véletlen, hogy a Jobbik a Magyar Polgári Párttal és a Székely Nemzeti 

Tanáccsal keresi a kapcsolatot” – mondta Balczó Zoltán, az Országgyűlés alelnöke. 
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Kövér avatta fel Székelyudvarhely újabb állampolgársági irodáját 

2011. március 14. - Erdély Ma, Duna Tv, szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt segítségével újabb központot nyitottak az egyszerűsített honosítás 

segítésére, amelyet Székelyudvarhelyen a magyar Országgyűlés elnöke avatott fel. Az 

állampolgársági irodahálózattal az MPP tíz településen segíti az embereket a magyar 

állampolgárság megszerzéséhez szükséges iratok beszerzésében. 

 

Emil Boc miniszterelnök üzenete március 15-e alkalmából 

2011. március 15. - Erdély Ma, Krónika 

„Március 15-e, a világ magyarságának ünnepe, fontos nap a magyar nép történelmében, és 

ebből az alkalomból szeretném köszönteni a romániai magyar közösséget Románia 

Kormánya és a magam nevében” – fogalmazott Emil Boc román miniszterelnök. 

Hozzátette: ”Románia a kisebbségi jogok tiszteletben tartásának európai szintű példaképe, 

mind a döntéshozatalban való részvétel biztosítását, mind pedig az identitás megőrzését 

szavatoló törvényes lehetőségeket illetően. Ebben a kontextusban kell látnunk az új 

tanügyi törvény elfogadására és alkalmazására, valamint a decentralizációra vonatkozó 

közös erőfeszítésünket. A nemzeti kisebbségek általában, és ezen belül sajátosan a magyar 

közösség Románia szellemi gazdagságának olyan fontos forrása, amelyet ki kell emelni a 

nemzeti kulturális örökségünk kiteljesítése érdekében”. 

 

Geoană: A magyar parlament elnökének nyilatkozatai barátságtalanok 

2011. március 15. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Mircea Geoană, a Szenátus elnöke szerint „szerencsétlenek és barátságtalanok” voltak a 

magyar Országgyűlés elnökének székelyföldi autonómiával kapcsolatos nyilatkozatai, 

véleménye szerint a bukaresti kormánynak nem szabadna hallgatnia ez ügyben. „A 

szenátus elnökeként felhívom magyar kollégám figyelmét, hogy jogi, közigazgatási és 

politikai szempontból „Székelyföld” nem létezik. Minden olyan nyilatkozat, amely egy 

ilyen egység autonómiájának támogatásáról szól, alkotmányellenes, és bátorítja azokat a 

törvénytelen akciókat, amelyek megkérdőjelezik a román állam egységét” – nyilatkozta 

Mircea Geoană. 

 

DRI: prioritás marad az identitás megőrzése 

2011. március 15. - Zsehránszky István - Új Magyar Szó 

„A prioritások nem változnak egyik évről a másikra, mert az identitás megőrzésére 

vonatkozó programjaink önmagukban véve mindig elsőbbséget élveznek. A hagyományos 

rendezvényeket: a Félszigetet, az EU-tábort, az Ifjúsági Akadémiát, a Nemzetiségi Színházi 

Kollokviumot, a Régizene Fesztivált továbbra is támogatjuk” – részletezte az Etnikumközi 

Kapcsolatok Hivatalának vezetője, Markó Attila államtitkár az Új Magyar Szónak az 

intézmény idei támogatási politikáját. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=87400&cim=kover_avatta_fel_szekelyudvarhely_ujabb_allampolgarsagi_irodajat_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=87461&cim=emil_boc_miniszterelnok_uzenete_marcius_15_e_alkalmabol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=87458&cim=geoana_a_magyar_parlament_elnokenek_nyilatkozatai_baratsagtalanok
http://maszol.ro/kisebbseg/dri_prioritas_marad_az_identitas_megorzese_2011_03_15.html
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Nemzettársból polgártárs 

2011. március 16. - Forró Gyöngyvér - Krónika, Nyugati Jelen 

Huszonkilencen tették le a magyar állampolgársági esküt a Magyar Köztársaság 

Csíkszeredai Főkonzulátusán a tegnapi nemzeti ünnepen – közölte a Krónikával Zsigmond 

Barna Pál főkonzul. Az esemény két felvonásban zajlott, így délelőtt 10 órától a három 

székelyföldi megye elöljárója, Lokodi Edit Emőke Maros megyei, Tamás Sándor Kovászna 

megyei, illetve Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök kapta meg magyar honosítási 

okiratát. 

 

Szabad sajtó 1989-2011 

2011. március 16. - Új Magyar Szó 

A magyar állam román fővárosi külképviselete előtt mintegy félszáz, piros-fehér-zöld 

kokárdás sajtós tüntetett bekötött szájjal, az Új Magyar Szó aznapi, fehér címlapos számát 

tartva a magasba. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete egy nappal a bukaresti 

rendezvény előtt kihátrált a szolidaritási akcióból, miután a magyar újságírószervezet 

igazgatótanácsa felülbírálta Karácsonyi Zsigmond elnök korábbi döntését. 

 

Berényi magyar állampolgárként szavazati jogot szeretne? 

2011. március 11. - SME, parameter.sk, Kitekintő 

Berényi József, az MKP elnöke tájékoztatása szerint a Kárpát-medencei Magyar 

Képviselők Fórumán konszenzus született arról, hogy azon állampolgároknak is 

rendelkezniük kellene szavazati joggal, akiknek nem Magyarországon van az állandó 

lakhelyük. „A mi helyzetünk egyszerű, mivel a Szlovákiában állandó lakhellyel nem 

rendelkező szlovák állampolgárok is szavazhatnak a parlamenti választásokon, így az 

álláspontunk Magyarország kapcsán sem más” - hangsúlyozta a pártelnök. 

 

Bugár: a magyar állampolgárság nem állítja meg az asszimilációt 

2011. március 11. - TASR, bumm.sk 

Bugár Béla szerint a magyar állampolgárság felvétele nem állítja meg a kisebbségi 

magyarok assszimilációját sem Szlovákiában, sem más országban. A Híd elnöke szerint 

Szlovákiában kellene olyan körülményeket teremteni, amelyek gátat vetnek az 

asszimilációnak. Bugár ezzel Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes azon kijelentésére reagált, mely szerint az erkölcsi kötelességen túl azért is 

tartották fontosnak az állampolgárság megadását, mert a határon túli magyarság 

asszimilációja felgyorsult. 
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Az SNS szerint a magyarok csalni fognak a népszámláláskor 

2011. március 12. - TASR, parameter.sk, Új Szó Online, bumm.sk 

„A Híd megengedhetetlen módon befolyásolja a népszámlálást” - jelentette ki Rafael Rafaj, 

az SNS frakcióvezetője. A népszámlálási kérdőíven szerepel olyan kérdés is, hogy milyen 

nyelvet használnak a lakosok nyilvánosan, és milyen nyelvet otthon - az SNS ezt a kérdést 

kifogásolja a leginkább. Rafael Rafaj, a párt frakcióvezetője szerint ez túlmutat az EU által 

adott ajánlásokon. „Ez a népszámlálás Magyarország 1910-es népszámlálására emlékeztet, 

amikor ügyeskedéssel és különféle machinációkkal 20 százalékkal több ember vallotta 

magyarnak magát” - jelentette ki Rafaj. 

 

Bugár: tárgyalni kell a szlovák-magyar állampolgársági szerződésről  

2011. március 13. - TASR, Új Szó Online, bumm.sk, parameter.sk 

Jobbak a szlovák-magyar kormányközi kapcsolatok, mint az előző, Robert Fico vezette 

kabinet idején, mert Iveta Radičová nem támadja magyar partnerét, hanem a problémák 

megoldására törekszik, s nem arra, hogy politikai tőkét kovácsoljon belőlük - nyilatkozta a 

Bugár Béla, a Most- Híd elnöke. 

 

Nem tetszik az SNS-nek Esterházy  

2011. március 14. - TASR, Új Szó Online, bumm.sk, parameter.sk, Felvidék Ma 

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) tiltakozását fejezte ki Esterházy János kassai mellszobra 

ellen, melyet március 14-én avattak fel. „Az SNS elnöksége felszólította a szlovák 

kormányt, a külügyminisztériumot, hogy foglaljon állást ezzel a magyar provokációval 

kapcsolatban” – mondta Ján Slota pártelnök, aki szerint Esterházy kollaborált a Szlovákiát 

eláruló Horthyval, támogatta a bécsi döntést, és hozzájárult ahhoz, hogy Kassa Horthy 

kezébe kerüljön. 

 

Szlovákiában is megemlékeztek a magyar forradalomról 

2011. március 15. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

Szlovákia szinte minden magyarok lakta városában és falvában az utóbbi napokban 

ünnepeltek és megemlékeztek az 1848/1849-es magyar forradalom és szabadságharc 

kitörésének 163. évfordulójáról. Országos, központi rendezvényt a hagyományoknak 

megfelelően az idén sem tartottak a Felvidéken. A regionális történelmi emlékhelyek 

megkoszorúzását, a nagygyűléseket gyakorlatilag mindenütt a különféle magyar 

szervezetek helyi csoportjai, illetve az önkormányzatok közösen szervezték meg. Néhány 

településen azonban a szervezők a Híd képviselőit nem hívták meg a közös ünneplésre. 
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Megemlékezések Jókai városában 

2011. március 15. - Felvidék Ma, parameter.sk 

A felvidéki Révkomáromban tartott március 15-i megemlékezésen ünnepi beszédet 

mondott Berényi József, az MKP elnöke. A pártelnök szerint fontos, hogy minél többen 

vallják magukat magyarnak a népszámláláson, és kérte a jelenlévőket, hogy győzzék meg 

ők is a környezetükben élőket, bátran vállalják magyarságukat. A kettős állampolgárság 

kapcsán Berényi figyelmeztetett, nem szabad elutasítani a magyar állam által kínált 

lehetőséget, s ha nem is féltétlenül most, amikor a szlovák állam szankcionálja, de élni kell 

a lehetőséggel. 

 

Pozsonyi ünnep a százéves Petőfi-szobornál 

2011. március 15. - Felvidék Ma 

Az éppen százéves pozsonyi Petőfi-szobor hányattatott sorsát a szlovákiai magyarságéval 

állította párhuzamba a pozsonyi március 15-e ünnepi szónoka, Pröhle Gergely. A 

Külügyminisztérium helyettes államtitkára reményét fejezte ki, talán nem fog további 

hosszú évtizedekig tartani, hogy a két szomszédnép, a szlovák és a magyar ne ellenségként 

nézzen egymásra. A pozsonyi Petőfi-szobrot Rudolf Chmel, a szlovák kormány emberi jogi 

és kisebbségügyi miniszterelnök-helyettese is megkoszorúzta. 

 

SME: Esterházy nem volt se bűnöző, se szent 

2011. március 15. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online, Felvidék Ma, parameter.sk 

Sem a szlovák, sem a magyar fél nincs felkészülve arra, hogy komoly vitát folytasson 

Esterházy Jánosról - írta a Bűnöző, vagy szent? Esterházy se az egyik, se a másik nem volt 

című kommentárjában a SME liberális napilap. „Szlovák szemszögből Esterházy János 

fasiszta és háborús bűnös volt, magyarból mártír és szent. Mindkét nézet enyhén 

fogalmazva le van egyszerűsítve, s a mai napig mindkét oldalnak inkább csak önigazolásra 

és politikai tőkeszerzésre, nem pedig a történelem objektív megismerésére vagy komoly 

vita alapjául szolgál.” 

 

A szabadkai főkonzul fogadást adott nemzeti ünnepünk alkalmából 

2011. március 15. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Ünnepi fogadást adott tegnap este Szabadkán a Magyar Köztársaság főkonzulja. A 

Népkörben megtartott rendezvényen Korsós Tamás főkonzul felolvasta Orbán Viktor 

magyar miniszterelnök ünnepi üzenetét, majd köszöntötte a meghívottakat, vendégeit. A 

rendezvényen jelen volt Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete, akivel a 

főkonzul együtt nyűjtotta át Schmitt Pál köztársasági elnök által adományozott 

kitüntetéseket, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjét Égető Gabriella karnagynak, V
a

jd
a

sá
g

 
 

Fe
lv

id
é

k
 

http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27570:megemlekezesek-jokai-varosaban&catid=48:regio&Itemid=106
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27574:pozsonyi-uennep-a-szazeves-petfi-szobornal&catid=48:regio&Itemid=106
http://www.bumm.sk/53074/sme-esterhazy-nem-volt-se-bunozo-se-szent.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11412/A-szabadkai-fokonzul-fogadast-adott-nemzeti-unnepunk-alkalmabol.html


 

 

 

 

 

 
10 

nyugalmazott zenetanárnak, Mojzes Antal bajmoki helytörténésznek és Németh 

Ferencnek, a Forum Könyvkiadó igazgatójának. 

 

Összefogást szorgalmaztak a magyarittabéi megemlékezők 

2011. március 15. - Ternovácz István - Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

A magyarittabéi református templomban ünnepi istentisztelettel kezdődött az 1948-49-es 

forradalomra és szabadságharcra való megemlékezés. Ezt követően Korhecz Tamás, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott beszédet, aki úgy fogalmazott, hogy 

„összefogással hegyeket tudunk megmozdítani. Ha összefogunk, akkor nincs lehetetlen. 

Ha így teszünk, akkor az MNT vállalásai megvalósulnak”. Pál Károly, a VMSZ ügyvezető 

elnöke szerint mindig adva a lehetőség az újrakezdésre, hogy tovább vigyük azt, ami ide 

köt bennünket az ősök által vállalt szülőföldhöz. 

 

A szabadság fényes napja 

2011. március 16. - Vajdaság Ma 

Szabadkán a március 15-ei ünnepi ülést megelőzően megkoszorúzták Kossuth Lajos 

mellszobrát a róla elnevezett téren, a Népkörnél. Ezzel kezdődött a szabadkai esti ünnepi 

rendezvénysorozat. A Népkörben Németh Zsolt, a Magyar Köztársaság 

külügyminisztériumának államtitkára mondott köszöntő beszédet, majd Pásztor István, a 

VMSZ elnöke tartott ünnepi beszédet. 

 

Kettős állampolgárság főműsoridőben 

2011. március 11. - Kárpáti Igaz Szó 

A legnézettebb ukrán közszolgálati tv-csatorna főműsoridőben foglalkozott a 

kedvezményes honosítás kérdéskörével. A felvezető szövegből kiderült, hogy a kárpátaljai 

magyarok tömegesen nyújtják be kérelmüket a külképviseleteken, és az állampolgárságért 

folyamodók száma már elérte az ötezret. A riportban megszólaltatott jogászok szerint 

nincs semmilyen alapja annak a nézetnek, hogy az ukrán állampolgárok nem 

rendelkezhetnek két állampolgársággal. Amennyiben az ukrán állampolgár más állam 

polgárává is válik, ez nem változtat ukrajnai jogviszonyán, viszont Ukrajnában csupán 

ezen ország polgáraként ismerik el – vélekedett Homonnay László, az Ungvári Nemzeti 

Egyetem jogi karának docense. 

 

Elnapolnák március 15-ét... 

2011. március 14. - Dunda György - Kárpáti Igaz Szó 

Ivan Baloha, a Kárpátalja megyei közgyűlés elnöke arra kérte Beregszász városvezetését, 

hogy ne március 15-én tartsanak ünnepi megemlékezést a 163 évvel ezelőtt kirobbant 
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magyar nemzeti szabadságharc tiszteletére. A kérés hátterében az áll, hogy a magyarság 

legfontosabb nemzeti ünnepe egybeesik Kárpátalja 1939-es visszacsatolása elleni felkelés 

áldozatainak emléknapjával. Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

(UMDSZ) elnöke, Beregszász polgármestere szerint nem a dátumokat kell átírni, hanem az 

illetékes rendvédelmi hatóságoknak kell megfelelően biztosítaniuk valamennyi rendezvény 

helyszínét, hogy az ünneplők közé ne keveredhessenek rosszindulatú provokátorok. 

 

Ukrán szélsőségesek szerint Magyarországnak felelnie kell 1939-es tetteiért 

2011. március 14. - MTI, Kárpátinfo 

A szélsőjobboldali Szvoboda párt Kárpátalja megyei szervezete nyilatkozatban követeli az 

ungvári magyar főkonzulátustól a magyar állam történelmi felelősségének tisztázását a 

Kárpát-Ukrajna 1939-es „megszállásakor elkövetett bűntettek” és „az ukrán nép ellen 

1939-1944-ben Kárpátalján végrehajtott népirtás” ügyében. 

 

Bíróság elé kerülnek Verecke meggyalázói 

2011. március 14. - Kárpáti Igaz Szó 

A rendőrség lezárta a nyomozást a vereckei honfoglalási emlékjel februári meggyalázóinak 

ügyében. A gyanúsítottak ellen megindult a bűnvádi eljárás, ügyüket március 11-ei 

dátummal átadták az igazságszolgáltatásnak. A bíróság három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetheti az elkövetőket. 

 

Lomnici Zoltán: a kárpátaljai magyarságnak joga van a zavartalan 
ünnepléshez 

2011. március 14. - MTI, Kárpáti Igaz Szó 

Az Emberi Méltóság Tanácsa fontosnak tartja, hogy a 150 ezres kárpátaljai magyarság 

félelem nélkül ünnepelhesse meg március 15-ét, és elfogadhatatlannak tekinti az ukrán 

hatóságok kérését az ünneplés elhalasztását illetően - közölte Lomnici Zoltán, a testület 

elnöke. Kiemelte, minden népnek, így a magyarnak is joga van – határokra való tekintet 

nélkül – ünnepeinek a megtartására. Ezt hangsúlyozandó az Emberi Méltóság Tanácsának 

vezetői Kovács Miklóssal, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökével 

együtt koszorúzták meg a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a nemrég megrongált 

magyar honfoglalási emlékművet a Vereckei-hágón. 

 

Összefogást sürgettek a kárpátaljai magyarok 

2011. március 15. - MTI, InfoRádió 

Kárpátalján számos helyszínen megemlékeztek a helyi magyarok az 1848-1849-es 

forradalom és szabadságharc 163. évfordulójáról. Gajdos István, az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség elnöke Beregszászon a Petőfi-szobornál elmondott ünnepi 

beszédében összefogást sürgetett a kárpátaljai magyar szervezetek között. 
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Munkácsi ünnep 

2011. március 16. - MTI, Magyar Hírlap 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Munkácson tartotta központi rendezvényét. 

Beszédében Kovács Miklós elnök kiemelte: a nemzeti ünnep az, amikor a nemzet a 

kiemelkedő teljesítményéről emlékezik meg: arról a mozzanatról, amikor helyt tudott állni 

embert és nemzetet próbáló időben. 

 

„A határon túli magyarság ügye nem külügyi téma többé” 

2011. március 15. - Micheli Tünde - huncro.hr 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége a magyar forradalom és 

szabadságharc kezdetének tiszteletére rendezett központi ünnepségét Csúzán tartotta. 

Iván Gábor zágrábi magyar nagykövet gratulált azoknak, akik az ünnepség napján tették le 

állampolgársági esküjüket, majd bejelentette, hogy a horvátországi magyarság érdekében 

kifejtett munkájáért Pasza Árpád, a HMDK tiszteletbeli elnöke a Magyar Köztársasági 

Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesül március 15-én. Potápi Árpád, a magyar 

Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke hangsúlyozta, a határon túli 

magyarság ügye nem külügyi téma többé. 

 

Vajdasági magyar férfi az első ausztriai honosított 

2011. március 15. - MTI, hvg.hu 

Először adtak át Ausztriában magyar állampolgársági okiratot a határon túli magyarok 

egyszerűsített honosításáról szóló törvénymódosítás alapján - közölte a bécsi magyar 

nagykövetség. Az első ausztriai igénylő egy vajdasági magyar férfi volt, aki így szerb-

magyar kettős állampolgár lett. Az állampolgári eskütételre hétfőn a nagykövetség 

épületében, rövid ünnepség keretében került sor. Ausztriában eddig mintegy kétszáz 

honosítási kérelmet nyújtottak be az egyszerűsített eljárás keretében a magyar 

konzulátuson - közölte Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet. 
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