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Több mint félszázan adták be honosítási kérelmüket csütörtökön 
2011. március 17. - MTI, hirado.hu, Erdély ma 

Több mint félszáz délvidéki és partiumi magyar, köztük határon túli szervezetek vezetői, Tóró 

T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, valamint Pál Károly és ifj. Juhász 

Bálint, a Vajdasági Magyarok Szövetségének alelnökei adták be egyszerűsített honosítási 

kérelmüket a szegedi kormányablaknál. Tóró T. Tibor szerint az egyszerűsített honosítási 

eljárással „a határon túli magyarok számára az eddig valahol a magasban vagy a szívük 

mélyén őrzött haza leköltözik a földre, kézzel fogható közelségbe”. „Nemcsak szülőföldünk és 

országunk, hanem úgy tűnik, hazánk is lesz” - mondta a politikus. 

 

Bekérette a magyar nagykövetet a külügyminisztérium az Orbán Viktornak 
tulajdonított mondatok miatt 
2011. március 17. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Szabadság, Háromszék, 

Magyar Hírlap 

A tévesen Orbán Viktornak tulajdonított mondatoktól való elhatárolódásra szólította fel 

Magyarország bukaresti nagykövetét a román külügyminisztérium. Teodor Baconschi 

tárcavezető csütörtökön bekérette Füzes Oszkár nagykövetet és csütörtök délutánra várja a 

nagykövet elhatárolódó gesztusát. Füzes szerint vélhetően az ünnepi üzenetet, egy Petőfi-

verset illetve felesége beszédét kavarta össze a román sajtó. 

 

Füzes Oszkár szerint nincs amitől elhatárolódnia 
2011. március 17. . transindex.ro, Krónika 

Füzes Oszkár kijelentette, bár megérti a románság érzékenységét, nem gondolja úgy, hogy 

bármitől is el kellene határolódnia, hiszen felesége egyrészt nem mondott semmi olyasmit, ami 

irredenta állításnak minősülne, másrészt világosan elkülönítette saját mondanivalóját Orbán 

Viktor üzenetétől, amelyet felolvasott - a probléma egy torz fordítás miatt alakult ki. 

 

Šándor Petőfi volt a helyes válasz a szlovák írásbeli érettségin 
2011. március 17. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online, parameter.sk, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap, Népszava 

Szlovákosították Petőfi Sándor nevét a szlovák írásbeli érettségi egyik tesztkérdésében. A 

diákoknak a március 15-én megírt érettségi vizsgán többek közt arra a kérdésre kellett 

felelniük, melyik magyar költő műveivel lehet összehasonlítani a szlovák Janko Kráľ 

költészetét. A tesztet készítő Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete 

(NÚCEM) a kérdésben a költő monogramját is megadta Š.P. alakban. A NÚCEM a teszt 

megoldókulcsában felhívta a tanárok figyelmét, hogy a „Šándor Petőfi“ alak az egyetlen 

elfogadható helyes válasz a vizsgán feltett kérdésre. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2011/03/17/13/Tobb_mint_felszazan_adtak_be_honositasi_kerelmuket_csutortokon.aspx
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49001
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49001
http://itthon.transindex.ro/?hir=25817
http://www.bumm.sk/53173/sandor-petofi-volt-a-helyes-valasz-a-szlovak-irasbeli-erettsegin.html
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Kínos diplomáciai affér 
2011. március 18. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó szerint “a román–magyar diplomáciai kapcsolatokat megviselte a 

bizalmatlansági indítvány szerda esti vitája”. “Mint kiderült, a diplomáciai botrány az 

Agerpres tudósítójának tévedéséből, illetve Bajtai Erzsébet, Füzes Oszkár nagykövet 

feleségének marosvásárhelyi beszédéből robbant ki” – írják. 

 

Parlamenti cselszövés 
2011. március 18. - Erdély Ma, Háromszék 

Az ellenzék szerda esti magyarellenes megnyilvánulása jól kigondolt diverzió volt, az Orbán 

Viktor üzenetét elítélő nyilatkozattal akarták összeugrasztani az RMDSZ-t és a DLP-t, így 

próbálták elérni, hogy a magyar képviselet megszavazza a bizalmatlansági indítványt - véli 

Édler András képviselő. 

 

Csibi Barna: „célom a független székely állam iránti igényem kinyilvánítása” 
2011. március 17. - Létai Tibor - szekelyhon.ro 

A szekelyhon.ro-nak adott interjúban a legutóbb Avran Iancu román szabadságharcos bábuját 

nyilvánosan felakasztó Csibi Barna kifejtette: „Taktikai, rövid távú célom a figyelemfelkeltés, 

ugyanakkor a megvalósított akciók sikerélménye is motivál. Hosszú távú célom a független 

székely állam iránti igényem kinyilvánítása, annak megvalósítása, intézményeinek 

megszervezése”. 

 

Tőkés László: a történelmi egyházaknak nemzetfenntartó szerepük van 
2011. március 17. - Krónika, Erdély Ma 

A történelmi egyházaknak nemzetfenntartó szerepük van, egyházi megújulás nélkül a nemzet 

erkölcsi újjászületése nehezen valósítható meg - mondta Tőkés László, az Európai Parlament 

(EP) néppárti alelnöke csütörtökön, Budapesten. Az EP alelnöke arra is felhívta a figyelmet, 

hogy meg kell valósulnia a határon túli magyarokkal foglalkozó egységes 

szórványpolitikának, az ezen a téren megfigyelhető rivalizálással fel kell hagyni, a 

nemzetpolitikai és a vallásügyi államtitkárság ügyeit pedig „még inkább integrálni kellene”. 

 

Nem téma a magyar rádió- és tévéadó 
2011. március 18. - Szucher Ervin - Krónika 

Bár Románia nem tesz eleget a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájában 

előírtaknak, a testület szakértői bizottságának tagjai elégedettségüknek adtak hangot. A 

bukaresti találkozón részt vevő romániai magyar újságírók a húsz éve igényelt egész napos, 

anyanyelvű rádió- és tévéadások létesítésének szükségszerűségére hívták fel a bizottsági tagok 

figyelmét, amit egyébként a Románia által is ratifikált charta is előír. A hazai rádiós és tévés 

szakemberek szerint a húszéves álom megvalósulását a politikai akarat, a pénz és a 

szakemberek hiánya akadályozza. 
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http://maszol.ro/aktualis/kinos_diplomaciai_affer_2011_03_17.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=87685&cim=parlamenti_cselszoves
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/csibi-barna-acelom-a-fuggetlen-szekely-allam-iranti-igenyem-kinyilvanitasaa
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49005
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=49019
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Aránytalan a magyar oktatás 
2011. március 18. - Nagy Orsolya - Krónika 

A Bihar megyei magyarság körében tapasztalható drasztikus népességcsökkenésnek csak két 

oka a negatív szaporulat és az elvándorlás: ugyanennyit számít ugyanis az egyre jelentősebb 

asszimiláció – véli Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) nagyváradi 

szervezetének elnöke. Mint mondja, a beolvadás egyebek közt azért is öltött ennyire veszélyes 

méreteket, mert megyeszerte lesújtó a magyar nyelvű oktatás állapota, legalábbis a lakosság 

arányához viszonyított számadatok alapján. 

 

Félretájékoztat az RMDSZ? 
2011. március 18. - Végh Balázs - Krónika 

Sok esetben félretájékoztatta a honosításügyben hozzájuk fordulókat az RMDSZ – jelentette ki 

csütörtöki sajtótájékoztatóján Veres-Kupán Enikő, az EMNT Szatmár megyei szervezetének 

elnöke, a helyi demokrácia-központ vezetője. „Sajnos a magyarországi hivatalnokok arról 

tájékoztatnak bennünket, hogy sokan hiányosan kitöltött kérelmekkel, rosszul összeállított 

dossziéval érkeznek hozzájuk. Azt vettük észre, hogy az RMDSZ rosszul tájékoztatja a 

kérelmezőket, akiknek így később újra ki kell tölteniük a papírokat” – részletezte Veres-

Kupán. Hozzátette: már őket is megkeresték olyan személyek, akik az RMDSZ-nél hibásan 

kapták kézhez papírjaikat. 

 

Hisztéria, kampány 

2011. március 18. - Balogh Levente - Krónika 

A Krónika vezércikkében Balogh Levente a szerda este a román parlamentben történteket 

elemzi. A szerző szerint a liberális párt „úgy próbált éket verni a két kormánypárt közé, hogy 

etnikai alapon kísérelte meg összeugrasztani őket, mondván: ha a PDL nem szavazza meg a 

magyar irredentizmust elutasító nyilatkozatot, akkor magyarbérenc. Ha viszont megszavazta 

volna, akkor az ellenzék reményei szerint az RMDSZ fordított volna hátat neki. Nem így 

alakult – a PDL-nek a jelenlegi gazdasági helyzetben, amikor szinte egyedül Budapest áll ki 

Bukarest mellett, a legkevésbé sem hiányzik egy nemzetközi szintű magyar– román 

konfliktus”. 

 

Rabszolgák 
2011. március 18. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó vezércikkében Cseke Péter Tamás a következőképpen fogalmaz: „Ha a 

diverzió beválik, a Boc-kabinet megbukik. Ám marad a Budapestet elítélő hivatalos román 

nyilatkozat, amely nemcsak az ellenzéket, hanem a parlament intézményét is közröhej 

tárgyává teszi. Mert azon túl, hogy megmérgezi a jelenlegi kitűnő román– magyar diplomáciai 

kapcsolatokat, minimum kínos helyzetbe hozza Bukarestet egy olyan állásfoglalás, amely nem 

létező budapesti megfogalmazásokra reagál”. „A marosvásárhelyi fekete március évfordulója 

elõtt elhangzó szerda esti parlamenti szónoklatok a kilencvenes éveket idézik. Ilyen 

értelemben Antonescu és Ponta valóban rabszolgák. A múlt rabszolgái”. 
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=49029
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=49020
http://maszol.ro/vezercikk/rabszolgak_2011_03_17.html
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Fekete márciusra emlékeznek 
2011. március 18. - Új Magyar Szó 

A hétvégén emlékeznek az RMDSZ politikusai és a marosvásárhelyiek a 21 évvel ezelőtti 

„fekete márciusra” és az etnikai zavargások áldozataira. Kelemen Hunor művelődési 

miniszter, RMDSZ-elnök, valamint Markó Béla miniszterelnök-helyettes az egykori 

résztvevőkkel és az áldozatok rokonaival találkoznak. Markó tegnapi közleményében az 

áldozatok iránti szolidaritás fontosságát emelte ki, és hangsúlyozta, „a hétköznapok apró 

szabadságharcával kell küzdeni a kivívott jogok megtartásáért”. 

 

Šándor az MKP-t is megrázta 
2011. március 17. - Új Szó Online, Felvidék Ma, bumm.sk 

A Magyar Koalíció Pártja tiltakozik amiatt, hogy magyar iskoláinkat megint a Mikolaj 

korszakra jellemző atrocitások érik – áll a Magyar Koalíció Pártja sajtónyilatkozatában. 

A Berényi József pártelnök és Szigeti László oktatási és kulturális ügyekért felelős alelnök 

által jegyzett közlemény szerint „minden jóérzésű magyar ember számára felháborító Petőfi 

Sándor nevének szlovákosítása a magyar középiskolákban írt szlovák nyelvi érettségi vizsga 

egyik kérdésében, és egész nemzetünket sértő, szándékos provokációnak tartjuk az efféle 

névszlovákosítást. Különösen akkor, ha mindez a magyar nemzet jeles ünnepének napján, 

március 15-én történik.” Az MKP felszólította „a kormánykoalíció magyar nemzetiségű 

tagjait, cselekedjenek, ne csak a márciusi ünnepségek során vállalják fel Petőfi Sándort, hanem 

kormánykoalíciós társaikkal szemben is”. 

 

Dunaszerdahelyen egy szlovák iskola a legnépszerűbb 
2011. március 17. - Karaffa Attila - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

Csallóköz székhelyén, Dunaszerdahelyen, ahol a mintegy 25 ezer lakos 80 százaléka magyar 

nemzetiségű, az idén a legtöbb elsőst egy szlovák tannyelvű általános iskolába íratták be. Az 

első osztályba beíratott gyerekek aránya 186:112 „még a magyarok javára” - jegyzi meg a 

szerző. Hozzáteszi: a legtöbb kisdiákot – összesen 93-at – egy szlovák iskolába íratták be 

szüleik. Abba az iskolába, ahol nemrégiben az egyik tanárnő ötvenszer íratta le az iskola egyik 

diákjával, hogy „Az iskolában nem beszélünk magyarul!”. 

 

SME: a Fidesz már eldöntötte, hogy szavazati jogot ad a honosított 
magyaroknak 
2011. március 17. - MTI, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó Online 

A kettős állampolgárok magyarországi szavazati jogának köszönhetően a jövőben Szlovákia 

harcterévé válik a magyar politikai kampányoknak, amelyek nagy valószínűséggel még 

populistábbak lesznek, mint Magyarországon – írta a SME liberális napilap. A határon átnyúló 

populizmus című kommentár szerint a magyar politikusok nyilatkozatai alapján egyértelmű: a 

Fidesz már eldöntötte, hogy szavazati jogot ad a szomszédos országokban élő, 

Magyarországon honosított kettős állampolgároknak. 
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http://maszol.ro/tarsadalom/fekete_marcius_emleke_2011_03_17.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/03/17/sandor-az-mkp-t-is-megrazta
http://www.bumm.sk/53192/dunaszerdahelyen-egy-szlovak-iskola-a-legnepszerubb.html
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27615:sme-a-fidesz-mar-eldoentoette-hogy-szavazati-jogot&catid=60:publicisztika&Itemid=127
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27615:sme-a-fidesz-mar-eldoentoette-hogy-szavazati-jogot&catid=60:publicisztika&Itemid=127
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Felvidék - iskolai beíratások után 
2011. március 17. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

1996 előtt  évfolyamonként 4500-5000 tanuló látogatta a magyar iskolákat. A 2010-2011-es 

tanévet 3552 kiselsős kezdte magyar tanítási nyelvű iskolában, idén pedig héttel több, 3559 

gyerek iratkozott be magyar iskolába. A csökkenés főleg 2000-től szembetűnő, ekkor kezdte 

éreztetni hatását az országban a  demográfiai hullámvölgy, mely minden családot, szlovákot és 

magyart egyaránt sújtott. A születések számának csökkenésén túl a magyar iskolák 

gyereklétszámának apadását az asszimilációs hatások is befolyásolják. 

 

Berényi József: A 22-es csapdájában vagyunk 
2011. március 17. - Felvidék Ma 

Berényi József, az MKP elnöke az Echo TV Unió című műsorának vendégeként beszélt a 

nemzeti ünnepről, a szlovák identitásról, a kettős állampolgárságról, a magyar 

alkotmányozásról és a népszámlálásról. Az autonómia kérdése annak kapcsán került szóba, 

hogy az MKP tagja lett a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanácsnak (KMAT). Berényi 

Szerint „az autonómia irányába azért is mozdulnunk kell, mert összehasonlítva azzal, ami a 

Vajdaságban vagy Erdélyben történik, komoly lemaradásban vagyunk”. 

 

Újabb jogsértések Vajdaságban 
2011. március 17. - Magyar Szó 

Deli Andor tartományi jogalkotási titkár a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok ügyében azt a 

választ kapta az illetékes minisztériumtól, hogy már megszületett a módosítási indítvány, ám a 

folyamat nem zárult le, a kormányátalakítás miatt. Az utasítás módosítását ugyanis a kormány 

jogalkotási titkárságának is véleményeznie kell, a titkárság azonban le van terhelve a 

kormányátalakításhoz fűződő feladatok elvégzésével. Ezért nem kerülhettek még a nyomdába 

az új formanyomtatványok. A titkár arra biztatja a lakosokat, hogy minél több panaszt 

juttassanak el a titkársághoz, illetve a tartományi ombudsmanhoz. 

 

Vita Damjanichról 
2011. március 17. - Magyar Szó, pannonrtv.com 

A Szerb Megújhodási Mozgalom vajdasági bizottsága után a Szerb Haladó Párt Ada községi 

szervezete is követelte az önkormányzattól, hogy a hétvégén Ada központjában leleplezett 

Damjanich János-emlékművet távolítsák el. Stanka Mihajlov, a helyi pártszervezet elnöke 

közölte, hogy a felállított emlékmű megronthatja Ada községben az emberek és a nemzetek 

közötti viszonyt, mivel Damjanich János szerbellenes volt, amiről a történelemkönyvek is 

tanúskodnak. Bejelentette, hogy az SZHP petíciót gyűjt a Damjanich-emlékmű lebontása 

érdekében, illetve szombat délben tiltakozást tartanak Ada központjában. 

 

Muzslya: Magyarokat sértő falfirkák, horogkeresztek 
2011. március 17. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 
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http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27605:felvidek-iskolai-beiratasok-utan&catid=51:oktatas&Itemid=113
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27623:berenyi-jozsef-a-22-es-csapdajaban-vagyunk&catid=7:politika&Itemid=150
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-03-17_Ujabb_jogsertesek_Vajdasagban.xhtml
http://www.magyarszo.rs/fex.page:2011-03-18_Szombatra_tiltakozast_szerveznek.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11430/Muzslya-Magyarokat-serto-falfirkak--horogkeresztek-.html
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Muzslyán több ház falára magyarokat sértő falfirkákat írtak, valamint horogkeresztet 

festett(ek) ismeretlen tettes(ek). Ugyanakkor a nagybecskereki rendőrség kihelyezett, muzslyai 

irodája előtt a rendőrautót is összefestették, a néhai Piros csizma udvarában rendőröket sértő 

falfirkák is láthatók. Hallai Zoltán tanácselnök legerélyesebben elítéli ezeket a vandál 

cselekedeteket, továbbá a nemzetek közötti türelmetlenséget, és gyűlöletszítást előidéző 

falfirkákat, és bízik abban, hogy az illetékesek mielőbb kézre kerítik az elkövetőket. 

 

Elfogták a muzslyai randalírozókat 
2011. március 18. - Vajdaság Ma 

A nagybecskereki rendőrség tagjai intenzíven nyomoztak a Muzslya helyi közösség területén 

elkövetett randalírozók ügyében, és sikeresen előállítottak négy személyt - közülük ketten 

kiskorúak -, akiket azzal gyanúsítanak, hogy cselekedeteikkel nemzeti, faji és vallási 

gyűlöletszítást követtek el – áll a hivatalos közleményben. A gyanúsítottak fekete színű 

autólakkal közfelháborodást keltő falfirkákat írtak, illetve horogkereszteket rajzoltak több ház 

falára, és egy magántulajdonban lévő személyautóra. A gyanúsítottak ellen vádat emelnek. 

 
Magyarellenes falfirka Kátyon 
2011. március 17. - Ternovácz István - Vajdaság Ma 

Az Újvidék melletti Kátyon élő Márton Sándor házára a következő feliratot írták: „mađari pod 

nož“, tehát „magyarokat kés alá”. A ház tulajdonosa politikai hátteret sejt, mivel a minap 

fölkereste a Szerb Radikális Párt egyik aktivistája, hogy írja alá az általuk kezdeményezett 

petíciót, melyben pártelnöküknek, Vojislav Šešeljnek a sürgős szabadon bocsátását követelik a 

hágai nemzetközi bíróság fogdájából. Márton elmondta: tavaly a postaládájára festették, hogy 

„piszkos magyarok, ki velük”. 

 

Ősök jussán 
2011. március 17. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

Az Új Magyar Képes Újság véleményrovatában Kriják Krisztina a magyar állampolgárság 

felvételével kapcsolatos érzéseit osztotta meg: „A lehetőséget, hogy közjogi értelemben is újra 

a nemzet részévé válhassunk, most szívesen adták, mi pedig örömmel fogadtuk el. Aki nem 

így érez, az ne kérje. Lehet élni a lehetőséggel, de ne tegye senki muszájból, csak ha valóban 

úgy érzi. Számomra többé nincsenek béklyók, nincsenek korlátok, nincs keserű szájíz az 

elszenvedett megaláztatások miatt. Én úgy érzem, azzal, hogy szabad akaratomból magyar 

állampolgár lehetek, jobb horvát honpolgárrá is váltam. Nem úgy érzem, hogy rám 

erőszakoltak valamit, amiről én nem dönthettem”. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11436/Elfogtak-a-muzslyai-randalirozokat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11433/Magyarellenes-falfirka-Katyon.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11433/Magyarellenes-falfirka-Katyon.html
http://huncro.hr/huncro.hr/rovatok/krijak-krisztina-jegyzete
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Iránytű: Ünnepünk itt, a Muravidéken 
2011. március 17. - Király M. Jutka - Népújság 

Mit jelent a muravidéki magyarságnak március 15-e - teszi fel a kérdést a szerző. „Azt, hogy a 

használjuk nyelvünket a mindennapokban? Hogy magabiztosan használjuk az üzletben, a 

hivatalban és nem csak otthon, a nagyszülőkkel? Jelenti nekünk azt, hogy gyermekeinket 

tanítjuk magyarul, tanítjuk értékelni, becsülni és szeretni az anyanyelvet, a nyelveket? Jelenti 

azt, hogy értékeljük hagyományainkat, a hetési hímzést, hímes tojást, a perecet? Hogy a 

kétnyelvű gimnáziumban magyar nyelvből (is) érettségizünk? Hogy értéknek tartjuk a két 

nyelv tanulásának lehetőségét és az egyik kultúrából a másikba való szellemi utazás 

könnyedségét?” A cikkíró szerint ezek őszinte „igen” válasza az, ami a muravidéki magyarság 

megmaradását jelenti.” 

 

Magyarnak lenni jó! 
2011. március 17. - Horváth Ferenc - Népújság 

A muravidéki magyarság kapcsán a nemzetiségi politika egyik központi kérdése a fiatalok és a 

nyelv ügye, az, hogy a fiatalok megfelelő szinten tanulhassanak magyarul, hogy megismerjék 

a magyar történelem és kultúra értékeit. „Mi, magyarok nem szeretnénk senkit sem 

megmagyarosítani, de szeretnénk mindenkinek biztosítani az alkotmányt is felülíró emberi 

jogot az anyanyelvű szintű nyelvtanulásra, párhuzamosan akár mindkét nyelven.” 

 

Összefogás, összetartozás 
2011. március 17. - Tomka Tibor - Népújság 

Összefogás, összetartozás, a közömbösség leküzdése, kötelességtudat. A számban kicsi, de 

lélekben remélhetőleg nagy muravidéki magyarságnak ténylegesen tömörítenie kell sorait, 

hogy megtartsa anyanyelvét, kultúráját, ősei hagyatékát. Ezek az idei muravidéki március 

egyértelmű üzenetei, amelyeket az ünnepi szónokok a lendvai központi ünnepélyen, illetve a 

községi ünnepélyeken fogalmaztak meg. 

 

A két kisebbségnek kulcsfontosságú szerepe van 
2011. március 17. - Tomka Tibor - Népújság 

Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkára tárgyalt a muravidéki 

és a községi magyar önkormányzatok elnökeivel, illetve a magyar intézmények vezetőivel. Az 

államtitkár hangsúlyozta, már több mint egy évtizede foglalkozik a szlovén-magyar 

viszonnyal, a szlovéniai magyar és a magyarországi szlovén kisebbség helyzetével. Halász 

János szerint a két kisebbségnek kulcsfontosságú szerepe van a két ország viszonyát illetően. 

 

Hodos: „Méltósággal és büszkén viseljük magyarságunkat” 
2011. március 17. - Tomka Tibor - Népújság 

Abraham Boris, a Hodosi MNÖK Tanácsának elnöke szerint a magyar állampolgárság 

felvétele a szlovéniai magyarság számára csak annyit jelent, „mi is a jelenleg élő 15 milliós, 

illetve a valaha élt több százmilliós magyar nemzet tagjai vagyunk”. Ahogy elmondta, „ez 

csak ennyit jelent, de mégis sokat ér számunkra”. Beszédében felszólította az ünneplő 

közönséget, viseljék méltósággal és büszkén magyarságukat, mert van mire büszkének lenni, a 
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http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1330:iranyt-uennepuenk-itt-a-muravideken&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1329:magyarnak-lenni-jo&catid=58:jegyzet
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1332:oesszefogas-oesszetartozas&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1333:a-ket-kisebbsegnek-kulcsfontossagu-szerepe-van&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1334:meltosaggal-es-bueszken-viseljuek-magyarsagunkat&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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szép nyelvet, gazdag kultúrát adják át gyermekeiknek. Máthé László, a szlovéniai magyar 

nagykövetség első beosztottja szerint az összmagyarság számára tavaly igazi változás 

következett be, amikor a esélyt kapott, hogy egy szimbolikus lépéssel lezárja a szerencsétlen 

huszadik századot. 
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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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