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Kövér László: Az autonómia jogszerű, célszerű és korszerű 

2011. március 18. - Erdély Ma, Központ 

„Barátságokat és szövetségeket csak saját értékeink és igazunk tudatában és ennek 

képviseletében lehet szerezni. A politikában egyébként soha se mondd, hogy soha. Olyan 

nincs, hogy soha nem ismerik el az erdélyi emberek autonómiáját, vagy éppenséggel a 

felvidéki vagy délvidéki testvéreink önrendelkezését” – fogalmazott Kövér László a 

Központ című lapnak adott interjúban. „Olyan politikai osztályra van szükség, amely nem 

csak választási szlogenként használja, hanem következetesen képviseli is az autonómia-

igényt. Kérni kell, ahol lehet, tudatosítani kell ezt az igényt, akkor eredmény is lesz” – tette 

hozzá a házelnök. 

 

Négyes tiltakozás nyelvügyben 

2011. március 18. - Kárpáti Igaz Szó 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), az Orosznyelvű Ukrajnáért 

társadalmi szervezet, az országos román érdekvédelmi szervezet és az Ukrajnai Zsidó 

Fórum nyílt levelet intézett Knut Vollebaekhez, az EBESZ kisebbségi főbiztosához. A levél 

írói leszögezik: örömmel konstatálták az EBESZ érdeklődését az ukrajnai nyelv- és 

kisebbségpolitika problémái iránt, ugyanakkor sajnálkozásukat fejezik ki, hogy a 

főbiztosnak nem állt módjában találkozni a nyelvtörvény tervezetének alkotóival, és nem 

egyeztetett a kérdésben az ukrajnai kisebbségek képviselőivel sem. A szervezetek 

képviselői szerint a nyelvtörvény tervezete egyáltalán nem érinti hátrányosan az ukrán 

nyelvet, sőt megerősíti annak státuszát, megteremti fejlődésének jogalapját. Az ügy 

előzménye, hogy Vollebaek januárban levélben arról tájékoztatta az ukrán parlament 

elnökét, hogy a nyelvtörvény tervezett módosítása az orosz nyelv túlsúlyához vezethet, ami 

nemzetiségek közötti feszültségek kiváltó oka lehet, ezért azt tanácsolta, a tervezetet ne 

terjesszék a parlament elé. 

 

A mócvidékre helyezte át az adóhatóság az Avram Iancut felakasztó Csibi 
Barnát 

2011. március 18. - Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Abrudbányára, a mócvidék központjába helyezte át a móc vezért Csíkszereda egy közterén 

felakasztó Csibi Barnát az Országos Adóhatóság vezetője. Sorin Blejnar rendeletét az eddig 

a Hargita megyei adóhatóságnál ellenőrként dolgozó Csibi tudomásul vette és vállalja az 

áthelyezését. Abrudbányán ellenben már nem tervez hasonló akciókat. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=87692&cim=kover_laszlo_az_autonomia_jogszeru_celszeru_es_korszeru
http://kiszo.hhrf.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3091&Itemid=43
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49060
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49060
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Lemondásra szólította fel Rácz Károlyt a kézdivásárhelyi MPP 

2011. március 18. - transindex.ro 

Lemondásra szólította fel a Magyar Polgári Párt (MPP) országos alelnöki tisztségéből Rácz 

Károlyt a polgáriak kézdivásárhelyi szervezete. Szerintük az előzetes letartóztatásban levő 

és polgármesteri tisztségéből felfüggesztett Rácz nem tud eleget tenni a pártban betöltött 

tisztségéből adódó feladatainak. Korábban a párt vezetősége támogatásáról biztosította 

Rácz Károlyt, így felszólításuk révén a kézdivásárhelyi polgáriak gyakorlatilag 

szembemennek a pártvezetés álláspontjával. 

 

Rácz az alelnöki tisztsége felfüggesztését kérte 

2011. március 18. - Molnár-Székely Emőke - szekelyhon.ro 

Szász Jenő országos MPP-elnök elmondta, a céhes város polgármestere megelőzte őket: a 

pártban betöltött alelnöki tisztségének felfüggesztését addig, amíg az ügye lezárul. 

Hozzátette, Rácz Károlyt meglepően jó állapotban találta, és a beszélgetés során 

megerősödött benne az érzés, hogy a polgármester ártatlan. Szász Jenő azt is elmondta, 

hogy szerinte az ügy mögött van politikai indíttatás, hisz felmerült benne az a kérdés, hogy 

ha Áda József már januárban tett feljelentést Rácz Károly ellen, akkor miért pont a 

kongresszus előtti napokban került Rácz Károly előzetesbe. 

 

Fekete március: cigányok siettek a magyarok segítésére 

2011. március 18. - Erdély Ma, hirado.hu 

A 21 évvel ezelőtti marosvásárhelyi véres történéseket és az ottani cigányság magyaroknak 

nyújtott segítségét idézi fel az Egymásnak ítélve – Fekete március Marosvásárhelyen című 

könyv, amit a Terror Házában mutattak be. Interjúk sorozata olvasható a könyvben, amely 

elsősorban a marosszentgyörgyi cigányoknak állít emléket. Ők voltak azok, aki 1990-ben, a 

marosvásárhelyi magyarellenes pogromban a magyarok segítségére siettek. Az angol és 

magyar nyelvű köteteket a Terror Házában mutatták be. 

 

Magyarországi románok kérik a román állampolgárságot 

2011. március 19. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Készül egy lista azon magyarországi román személyek nevével, akik igénylik a román 

állampolgárságot, nyilatkozta tegnap a magyarországi Eva Iova, a Foaia Românească 

kiadvány igazgatója. „A magyarországi román közösség tagjait sosem kérdezték meg, hogy 

akarnak-e román állampolgárságot. Most tették fel ezt a kérdést, amelyre sokan azt 

válaszoltuk, hogy, természetesen, igen. Amennyiben a határok eltűnnek, mi is élhetnénk a 

román állampolgárság előnyeivel”. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=25821
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/racz-kerte-az-alelnoki-tisztsegenek-felfuggeszteset
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=87712&cim=fekete_marcius_ciganyok_siettek_a_magyarok_segitesere_video
http://erdely.ma/magyarorszag.php?id=87756&cim=magyarorszagi_romanok_kerik_a_roman_allampolgarsagot
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RMDSZ: Verestóy fejmosást kapott Kelemen Hunortól 

2011. március 19. - Krónika 

Fejmosást kapott Verestóy Attila szenátor az RMDSZ elnökétől amiatt, hogy az ellenzék 

bizalmatlansági indítványának szerda esti parlamenti szavazásakor maga is leadta voksát. 

„Elmondtam neki, hogy gesztusát tévedésnek, hibának tartom, és nem tudom elfogadni ezt 

az indokot, még akkor sem, ha történetesen az indítvány ellen szavazott” – mondta 

Kelemen Hunor. Hozzátette: a történteknek ezen túlmenően nem lesz más következménye 

az általa egyébként fegyelmezett politikusnak nevezett Verestóy Attilára nézve. 

 

Az Emberi Méltóság Tanácsa elítéli az Esterházy-szobor meggyalázását 

2011. március 18. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Az Emberi Méltóság Tanácsa megdöbbenéssel értesült arról, hogy Esterházy János szobrát 

Kassán az avatáskor a sajtó nagy nyilvánossága előtt meggyalázták - mondta Lomnici 

Zoltán, a testület elnöke, miután Pozsonyban találkozott Berényi Józseffel, a Magyar 

Koalíció Pártja (MKP) elnökével, és Bárdos Gyulával, az MKP országos tanácsa elnökével. 

Lomnici a szervezet látogatásának céljával kapcsolatban elmondta: „Berényi Józsefhez, 

illetve az MKP-hoz, mint a felvidéki magyarság hiteles vezetőjéhez, illetve pártjához 

érkeztünk a Felvidéken élő emberek jogai áttekintése céljából”. Elmondta, ősszel a 

dunaszerdahelyi stadionban, ahol néhány éve a magyarokat megverték, Az emberi 

méltóság címmel egy olyan koncertet szervez a testület, amelynek célja a két nép közötti 

barátság elmélyítése. 

 

Šándor Petőfi: tiltakozik az SZMPSZ 

2011. március 18. - Új Szó Online, Felvidék Ma, bumm.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) tiltakozó levelet juttatott el a 

tesztet készítő Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM) 

igazgatójához azzal kapcsolatban, hogy a szlovák írásbeli érettségi megoldókulcsa szerint 

az egyik kérdésre a tanárok csak a Šándor Petőfit fogadhatták el helyes válaszként. Az 

SZMPSZ kicsinyes, szűkkeblű megoldásnak tartja, hogy más alakot nem ismernek el, a 

lágyítójellel írt forma kizárólagosságát pedig a magyar nemzetiségű diákok identitása 

céltudatos rombolásának tartják, mivel a Šándor formát még a Szlovák helyesírás 

szabályai című könyv sem ismeri el. „Az önök intézetének ilyen szakszerűtlen és nem 

toleráns lépése nem járul hozzá a magyar-szlovák kapcsolatok javításához” - áll a 

nyilatkozatban. 

 
 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49061
http://www.bumm.sk/53217/az-emberi-meltosag-tanacsa-eliteli-az-esterhazy-szobor-meggyalazasat.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/03/18/sandor-petofi-tiltakozik-az-szmpsz
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Lépni kell a nemzeti alapú incidensek ügyében 

2011. március 18. - pannonrtv.com 

A Tartományi Belbiztonsági Tanács rövid időn belül megtárgyalja az elmúlt napok nemzeti 

alapú kilengéseit. A köztársasági parlament Igazságügyi Bizottságának tagja pedig az 

igazságügy- és a belügyminiszterhez fordult, hogy a törvény teljes szigorával lépjenek fel a 

nemzeti alapú incidensek elkövetői ellen, valamint módosítsák a büntető törvénykönyvet. 

 

Az MRM a diplomahonosítás teljes megszüntetését vagy egyszerűsítését 

követeli 

2011. március 19. - Vajdaság Ma 

„Az MRM követeli, hogy a Magyar Nemzeti Tanács (és a Felsőoktatási Bizottsága), 

valamint a VMSZ köztársasági képviselői körömszakadtáig küzdjenek a diplomahonosítási 

eljárás teljes megszüntetéséért Szerbiában, vagy legrosszabb esetben az eljárás maximális 

leegyszerűsítéséért (a szaktól függetlenül)” – áll a Magyar Remény Mozgalom (MRM) által 

jegyzett közleményben. 

 

Gondban vannak az ukrajnai magyar iskolák 

2011. március 18. - Kitekintő 

A Glavred ukrajnai hírportál készített interjút Bayer Mihály kijevi magyar nagykövettel. 

Aki a magyar tannyelvű iskolák problematikáját emelte ki. A tankönyvek késve készülnek 

el, azok nagy része elavult, az egyházi intézmények nem kapnak állami támogatást. Kitért a 

magyar nyelvű felvételi hiányára, valamint arra, hogy ukrán nyelvből ugyanolyan 

követelményeknek kell megfelelniük, mint az ukrán iskolák végzőseinek. Bár fontosnak 

tartja az államnyelv elsajátítását kiemeli, hogy az nem kellőképp eredményes.  

 

A szavazati jog és annak (esetleges) hátulütői 

2011. március 18. - Kőszeghy Elemér - Kárpáti Igaz Szó 

A cikkíró szerint Budapesten már eldőlt, hogy a kedvezményesen honosított magyar 

állampolgárok szavazati jogot is kapnak majd. A magyarországi pártok célja így az, hogy 

vagy az ő listája kapja a legtöbb külhoni voksot, vagy a hozzá közel álló határon túli 

személy kerüljön be az Országgyűlésbe. „Ezen a téren egyértelműen azoknak a pártoknak 

áll a zászló, akik a Magyarországgal szomszédos országokban vagy szövetséges/vazallus 

szervezettel rendelkeznek, vagy személyesen vannak jelen a magyar közösségekben. 

Kárpátalja esetében látszólag a Fidesz van helyzetelőnyben, hiszen közte és a KMKSZ 

között egyfajta szimbiózis áll fenn: az egyik nem győzi hangsúlyozni hűségét, míg a másik 

ezért cserében gyakorlatilag szinte minden kérését teljesíti a kistestvérnek.” 
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http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4016/Az-MRM-a-diplomahonositas-teljes-megszunteteset-vagy-egyszerusiteset-koveteli.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4016/Az-MRM-a-diplomahonositas-teljes-megszunteteset-vagy-egyszerusiteset-koveteli.html
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2011/03/18/gondban_vannak_az_ukrajnai_magyar_iskolak/
http://kiszo.hhrf.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3096&Itemid=45
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A magyarok autonómiakövetelésétől tartanak a kárpátaljai ukrán lapok 

2011. március 18. - MTI, hirszerzo.hu 

Kárpátalján folytatódik az egyszerűsített honosításról szóló törvény alkalmazása nyomán 

indult, majd a vereckei honfoglalási emlékmű felgyújtása után felerősödött 

médiakampány. Az utóbbi hetekben napi rendszerességgel jelentek meg a kárpátaljai 

hírportálokon és újságokban Magyarországot és a magyarokat kedvezőtlen színben 

feltüntető írások. Az ungvári zakarpattya.net.ua egyik publicistája „ukrán Abháziát” 

vizionál Kárpátalján az egyszerűsített honosítás kapcsán, azt állítva, hogy az jelentős 

mértékben veszélyezteti Ukrajna területi egységét. Szerinte Kárpátalján a 150-200 ezret is 

elérheti a magyar állampolgárságot igénylő magyar és nem magyar nemzetiségű lakosok 

száma.  

 
 

  

http://hirszerzo.hu/kulfold/20110318_karpatalja_autonomia_magyarok#rss
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