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Bugár őszig várna az állampolgársági törvénnyel 

2011. március 20. - TASR, MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó Online, 

Népszava 

Bugár Béla szerint a szlovák állampolgársági törvény módosítását őszre kellene halasztani. 

A Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt elnöke ezt azzal indokolta, hogy meg kell várni a 

magyar alkotmány módosítását, azt, hogy a magyar állampolgárságot kérelmezőknek lesz-

e aktív vagy passzív választójoga. Bugár szerint egyetlen szlovákiai magyar sem szeretné, 

hogy Szlovákiában magyar pártok kampányoljanak a magyarországi parlamenti 

választások előtt. A pártelnök szerint nem lenne rendben, ha aktív választójogot kapnának 

a határon túli magyarok. „Sőt, úgy gondolom, hogy ha ilyen javaslatot vetnének fel, az már 

az Európai Unió asztalára való dolog lenne“ – tette hozzá Bugár. 

 

Az MKP számára elfogadhatatlan a Fico-törvény megváltoztatásának 
elhalasztása 

2011. március 20. - Felvidék Ma, bumm.sk 

A Magyar Koalíció Pártja számára elfogadhatatlan, hogy Bugár Béla, a Most-Híd elnöke 

szerint a Fico-féle állampolgársági ellentörvény megváltoztatásával meg kell várni a 

magyar alkotmány elfogadását - közölte Berényi József pártelnöke. Az MKP szerint Bugár 

ezzel bevallotta, hogy eddigi álláspontját tartani nem tudja, és a kormányprogram ezen 

pontjába foglaltakat nem tudja végrehajtatni. „Ha nem így lenne, akkor a kettős 

állampolgárok megbüntetését kérné következetesen számon a kormánypártoktól, és nem 

Magyarországra, mint bűnösre mutogatna.” 

 

A PSD korlátozná a kettős állampolgárok szereplését 

2011. március 21. - Krónika 

Az ellenzéki román Szociáldemokrata Párt a magyar honosítás ellensúlyozására 

törvénytervezetet készül a parlament elé terjeszteni, amely megtiltaná a kettős 

állampolgároknak, hogy közméltósági vagy magas rangú állami funkciót töltsenek be 

Romániában. Valeriu Zgonea, a PSD alelnöke a hét végén úgy nyilatkozott: „egy állam 

méltóságán alulinak” tartja, ha megyei tanácselnökök és parlamenti képviselők 

„dicsőségnek tekintik”, hogy felveszik egy másik ország állampolgárságát, és felesküsznek 

az illető állam alkotmányára. 

 

„Az RMDSZ nem mond le az autonómiáról” 

2011. március 21. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke szombaton Marosvásárhelyen azt 

nyilatkozta, hogy az RMDSZ nem mond le a programjában is szereplő többlépcsős 

autonómiarendszer eléréséről. Kelemen Hunor kifejtette, nem kommentálja Teodor 

Baconschi külügyminiszter nyilatkozatait, amelyek szerint Románia elfogadja a kulturális 
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autonómiát, de nem az etnikai és területit alapút, kiemelve: az RMDSZ programja ismert, 

és a Szövetség nem mond le az ebben szereplő célkitűzésekről, még akkor sem, ha az 

elérésükhöz hosszabb időre lesz szükség. 

 

Román hackertámadás a Magyar Hírlap ellen 

2011. március 21. - Kristály Lehel, Niczky Emőke - Magyar Hírlap 

Vasárnap órákon át nem lehetett elérni a Magyar Hírlap internetes kiadását, miután egy 

román hackercsoport megtámadta az oldalt. A lap szerint vélhetően Orbán Viktor múlt 

heti félreértelmezett üzenete, valamint a Székely Gárda alapítójának performansza miatt 

feszültté vált román-magyar viszony áll a támadás hátterében. Kocsis Máté, a 

törvényhozás nemzetbiztonsági bizottságának tagja elmondta, a testület összeülhet a 

kérdésben, mert szerinte „itt nem egy országos napilapról van szó, hanem annak az 

üzenetnek a tartalmáról, amely megjelent, és amelyben egy egész nemzetet fenyegetnek 

meg”. 

 

Csángók Budaváron: őseik álmát váltották valóra 

2011. március 20. - Lőrincz Adrián - Új Szó Online 

A pozsonyi Új Szó a budapesti március 15-i ünnepségekről közölt összefoglaló cikket, 

melyben hosszabb részt szentelt a csángók állampolgársági eskütételének. A lapnak 

nyilatkozó klézsei születésű Istók Pál elmondta, a csángók őseik álmát váltják valóra. 

„Lehet, hogy a felvidéki vagy más elcsatolt területen élő magyar számára a kedvezményes 

honosítás olyan lehetőség, mellyel az első vagy a második világháborút követő sérelmekért 

nyer elégtételt, ám a mi esetünkben egy sokkal régebbi ügyről van szó, melynek története 

talán a tatárjárás korába nyúlik vissza, amikor őseink kikerültek Moldvába. Mi odahaza a 

magyarok és a románok közt is csak másodrangúnak számítottunk, mert más a nyelvünk, 

más a kultúránk. Gyakran hallottam: korcsok vagyunk, hontalanok. Hát most már 

közjogilag is magyar vagyok, ami az anyanyelvünket, kultúránkat féltve őrizgető őseimnek 

sosem adatott meg.” 

 

Semjén: aki magyar állampolgár, az választhat és választható 

2011. március 20. - MTI 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Hír TV Kontraszt című műsorában nyilatkozott a 

határon túli magyarok választhatóságáról, valamint a Szili Katalin által felvetett 

kétkamarás parlamentről. Véleménye szerint a határon túli magyarságot akkor fogja 

figyelembe venni a mindenkori magyar kormány, ha szavazataikkal ezt ki tudják 

kényszeríteni. 
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Amatőr tolmács miatt estek neki Orbán Viktornak 

2011. március 19. - Kristály Lehel - szekelyhon.ro 

Amatőr tolmács hibájából tájékoztatta félre a közvéleményt és a román parlament 

ellenzéki politikusait az Agerpres, a román nemzeti hírügynökség – derítette ki a Magyar 

Hírlap a társaság honlapjáról letölthető marosvásárhelyi hangfelvételből. A román 

közszolgálati hírügynökség még nem ismerte el hibáját, de belső vizsgálatot indítottak, 

miután a társaság március 15-ei marosvásárhelyi tudósítása csaknem román-magyar 

diplomáciai konfliktust okozott a napokban. 

 

Az Alkotmány első cikkelyének módosítását fogja javasolni az RMDSZ 

2011. március 20. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az Alkotmány első cikkelyének módosítását fogja javasolni az RMDSZ. Kelemen Hunor 

szövetségi elnök szerint az RMDSZ mindig úgy vélte, a cikkely, miszerint Románia 

szuverén, független nemzetállam nem fedi a valóságot, ezért ennek módosítását fogják 

javasolni. 

 

Csákányosdi 

2011. március 20. - Irházi János - Nyugati Jelen 

Irházi János szerint jelenleg valóban „magas és vastag betonfal” választja el a Fideszt az 

RMDSZ-től, ám ez előbb-utóbb meg fog repedezni: „Nem utóbb, hanem előbb a Fidesz-

közeli cégek is masszív sorokban elindulnak Erdélybe üzletelni”. A szerző úgy véli, hogy aki 

a közpénzes beruházásokból szeretne részesülni, az az RMDSZ-nél kell lobbizon, hiszen 

„hiába próbálkozik az MPP-nél vagy az EMNT-nél, nekik gazdasági hátterük, kapcsolatuk 

sem helyben, sem Bukarestben nincs”. 

 

Szabadságharc és emlékezés 

2011. március 21. - Antal Erika - Új Magyar Szó, Krónika, Erdély Ma, Háromszék, 

Népújság, Szabadság 

Fekete március a romániai magyarság szabadságharcának a része, és erre minden évben 

emlékezni kell – hangsúlyozta a hétvégén, a huszonegy évvel ezelőtti véres események 

marosvásárhelyi évfordulóján Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. A résztvevők 

szombaton délelőtt Sütő András sírjánál emlékeztek az író 1990. március 19-i 

megpróbáltatásaira. A koszorúzást követően Kelemen Hunor és Markó Béla 

miniszterelnök-helyettes a Bernády Házban fogadta az ártatlanul meghurcoltakat és az 

elhunytak családtagjait, akik immár tizenegyedik éve részesültek támogatásban az RMDSZ 

szolidaritási alapjából. 
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Erdélyi körúton az SZKT 

2011. március 21. - Sipos M. Zoltán - Új Magyar Szó 

Április 2-án a kolozsvári magyar színház épületében tartják meg a Szövetségi Képviselők 

Tanácsának (SZKT) következő ülését, és ugyanezen a napon kerül sor a Mátyás-

szoborcsoport ünnepélyes újraavatására is – jelentette be a hét végén Kelemen Hunor, az 

RMDSZ szövetségi elnöke. A szövetségi elnök elmondta, áprilisban elindul az Erdélyi 

Konzultáció, amelyet az RMDSZ területi elnökei teljes mértékben támogatnak. Az országos 

konzultáció a tervek szerint közel három hónapot tart, amelynek során több mint 250 ezer 

romániai magyart kérdeznek meg arról, hogy melyek a prioritásaik, mit várnak el az 

érdekvédelmi szervezettől. Az Erdélyi Konzultáció eredményeinek értékelése után az 

RMDSZ ennek megfelelően alakítja politikai cselekvését. 

 

Védik a „médiapudingot” 

2011. március 21. - Új Magyar Szó 

„Továbbra is védi az Európai Unió által (is) bírált magyar médiatörvényt a Fidesz 

holdudvara. A hétvégén Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár és Schmitt Pál 

köztársasági elnök is oltalmába vette a maga módján a jogszabályt, előttük pedig Szalai 

Annamária fogta pártját” – írja a bukaresti Új Magyar Szó hétfői számában. 

 

Konferencia Dél-Szlovákia és Kárpátalja megszállásáról 

2011. március 19. - SITA, Új Szó Online 

A Nemzeti Emlékezet Intézete (ÚPN) konferenciát szervez Dél-Szlovákia és Kárpátalja 

megszállásáról. A „Dél-Szlovákia a bécsi döntés után 1938-1945“ elnevezésű tanácskozásra 

2011. március 22- én és 23-án kerül sor Nagysurányban. „Az utóbbi napokban 

Szlovákiában és Magyarországon is sokat vitatkoztak Esterházy János személyéről és arról, 

milyen része volt neki a bécsi döntés előkészítésében, aminek következtében Szlovákia 

elvesztette déli területeit. A megszállás alapvető módon érintette a lakosság minden 

rétegét, tekintet nélkül arra, ki milyen nemzetiséghez, fajhoz, egyházhoz vagy szociális 

réteghez tartozott“ - nyilatkozta Ján Pálffy, az ÚPN szóvivője. A konferencián Szlovákia, 

Csehország, Ukrajna, Magyarország és Nagy-Britannia szakértői vesznek részt. 

 

Az ünnep mához szóló üzenete  

2011. március 19. - Simon Attila - Új Szó 

„Magyarország szuverén joga az, hogy kinek ad és kinek nem állampolgárságot, s ebbe 

Pozsonynak vajmi kevés beleszólása lehet. A magyar állampolgárság lehetőségének 

megszerzése sok, a trianoni országhatárokon kívül élő magyar számára jelent egyfajta 
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erkölcsi jóvátételt, érzelmi megnyugvást. Az ő döntésüket nem szabad kétségbe vonnunk, 

mint ahogy azokét sem, akik azt mondják, hogy az állampolgárságnak semmi köze a 

nemzeti identitáshoz, hiszen a Trianon óta eltelt 90 év alatt sem voltunk magyar 

állampolgárok, mégis magyarok tudtunk maradni. Ha minden igaz, az állampolgársággal 

szavazati jog is jár majd, ami azonban számos kérdést vet fel. Például azt, vajon van-e 

jogunk beleszólni egy olyan ház életébe, amelyben nem lakunk, amelynek terheit nem 

viseljük. És azt a kérdést is, vajon jó lesz-e az nekünk, ha ide is átgyűrűzik a magyarországi 

választási kampány. Vajon ez egyesítő erő lesz közöttünk, vagy megosztó tényező?” 

 

Szabadok vagyunk? 

2011. március 20. - Hodossy Gyula - Új Szó Online 

„A szabadság árát elődeink drágán megfizették, élünk vele? Élünk az Isten nagy 

kegyelméből megadatott és a földi hatalmasságoktól megszerzett jogainkkal? Ha élünk 

velük, akkor miért van az, hogy egyre több magyar gyermek jár szlovák iskolába, miért van 

az, hogy alig ezren, vagy még annyian sem kérték nevük visszamagyarosítását? Miért van 

az, hogy otthon magyarul beszélünk, de munkába menet nem Új Szót, hanem Nový čast 

vásárolunk, miért van az, hogy a hivatalokban, a rendőrségen, a postán, az orvosnál és a 

munkahelyen sokszor eleve szlovákul szólalunk meg. Mi az a belső kényszer, ami nem 

engedi, hogy bátran, természetes módon használjuk őseink nyelvét.” 

 

Belousovová: Szlovákia „szupergyőztes” a kisebbségi jogok terén  

2011. március 20. - TASR, Új Szó Online, bumm.sk 

Anna Belousovová, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) korábbi tagja szeretné, ha a visegrádi 

országok emberjogi parlamenti bizottságai összehasonlítanák, milyenek a kisebbségek 

jogai az egyes országokban. Belousovová szerint Szlovákia „szupergyőztesként” kerülne ki 

egy ilyen egybevetésből. 

 

Elektronikus népszámlálási kérdőívek - külföldről is kitölthetjük! 

2011. március 20. - Új Szó Online 

Az idei népszámláláson elektronikus formában is kitölthetők a kérdőívek, így a külföldön 

tartózkodó szlovák állampolgárok is közvetlen módon vehetnek részt a népszámlálásban. 

Az uniós szervek ajánlása szerint a tartósan külföldön, de az Európai Unióban élő 

állampolgárok a tartózkodási helyük szerinti államban vegyenek részt a népszámláláson. 

Ugyanakkor a magyar kisebbség szempontjából jó lenne, ha a külföldön élő szlovákiai 

magyarok a szlovákiai népszámlálásban vennének részt, hiszen annak eredményeitől függ, 

hogy a kisebbségi jogok mely községekben, milyen terjedelemben lesznek 

érvényesíthetőek. 
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Egy ki nem mondott mondat miatt tiltakoznak a szerbek 

2011. március 19. - MTI, HírTV 

Pál Tibor délvidéki történész a Magyar Szónak nyilatkozva elmondta, a szerb részről 

tapasztalható Damjanich-gyűlölet abból a neki tulajdonított, ám általa valójában 

bizonyítottan ki nem jelentett mondatból fakad, mely szerint minden szerbet ki kell irtani, 

ezért utolsónak ő fogja saját magát fejbe lőni. „Még ha mondott is volna ilyesmit, abból is 

az látszana, szerbnek vallotta magát. Mindez azonban tárgytalan, mert a történetírás 

bebizonyította, hogy e kijelentést utólag, valamikor a 19. század nyolcvanas éveiben adták 

a szájába” – mondta a történész, hozzátéve, hogy tapasztalatai szerint a szerb történészek 

„nem ítélik el olyan egyértelműen Damjanichot, mint a politikusok”. 

 

Alig százan tüntettek Adán a Damjanich-emlékmű ellen 

2011. március 19. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Alig száz személy gyűlt össze szombaton délelőtt Adán, a Damjanich-emlékműnél, hogy 

részt vegyen a Szerb Haladó Párt által meghirdetett tüntetésen, amellyel a párt képviselői 

az emlékmű felállítása ellen kívántak tiltakozni. A tiltakozó megmozduláson elsőként 

Stanka Mihajlov, a Szerb Haladó Párt községi szervezetének elnöke, az adai községi 

képviselő-testület tagja szólalt fel, aki elmondta, a párt aktivistái a napokban 

aláírásgyűjtésbe kezdtek a dombormű eltávolítása érdekében.  

 

Honosítás: Zentai kérelemátadás Hódmezővásárhelyen 

2011. március 19. - Vajdaság Ma 

Remek hangulatú testvérvárosi látogatást tett tegnap több mint ötven zentai lakos a város 

legrégebbi testvérvárosába, Hódmezővásárhelyre, Širková Anikó polgármester asszony és 

Goran Jovanović, a községi tanács tagja vezetésével, aminek keretében a polgár átadták 

kérelmüket a magyar állampolgárság könnyített úton történő megszerzésére. A két 

település vezetőinek megállapodása értelmében azok, akik most adták át kérelmeiket, a 

tervek szerint az augusztus huszadikai Szent István napi nagyszabású központi ünnepség 

keretében tehetik majd le az állampolgári esküt. 

 

A nemzettudat precíz öltései 

2011. március 20. - Virág Árpád - Magyar Szó 

Március 15-én, a magyar sajtó napján a legtekintélyesebb magyar újságírói elismerésnek 

tartott Táncsics Mihály-díjat vehette át a budapesti Néprajzi Múzeumban Ternovácz 

István, az Újvidéki Rádió szerkesztője, a Magyar Rádió tudósítója és a Vajdaság Ma 

hírportál főmunkatársa. A díjazott a Magyar Szónak kifejtette: „Az én időm túl rövid 

ahhoz, hogy a kisebbségi szempontból vaknak számítók szemét gyógyítgassam. Ezért 

inkább a saját nemzetem mindennapjaival és sorskérdéseivel foglalkozom. Magyarul. Itt, a 

Délvidéken, és az anyaországban”. 
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http://www.hirtv.hu/kulfold/hethatar/?article_hid=368672
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4017/Damjanich-ellen-tiltakoztak-Adan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11442/Honositas-Zentai-kerelematadas-Hodmezovasarhelyen.html
http://magyarszo.com/fex.page:2011-03-20_A_nemzettudat_preciz_oltesei.xhtml
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Kampány miatt van felhajtás Damjanich körül 

2011. március 21. - J. Garai Béla - Magyar Hírlap 

A Szerb Haladó Párt (SNS) és az ugyancsak ellenzéki Szerbiai Demokrata Párt (DSS) 

mellett a kormánykoalícióhoz tartozó, liberális Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) is 

csatlakozott a március 15-én felavatott Damjanich-emlékmű elleni kampányhoz. A 

tartományi vezetőhöz intézett nyílt levelében az LSV azt állította, hogy az esemény miatt 

nő a vajdasági nemzetek közötti feszültség. Támadták Egeresi Sándor tartományi 

házelnököt, aki jelen volt a felavatási ünnepségen. Egeresi a Dnevnik című újvidéki lapnak 

adott nyilatkozatában elmondta, „Damjanich Jovan vagy János szerb nemzetiségű volt, és 

a magyar forradalom hőse. Egyike volt azoknak, akik az osztrák elnyomók ellen harcoltak.” 
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http://www2.magyarhirlap.hu/kulfold/kampany_miatt_van_felhajtas_damjanich_korul_.html
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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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