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A határon túli magyarok lehetnek a legaktívabb szavazói csoport 

2011. március 21. - atv.hu, Népszava 

Egy ország sem ad olyan jelentős számú, határokon túl élő állampolgári csoportnak erős 

beleszólást az anyaország belügyeibe, mint ami Magyarországon szóba került a határon 

túli magyarok kapcsán - derül ki a Republikon Intézet elemzéséből, mely szerint 

amennyiben a határon túli magyarok követik az európai trendeket, akkor a legaktívabb 

választói csoporttá válhatnak és dönthetnek akár az országgyűlés, akár a kormány 

összetételéről, az itthon élők akaratától függetlenül. Egy pártnak sincs ugyanis akkora 

szavazóbázisa, mint amennyien a határon túli magyarok vannak. 

 

Egyelőre nem tör pálcát a magyar politikusok fölött a román parlament 

2011. március 21. - Erdély Ma, hirado.hu, MTI, Szabadság, Új Magyar Szó 

A szenátus hétfőn elutasította az ellenzéki liberálisoknak azt a javaslatát, hogy napirendre 

tűzzék a magyarországi politikusok március 15-i kijelentéseit elítélő nyilatkozatot. 

Ugyanakkor a képviselőház külügyi bizottsága várhatóan a héten elkészíti egy ilyen 

nyilatkozatnak a tervezetét. A szenátusban hétfőn csak 39 honatya támogatta az elítélő 

nyilatkozat napirendre tűzését, 45-en ellene szavaztak, miután a román kormány fő erejét 

képező Demokrata Liberális Párt (PD-L) nevében Cristian Rădulescu frakcióvezető a 

napirendre tűzés ellen foglalt állást. Rădulescu szerint a nyilatkozat-tervezet túlzásokat 

tartalmaz, és annak elfogadása ártana a román többség és a romániai magyar kisebbség 

viszonyának. 

 

Az RMDSZ nem hagyja megromlani a román-magyar kapcsolatokat 

2011. március 21. - Erdély Ma, Paprika Rádió 

„Nem romlik meg a román-magyar viszony, meggyőződésem, hogy van elég bölcsesség a 

román politikai osztályban, hogy ez a kapcsolat ne romoljék meg. Orbán miniszterelnök úr 

üzenetében nem volt semmi szokatlan és nem sértette sem Romániát sem a románokat, 

egy nagyon visszafogott üzenet volt – fejtette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

Marosvásárhelyen. 

 

Késik a kisebbségi törvény 

2011. március 22. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

„Nagy esélyt látok arra, hogy még ebben a parlamenti ülésszakban elfogadjuk a kisebbségi 

törvényt” – szögezte le az Új Magyar Szó kérdésére Emil Boc. Borbély László 

környezetvédelmi miniszter, az RMDSZ ügyvezető alelnöke szerint „nem használt a 

kisebbségi törvény ügyének” az, ami az utóbbi időszakban történt. Varga Attila képviselő a 

lapnak szintén elismerte: a történtek késleltetik a jogszabály vitáját. „Jobb is, ha még nem 

kezdjük el a törvény tárgyalását, hagyjuk, hogy csillapodjanak a kedélyek” – magyarázta a 

politikus. 
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http://atv.hu/cikk/20110321_a_hataron_tuli_magyarok_lehetnek_a_legaktivabb_szavazoi_csoport?source=hirkereso
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=87909&cim=egyelore_nem_tor_palcat_a_magyar_politikusok_folott_a_roman_parlament
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=87863&cim=az_rmdsz_nem_hagyja_megromlani_a_roman_magyar_kapcsolatokat
http://maszol.ro/aktualis/kesik_a_kisebbsegi_torveny_2011_03_22.html


 

 

 

 

 

 
3 

 

A magyarnak legalább regionális hivatalos nyelvvé kellene válnia 
Szlovákiában  

2011. március 21. - MTI, Felvidék Ma 

Andrássy György, a Pécsi Tudományegyetem professzora tartott előadást a Magyar 

Külügyi Intézetben a szlovákiai magyar nyelvhasználat helyzetéről. Párhuzamot vont 

Szlovákia és Finnország között, mivel utóbbi sokáig svéd fennhatóság alatt állt. Mégis 

teljesen különböző nyelvpolitikát folytat a két ország, Finnországban ahol a svéd kisebbség 

a 6%-ot is alig éri el ennek ellenére a svéd hivatalos nyelv, valamint a törvényhatóságoknál 

is használható. Szlovákia esetében ahol, a magyarság 10% körül van a szlovák az 

államnyelv ott is, ahol alig találni szlovák népességet. Szerinte a magyar kormány lehetne 

kezdeményezőbb a nyelvhasználat kérdésében, indítványozhatná a nemzetközi 

egyezségokmány 27. cikkelyének módosítását, mely elismeri az etnikai, vallási és nyelvi 

kisebbségek jogát a saját kultúra élvezetéhez, a saját vallás gyakorlásához és a saját nyelv 

használatához. 

 

Erdélyi konzultáció indul 

2011. március 21. - Erdély Ma, Régió Rádió 

250 ezer romániai magyart kérdez meg az RMDSZ arról, hogy mit vár az érdekvédelmi 

szervezettől. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök pénteki, kolozsvári sajtótájékoztatóján 

elmondta, hogy az Erdélyi konzultáció nevű kezdeményezés áprilisban indul és az RMDSZ 

területi elnökei teljes mértékben támogatják. Az országos konzultáció a tervek szerint 

közel három hónapig tart. 

 

Csibi Barna nem fog Abrudbányán dolgozni, ott tüntetnek az áthelyezése 
ellen 

2011. március 21. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, 

szekelyhon.ro, Szabadság, Új Magyar Szó 

Korábbi nyilatkozatával ellentétben mégsem foglalta el abrudbányai munkahelyét Csibi 

Barna. Az Avram Iancu-báb felakasztásával „híressé” vált csíkszeredai adóellenőr hétfőn 

jelentkezett ugyan a Fehér megyei adóhivatalban, de még aznap pihenőszabadságra ment, 

és jelezte: óvást nyújt be áthelyezése ellen. Abrudbányán az utcán tüntetnek a fiatalember 

jelenléte ellen, az ellenzéki pártok szövetsége pedig menesztetné állásából Csibit. 
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http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27694:a-magyarnak-legalabb-regionalis-hivatalos-nyelvve-kellene-valnia-szlovakiaban&catid=52:magyarorszag&Itemid=114
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27694:a-magyarnak-legalabb-regionalis-hivatalos-nyelvve-kellene-valnia-szlovakiaban&catid=52:magyarorszag&Itemid=114
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=87880&cim=erdelyi_konzultacio_indul
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49100
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49100
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Megmutatta 

2011. március 22. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó véleményrovatában Sike Lajos a szatmárnémeti március 15-i 

ünnepségek kapcsán a következőképpen ír: „Szatmárnémetiben először ünnepelt külön a 

magyarság egy része. Csehi Árpád, a megyei RMDSZ elnöke ünnepi beszédében meg is 

jegyezte: „Nem tudjuk, mire való ez, mikor a Petőfi-szobor az egész szatmári magyarságé!”. 

Hát arra való volt, tesszük hozzá keserűen, hogy a bimbózó új magyar párt meg akarta 

mutatni, milyen sok híve van, és mennyire óhajtja a magyar összefogást! Megmutatta! A 

hozzá közel álló lap szerint Kossuth díszsírjánál, a református temetőben százhúszan 

gyűltek öszsze. A Petőfi-szobornál viszont közel háromezren ünnepeltek. Soha ennyien, 

kicsi volt nekik a tér. Lám, a bimbózó Néppárt jól ráijesztett az RMDSZ-re és a szatmári 

magyarságra”. 

 

Nemzetféltők 

2011. március 22. - Balogh Levente - Krónika 

A Krónika vezércikke párhuzamot von Robert Fico magyarellenes politikája, valamint a 

román szociáldemokraták között. Victor Ponta pártelnök aki „dörgedelmes szónoklataiban 

ostorozza a magyar kormányt, és arcizma sem rándul, amikor a nacionalizmus káros 

mivoltáról papol.” Ráadásul a párt a szlovákhoz hasonló állampolgársági törvényt kíván 

benyújtani, ami korlátozná kettős állampolgárok hivatalviselési jogát. Bár a jelenlegi 

román kormány még nem tudta kimozdítani az országot a válságból, a szerző szerint az 

ellenzéknek sincs ötlete ezen probléma megoldására, mivel „ezt próbálja meg 

magyarellenes melldöngetéssel pótolni.” 

 

Hogyan lehetne kiküszöbölni a szlovák nyelvtörvényt? 

2011. március 21. - MTI, Magyar Nemzet Online, bumm.sk, Felvidék Ma, HírTV 

Regionális szinten hivatalossá kellene tenni a magyar nyelvet Szlovákiában, hasonlóan 

Szlovéniához, ahol a határ menti területeken az olasz és a magyar is az - mondta Andrássy 

György egyetemi tanár a Magyar Külügyi Intézetben tartott rendezvényen. Véleménye 

szerint nemzetközi jogi szinten kellene elismerni a nyelvszabadságot is. Andrássy György 

úgy látja, jó érvek alapján a magyar külpolitika képes lenne előrelépésre ebben a 

kérdésben. 

 

Berényi nem nyilatkozik magyar honosítási kérvényéről 

2011. március 21. - SITA, Új Szó Online, parameter.sk 

Berényi József, az MKP elnöke nem nyilatkozik arról, hogy megkapta-e a magyar 

állampolgárságot, amelyért január első hetében folyamodott. A pártelnök szerint Szlovákia 
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http://maszol.ro/velemeny/megmutatta_2011_03_22.html
http://www.mno.hu/portal/772835
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/03/21/berenyi-nem-nyilatkozik-magyar-honositasi-kervenyerol
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1997 és 2005 között anélkül osztott állampolgárságot, hogy a kérvényezők állandó 

lakhellyel rendelkeztek volna az országban. Hangsúlyozta, hogy a kerületi 

önkormányzatok elnökei és képviselői sem kizárólag szlovák állampolgárok lehetnek. „A 

probléma akkor születik, amikor ezt Magyarország vezetné be” - húzta alá Berényi, aki 

szerint Bugár Béla a szlovák pártokkal együtt kétféle mércét alkalmaz Szlovákiában. 

 

Schill István: „Mindenki vállalja nemzetiségét, ugyanis abból semmilyen 
hátránya nem származhat, sőt!”  

2011. március 21. - parameter.sk 

Schill Istvánnal, a Szlovák Statisztikai Hivatal alelnökével készített interjút a parameter.sk 

hírportál. Schill szerint az adatok pontossága miatt fontos, hogy minden állampolgár az 

anyanyelvén töltheti ki a népszámlálási kérdőíveket. Szempont volt az is, hogy a hivatal 

megmutassa a kisebbségeknek, tiszteli őket. Elmondta, a népszámlálási adatok alapján 

határozzák meg, hogy egyes településeken a kisebbség aránya eléri-e a 20 százalékot, 

illetve a törvény esetleges módosítása után a 15-öt, ami a kisebbségi nyelvhasználat határa. 

Ezért „fontos, hogy mindenki vállalja nemzetiségét, ugyanis abból semmilyen hátránya 

nem származhat, sőt!” – mondta Schill 

 

Beiskolázási programot indít az MNT 

2011. március 21. - pannonrtv.com 

Háromszázzal csökkent az első osztályba iratkozó diákok száma az idei tanévben, és 

magyar kisiskolásból is egyre kevesebb van. Számítások szerint szeptemberben további 

kétszázzal kevesebben indulnak majd elsőbe. Annak érdekében, hogy minél több gyerek 

tanuljon magyar nyelven, a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási programot indít. 

 

Politikai indíttatású incidens 

2011. március 22. - Virág Arpád - Magyar Szó 

A Magyar Szó az adai Damjanich-emlékmű kapcsán Egeresi Sándort, a Tartományi 

Képviselőház elnökét kérdezte. A politikus a következőképpen fogalmazott: „Az a 

benyomásom, hogy a szerbiai médiában ennek az esetnek túl nagy teret szenteltek. Olyan 

személyek nyilatkoztak, akiknek rövid az emlékezetük. Érdekes az is, hogy többen 

megpróbálnak kettős mércét alkalmazni az 1848/49-es események megítélésében”. 

Egeresi szerint nem ez az egyedüli vitatható eset Vajdaságban, azok egész sorát fel lehetne 

tárni. 
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http://www.parameter.sk/rovat/regio/2011/03/21/schill-istvan-mindenki-vallalja-nemzetiseget-ugyanis-abbol-semmilyen-hatranya
http://www.parameter.sk/rovat/regio/2011/03/21/schill-istvan-mindenki-vallalja-nemzetiseget-ugyanis-abbol-semmilyen-hatranya
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-03-22_Politikai_indittatasu_incidens.xhtml
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Tomenko: a kettős állampolgárság veszélyezteti Ukrajna biztonságát 

2011. március 21. - MTI, bumm.sk, hirszerzo.hu, Népszava Online 

Ukrajna nemzetbiztonságát veszélyeztetné, ha állampolgárai tömegesen vennék fel a 

román és magyar állampolgárságot – közölte Mikola Tomenko. Az ukrán parlament 

elnökhelyettese arra kéri Viktor Janukovics államfőt, hogy a Nemzetbiztonsági és Védelmi 

Tanács (RNBO) ülésén vizsgálják az azzal kapcsolatos kérdést, hogy ukrán állampolgárok 

más országok állampolgárságát veszik fel. Egyúttal arra szólította fel az Ukrán Biztonsági 

Szolgálat (SZBU) elnökét és az ukrán külügyminisztert, hogy reagáljanak Románia és 

Magyarország ukrajnai külképviseleteinek a tevékenységére, mivel ezek közreműködnek 

abban, hogy ukrán állampolgárok felvegyék országaik állampolgárságát. 

 

A KMKSZ aggódik az ukrajnai magyarellenes megnyilvánulások miatt 

2011. március 21. - MTI, Kárpátinfo, hirado.hu, bumm.sk, Magyar Hírlap 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az egész kárpátaljai magyarság 

aggódva figyeli az utóbbi hónapok magyarellenes megnyilvánulásait Kárpátalján és 

Ukrajnában – közölte a szervezet elnöksége. A KMKSZ szerint a magyarellenes kampány 

veszélyezteti a soknemzetiségű Kárpátalja legfőbb értékét, a nemzetiségi békét, és 

negatívan befolyásolja Ukrajna és a jelenleg az Európai Unió soros elnöki posztját betöltő 

Magyarország jó viszonyát. 
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http://magyarsag.mti.hu/hirek/536529/ukran_politikus_a_kettos_allampolgarsag_veszelyezteti_ukrajna_nemzetbiztonsagat
http://karpatinfo.net/belfold/2011/03/21/ukrajna-kmksz-aggodik-az-ukrajnai-magyarellenes-megnyilvanulasok-miatt
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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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