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A parlament elvetette a Smer állampolgársági törvénymódosító javaslatát 
2011. március 24. - SITA, TASR, Felvidék Ma, bumm.sk, parameter.sk, Új Szó, Magyar 

Nemzet, Népszava 

A szlovák törvényhozás elvetette az állampolgársági törvénynek a Robert Fico vezette Smer-

SD által kezdeményezett módosítását. A 146 jelenlévő képviselőből 68 támogatta a javaslatot, 

köztük Radoslav Procházka kereszténydemokrata (KDH) és Igor Matovič független képviselő 

is. A Smer módosítása lehetővé tette volna, hogy az a személy, aki legalább egy éve abban az 

országban dolgozik, tanul, vállalkozik, sportol, karitatív vagy missziós tevékenységet végez, 

amelynek igényelte az állampolgárságát, ne veszítse el szlovák állampolgárságát. 

 

„Nem tudunk két fronton harcolni” 
2011. március 24. - Új Szó 

A pozsonyi magyar napilap interjút készített Vörös Péterrel, a Most-Híd képviselőjével, aki a 

szlovák állampolgársági törvény módosításával kapcsolatban kijelentette, „nem a Híd 

politikusai keresnek kifogásokat”, hanem a koalíciós partnerek és a kormány részéről hiányzik 

a politikai akarat a kérdés rendezéséhez. Vörös szerint egyértelmű, hogy „ez a törvény arra 

szolgál, hogy a magyarokat megfélemlítse”. A honatya szerint nehezítheti a törvény 

megváltoztatását, ha a külhoni magyarok választójogot kapnak. Úgy véli nem lenne jó a 

szlovákiai magyaroknak, ha a magyarországi politikai megosztottság Szlovákiába is 

importálódna. 

 

Székelyföldi RMDSZ: Maros különcködik 
2011. március 25. - Bíró Blanka, Szucher Ervin – Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, 

Háromszék 

Marosvásárhely lehet a tervezett székelyföldi RMDSZ-szervezet érzékeny pontja – véli Antal 

Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, aki szerint az új szervezet ősszel alakulhat meg. 

Hallani sem akar eközben a székelyföldi RMDSZ-ről Kelemen Atilla, a szövetség Maros 

megyei szervezetének elnöke. Mint elmondta, őt sem Hargita, sem Kovászna megyei kollégái 

nem keresték meg, azonban úgy érzi, a három megye sok mindenben együtt tud működni 

anélkül, hogy egy központosító szervezet irányítaná. 
 

Fegyelmi vizsgálat Csibi Barna ügyében 
2011. március 24. - Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Csibi Barnát, aki március 14-én Csíkszereda központjában felakasztott egy Avram Iancut 

ábrázoló bábut, és aki az Hargita Megyei Adóhatóság alkalmazottja, csütörtökön hallgatta meg 

az intézmény fegyelmi bizottsága, miután egy nappal korábban Bukarestben hallgatták ki a 

legfelsőbb bíróság ügyészségén. Szerda este megszólalt az ügyben az Etnikumközi 

Kapcsolatok Kormányhivatala, közleménye szerint az intézmény elítéli és sértőnek tartja Csibi 

Barna március 14-i akcióját, amely az idegengyűlöletet táplálja, az intoleranciát fokozza. Az 

intézmény ugyanakkor aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi napokban 
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http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27756:a-parlament-elvetette-a-smer-allampolgarsagi-toervenymodosito-javaslatat&catid=7:politika&Itemid=150
http://ujszo.com/napilap/kozelet/2011/03/24/nem-tudunk-ket-fronton-harcolni
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=49262
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feszült légkör alakult ki az ügy kapcsán. Az „olcsó szenzációhajhászás” a sajtóban nem járul 

hozzá a kedélyek lecsillapodásához. A hivatal sajnálatosnak tartja, hogy az akció a politikai 

vitáknak is témájává vált, és egyes politikusok számára ürügyként szolgál az idegengyűlölet és 

a kisebbségellenes hangulat fokozásához. 

 

Új lehetőségek a honosítási ügyintézésben 
2011. március 24. - Nagy Etelka - Nyugati Jelen 

A Nyugati Jelenben dr. Nagy Etelka, az aradi Demokráciaközpont jogtanácsosa arról számolt 

be, hogy megegyezést kötöttek a szegedi Kormányablakkal: az Arad megyei 

Demokráciaközpont ügyfeleit mindössze 48 órás előzetes bejelentés feltétele mellett fogadják 

Szegeden. Ugyanilyen egyezség született Békéscsabán is, így „ezzel végre megbízhatóan 

sikerült időpontot biztosítani a vonattal utazó, illetve a délelőtt elfoglalt ügyfelek számára is”. 

 

Folytatódik a cirkusz az utcanevek miatt 
2011. március 24. - Molnár-Székely Emőke - szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Erdély 

Ma, Háromszék 

Felhívást intézett a városban működő civil szervezetekhez Sepsiszentgyörgy polgármestere, 

azt kérve, hogy kapcsolódjanak be a románok fóruma és a városháza közötti, utcanév-

váltásokkal kapcsolatos perbe. A vita és egyben a per tárgya az a három helyi tanácsi 

határozat, melynek értelmében megváltoztatják Sepsiszentgyörgy néhány utcájának nevét. A 

többnyire román elvenezésű utcák magyar neveket kapnának. A határozatokat mind a magyar, 

mind a román tanácsosok elfogadták, viszont ez nem volt ínyére a Hargita, Kovászna és Maros 

Megyei Románok Civil Fóruma szervezetnek, ezért pert indított a város ellen.  

 

Miért kell elhatárolni a költőt a politikustól? 
2011. március 24. - Szűcs Lóránt - szekelyhon.ro 

Markó Béla Kié itt a tér, valamint Az erdélyi macska című, a Pallas-Akadémia Könyvkiadónál 

megjelent köteteit mutatták be csütörtök este a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal 

dísztermében. „Ez a könyv elsősorban azt bizonyítja, hogy eszközök és célok dolgában talán 

naivabbak voltunk mindannyian, de akkor is ugyanazt gondoltuk, mint ma, a politikai 

egységről, a románokkal való partneri viszonyról, az autonómiáról. Értse és értelmezze ki-ki 

úgy, ahogy szíve és esze diktálja, de ezt a következetességet nem vitathatja el tőlem és tőlünk 

senki” – jegyzi meg a politikusi vénával író Markó Béla a Kié itt a tér című kötete 

fülszövegében. 

 

A magyar is hivatalos nyelv az unióban, nálunk miért nem? 
2011. március 25. -  Dénes László - Reggeli Újság 

„Kimondottan hasznosnak bizonyult nemzetpolitikai szempontból a Magyar Köztársaság 

bukaresti nagykövetének felesége által óvatlanul és szándéktalanul kreált tolmácsolási balhé” 

– írja Dénes László a nagyváradi Reggeli Újság pénteki számában. Szerinte „arcátlan” a román 

újságírók tolmácsolásra vonatkozó kérése, a kialakult helyzetért pedig az erdélyi magyar 

politikusok is felelősek: „Csak úgy harcolhat a nyelvi egyenjogúságért bármely választott 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kitarultak_a_kormanyablakok.php
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/az-utcanevek-cirkusza-folytatodik
http://szekelyhon.ro/hirek/muvelodes/miert-kell-elhatarolni-a-koltot-a-politikustol
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magyar képviselőnk vagy elöljárónk, ha anyanyelvén nyilatkozik és beszél mindig mindenütt, 

minden fórumon és helyzetben, jó példát mutatva ezzel nemzettársainak. 

 

Kettős mérce 
2011. március 25. - Balogh Levente - Krónika 

A Krónika vezércikkében Balogh Levente a Csibi-ügy kapcsán a kettős mérce érvényesülését 

boncolgatja. A szerző szerint bár egy „elmeroggyant” miatt kitört a magyarellenes 

hisztériakampány, „az továbbra is elsikkad, hogy egyes körök még ma is virtuális 

hajtóvadászatot folytatnak például Kossuth Lajos ellen. Ahol kisebb a magyarok számaránya, 

ott föl sem merülhet, hogy utcát nevezzenek el róla, ám ahol kedvezőbb az arány – mint 

Marosvásárhely –, ott is évek óta tart a huzavona amiatt, hogy szélsőséges román szervezetek 

bíróságon támadták meg az önkormányzat azon határozatát, amelynek értelmében az egykori 

kormányzó elnökről neveznének el közterületet”. 

 

Giurgiu: diszkriminál az oktatási törvény 
2011. március 25. - Krónika 

Mircia Giurgiu demokrata-liberális párti (PDL) képviselő felháborítónak tartja, hogy 

Romániában vannak községek, ahol román nyelven nem folyik oktatás, mert a románok 

kisebbségben élnek. A kolozsvári politikus szerint az új tanügyi törvény vonatkozó cikkelye 

diszkriminatív: míg a kisebbségek esetében egyetlen diáknak is indítanak osztályt, azokon a 

Kolozs megyei településeken, ahol a románok kisebbségben élnek, a román diákoknak 

ingázniuk kell, mivel lakhelyükön nem biztosított az anyanyelvi oktatás. 

 

Fordított világ 
2011. március 25. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente a román újságírók kérése kapcsán, akik tolmácsolást szeretnének a magyar 

rendezvényeken a félreértések elkerülése végett, kifejti: „A botrány kitűnően jellemzi egyrészt 

azt a közeget, amelyben a romániai magyaroknak létezniük kell, másrészt azt is, milyen 

elképzelések élnek a román sajtósokban a média szerepéről és feladatairól. Az ugyebár föl sem 

merül senkiben, hogy esetleg a hírügynökség vagy az egyéb román orgánumok olyan 

munkatársakat alkalmazzanak, akik értik és beszélik a településen jelentős létszámban élő 

őshonos közösség nyelvét”. 

 

Román–magyar tapasztalatcsere 
2011. március 25. - Új Magyar Szó 

Kelemen Hunor és Markó Béla Bukarestben fogadta Szászfalvi Lászlót, a magyar kormány 

egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkárát. Kelemen javasolta annak a 

közös műemlékvédelmi programnak az újraindítását, amely csupán rövid ideig működött a két 

ország között a ’90-es évek végén, ugyanakkor felhívta az államtitkár figyelmét arra, hogy az 

elmúlt 21 esztendő tapasztalatát figyelembe véve a romániai magyar közösséget legjobban az 

identitás megőrzésére adott támogatással lehet segíteni. Markó Béla hangsúlyozta: a román 

kormány a továbbiakban is kiemelten kezeli az egyházi javak visszaszolgáltatásának a 

kérdését. 

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=49300
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=49299
http://maszol.ro/aktualis-roviden/roman_magyar_tapasztalatcsere_2011_03_25.html
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Gitenstein az RMDSZ-t dicsérte 
2011. március 25. - Új Magyar Szó 

„Jelenleg az RMDSZ biztosítja Románia politikai stabilitását” – fejtette ki tegnap Mark H. 

Gitenstein. Az Egyesült Államok bukaresti nagykövetét Kelemen Hunor kulturális és 

örökségvédelmi miniszter, az RMDSZ szövetségi elnöke fogadta. A diplomata érdeklődött a 

romániai belpolitika legfrissebb eseményeiről, a koalíció jövőjéről és a kormányzati tervekről. 

Gitenstein ugyanakkor elismerését fejezte ki Kelemen Hunornak a nemrég elfogadott oktatási 

törvényért. 
 

 
Fico: A kormány a felelős az állampolgársági törvény következményeiért 
2011. március 24. - SITA, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Miután a parlament elvetette az ellenzéki Smernek a szlovák állampolgársági törvény 

módosítására tett javaslatát, Robert Fico pártelnök kijelentette, innentől a Radičová-kormányt 

terheli a felelősség az érvényben lévő állampolgársági törvény következményeiért. Fico 

közölte azt is, hamarosan ismét kezdeményezik majd a jogszabály megváltoztatását. 

Amennyiben valóban így tesz a Smer, úgy kénytelen lesz új javaslatot kidolgozni, ugyanis a 

házszabály értelmében a most elutasított indítványt változatlan formában csak fél év múlva 

nyújthatná be újra. Elemzők szerint Fico pártja azért próbálkozik ismét az állampolgársági 

törvény módosításával, mert érzi, ezzel zavart okozhat a törékeny kormánykoalícióban. 

 
Matovičot a tudatalattija kényszerítette, hogy a Smerrel szavazzon 
2011. március 24. - TASR, Új Szó Online 

Igor Matovič független képviselő állítja, nem akarta megszavazni a Smer javaslatát, de a 

tudatalattija erre kényszerítette. „Az agyam azt mondta, hogy ellene kell szavazni, de a 

tudatalattim máshova vezette az ujjamat. És a tudatalatti győzött. Talán ezt nevezik 

megbomlott integritásnak” - indokolta lépését a Szabadság és Szolidaritás (SaS) kormánypárt 

frakciójából kizárt képviselő. Matovič nem bánja tettét, annak azonban örül, hogy nem 

fogadták el a Smer javaslatát. 

 

Procházka: a politikának az emberekről kell szólnia 
2011. március 24. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma 

A politikának nem elvont hatalmi játszmákról, hanem az emberekről való gondoskodásról 

kellene szólnia, jelentette ki Radoslav Procházka (KDH), aki támogatta a Smer javaslatát az 

állampolgársági törvény módosításáról. Sok embernek segítene, ha megszűnne a jelenlegi jogi 

helyzet, és a Smer javaslata ezt akarta megváltoztatni, ezért mondott rá igent. Bugár Béla, 

a Most-Híd elnöke szerint Procházka voksának olyan következményei lehetnek, hogy pártja 

egyes képviselői a jövőben nem szavazzák meg a KDH-s egészségügyi miniszter 

előterjesztéseit, vagy a javaslataihoz benyújtott ellenzéki módosításokat fogják támogatni. 
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http://maszol.ro/aktualis-roviden/gitenstein_az_rmdsz_t_dicserte_2011_03_25.html
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Bugár Béla: Kettős állampolgárság 
2011. március 24. - bumm.sk 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke blogjában az állampolgársági törvény módosításának 

elodázásáról ír. Úgy véli, hogy „a Magyarországról érkező kezdeményezés, vagyis a kettős 

állampolgárság felkínálása körül nincsenek még tisztázva bizonyos kérdések”, érdemes 

kivárni, hogy aktív vagy passzív választójogot kapnak-e az állampolgárságért folyamodók. 

Kérdéses, hogy beigazolódik-e a Híd koalíciós partnereinek azon félelme, hogy „a kettős 

állampolgárság megadása okot szolgálhat a magyarországi pártok Szlovákiában való 

kampányolására. És ezt a félelmet Magyarországnak kell eloszlatnia.” 

 

Tanko: hét eurót ígérnek a magukat magyarnak valló romáknak 
2011. március 24. - TASR, bumm.sk, parameter.sk, Új Szó Online 

Rimaszombat és Királyhelmec környékén két politikai párt fejenként hét eurót kínál a 

romáknak, ha magyar nemzetiségűeknek vallják magukat – jelentette ki a Roma Unió 

Pártjának (SRÚ) elnöke, František Tanko. Azt azonban nem árulta el, hogy mely pártokról van 

szó. „Kizárjuk, hogy a Hídnak köze lenne ahhoz, amit a Roma Unió Pártja elnöke állít” – áll a 

Bugár Béla vezette szlovák-magyar tömörülés közleményében, mely szerint a Híd arra 

ösztönzi az állampolgárokat, hogy bátran vállalják saját nemzetiségüket. A Magyar Koalíció 

Pártja (MKP) is közleményben szögezte le, hogy az SRÚ elnöke által ismertetett praktikáktól 

elhatárolódik és elítélte azokat. 

 

Rafaj: vallja magát mindenki szlováknak!  
2011. március 24. - SITA, Új Szó Online 

Bírálta a statisztikai hivatalt Rafael Rafaj, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) alenöke, mert 

szerinte sem az alkotmány, sem pedig más törvény értelmében nincs alapja annak, hogy a 

népszámlálási ívek többnyelvűek legyenek. „A statisztikai hivatal egy állami intézmény, 

melyre nem vonatkozik a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény” - szögezte le Rafaj, aki 

szerint az lenne az ideális, ha a népszámláláson mindenki kifejezné a lojalitását a politikai 

nemzet iránt. 

 

Alku a felvidéki magyarság rovására? 
2011. március 24. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

„Az államnyelvtörvénnyel és az állampolgársági törvénnyel két jól időzített bombát hagyott 

hátra Robert Fico kormánya. Nagyon jól ismeri ugyanis a szlovák lakosság többségének nem 

éppen magyarbarát érzelmi viszonyulását. Tudta azt is, hogy mindkét törvénnyel akkoriban 

annyira elvetette a sulykot, hogy azok orvosolásával a következő kormánynak mindenképpen 

foglalkoznia kell, főleg abban az esetben, ha magyarok is ott lesznek a kormányban. (…) És 

azt is tudta, hogy még a legdemokratikusabb pártokban is vannak olyan egészségtelen 

nacionalizmussal átitatott  képviselők, akik ebből politikai tőkét fognak kovácsolni, még azt se 

bánva, hogy közben lassan, de biztosan vagy szétverődik a koalíció, vagy pedig porig alázva 

felmorzsolják annak egyik pártját, történetesen a Most-Hidat.” 

 

http://www.bumm.sk/53431/bugar-bela-kettos-allampolgarsag.html
http://www.bumm.sk/53433/tanko-het-eurot-igernek-a-magukat-magyarnak-vallo-romaknak.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/03/24/rafaj-vallja-magat-mindenki-szlovaknak
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27765:alku-a-felvideki-magyarsag-rovasara&catid=64:jegyzeteink&Itemid=131


 

 

 

 

 

 
7 

Célkeresztben a Damjanich-emlékmű 
2011. március 25. - Csincsik Zsolt - Magyar Szó 

Milenko Jovanov és Branislav Ristivojević, a Szerbiai Demokrata Párt tartományi 

tisztségviselői csütörtökön fekete nejlonfóliával takarták le az Adán lévő Damjanich-

emlékművet. Mint mondták, így tiltakoznak az emlékmű felállítása ellen, és amiatt, hogy az 

önkormányzati, tartományi és köztársasági szervek még nem távolították el azt. Az adai 

rendőrség tagjai mindkettejüket igazoltatták, de az emlékmű letakarását nem akadályozták 

meg. 

 

A VMDK elítéli az adai Damjanich-emlékművel kapcsolatos hisztériakeltést 
2011. március 25. - Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) elítéli az elmúlt napokban 

tapasztalt gyűlöletbeszédet és hisztériakeltést, amit bizonyos politikai szervezetek és újságok 

kifejtettek az adai Damjanich Jánosról készült dombormű leleplezése után. “Ez a föld a mi 

szülőföldünk. Ne engedjük, hogy a magukat patriótáknak nevező politikai kalandorok állandó 

pszichikai nyomás, megfélemlítésben tartják közösségünket” – hangoztatja egyebek között a 

VMDK sajtószolgálata által megfogalmazott közlemény. 

 

Kivárják a tartományi rendeletet 
2011. március 24. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

A szabadkai önkormányzat és a nemzeti tanácsok elnökei megegyeztek, hogy a kiemelt 

kulturális intézményekkel kapcsolatban megvárják az erre vonatkozó tartományi rendeletet – 

jelentette be sajtótájékoztatóján dr. Korhecz Tamás, az MNT elnöke. Újabb jogtiprásokról 

érkeztek bejelentések, nevezetesen a Földhivatal (Kataszter) különböző regionális 

kirendeltségei nem fogadják el a magyar (hivatalos) nyelven készült szerződéseket. Az MNT 

elnöke szerint ez egy nagyon durva alkotmány- és jogsértés. Az intézmény a köztársasági 

ombudsmannál indít eljárást. 

 

Anyagi fedezet nélkül láttak munkához a történész vegyes bizottság szerbiai 
tagjai 
2011. március 24. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

Megtartották első ülésüket a magyar–szerb történész vegyes bizottság szerbiai tagjai a Szerb 

Tudományos és Művészeti Akadémia (SANU) újvidéki épületében. Az ülést követően a 

bizottság tagja, dr. Ózer Ágnes történész, muzeológus elmondta, igen heves hangvételűre 

sikeredett az első értekezlet, mert az újvidéki bizottsági tagok számon kérték Vojislav 

Stanovčić akadémikusnak, a bizottság szerbiai elnökének az ülést megelőzően végzett 

tevékenységét, történetesen azt, hogy miért nem tájékoztatta megfelelően a hazai bizottsági 

tagokat a vegyes bizottság magyarországi részével megvalósított kapcsolatokról. Stanovčić 

cáfolta, hogy a testület tagjainak a tudta nélkül bármilyen döntést is hozott volna a 

magyarországi tagokkal. „Pénzt a munkába bevont két akadémia egyike sem látott mindeddig, 
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http://magyarszo.com/fex.page:2011-03-25_Celkeresztben_a_Damjanich-emlekmu.xhtml
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11472/Ujabb-jogsertesek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11470/Anyagi-fedezet-nelkul-lattak-munkahoz-a-tortenesz-vegyes-bizottsag-szerbiai-tagjai.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11470/Anyagi-fedezet-nelkul-lattak-munkahoz-a-tortenesz-vegyes-bizottsag-szerbiai-tagjai.html
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annak ellenére, hogy mindkét kormány részéről komoly ígéretek elhangzottak korábban erre 

vonatkozólag” – mondta Ózer. 

 

A szerb kormány jóváhagyta Vajdaság brüsszeli irodájának megnyitását 
2011. március 24. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Döntött a szerb kormány, hogy Vajdaság irodát nyithat Brüsszelben. Mint ismeretes, a 

tartomány irodája a szerb misszió keretében lesz. Maja Sedlarević, a vajdasági parlament 

alelnöke, az európai integrációs bizottság elnöke kifejezte elégedettségét a belgrádi jóváhagyás 

kapcsán. Nem mulasztotta el azonban hozzátenni, hogy erre a kormánydöntésre várva 

Vajdaság nem kevés időt fecsérelt el. 

Négy évre ítélhetik a vereckei magyar emlékmű felgyújtóit 

2011. március 24. - MTI, hvg.hu 

A Kárpátalja megyei ügyészség átadta a vereckei magyar honfoglalási emlékmű felgyújtóinak 

büntetőügyét a bíróságnak, az elkövetők ellen garázdaság címén emelnek vádat – közölte a 

zakarpattya.net.ua hírportál. Ivan Koszej, a megyei ügyészség nyomozást felügyelő 

osztályvezetője elmondta: a nyomozás szerint 2011. február 19-én egy három személyből álló 

csoport társadalomellenes indítékból, előre megfontoltan gyújtotta fel a KMKSZ tulajdonát 

képező emlékművet a Vereckei-hágón. A tűz az emlékművet megrongálta, a KMKSZ-t közel 

43 ezer hrivnya (egymillió forint) kár érte. Az ügyészség szerint az ilyen bűncselekményeket a 

törvény legfeljebb négy év szabadságvesztéssel bünteti. 

 

A hónap témája: március idusa 2011-ben Kárpátalján 
2011. március 24. – Kárpátalaja Ma 

 

A lap egy terjedelmes összefoglalót ír az ukrán-magyar kapcsolatokban beállt márciusi 

fordulatokról, kezdve a Vereckei honfoglalási emlékmű megrongálásától, a március 15-ei 

ünnepségeken át, az 1939-es események és a kettős állampolgárság körüli vita részletezésével. 

Tizenöt éves a zágrábi kétnyelvű iskolai tagozat 
2011. március 24. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Március 19-én ünnepelték meg a zágrábi Ivan Gundulić iskolában működő kétnyelvű tagozat 

fennállásának 15. évfordulóját, amelyre mind az 59 volt diákot meghívták. A fővárosban a 

2001-es népszámlálási adatok szerint mintegy 800 magyar él. A zágrábi Ady Endre Magyar 

Kultúrkör keretein belül aktív művelődési, közösségi élet zajlik. A városban működik magyar 

óvoda, és 1996 óta kétnyelvű általános iskolai oktatás is van. 
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Kulturális autonómia 
2011. március 24. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

Kriják Krisztina a horvátországi magyarság önrendelkezési jogosítványainak jellegét elemzi, 

szerinte a kisebbségi tanácsok „hatáskörüket tekintve valóban csak tanácsok, tanácsadói 

jogosítvánnyal, mindenféle szankcionálási lehetőség nélkül. Még Szlovéniában is, ahol 

hétezerre tehető a magyar kisebbség lélekszáma, komolyabb jogosítványokkal rendelkeznek 

ezek a testületek, például vétójoguk van, meggátolhatják például, hogy a „reguláris” 

önkormányzatok rájuk nézve hátrányos döntést hozzanak. Nálunk ez jelenleg 

elképzelhetetlen”. A szerző szerint ennek a hiányosságnak tudható be, hogy „a magyar 

szervezetek idei költségvetési támogatásáról úgy döntöttek Zágrábban, hogy egy embertől, 

illetve a nem magyar nemzetiségű többi kisebbségi képviselőtől függött egy-egy közösség, 

szervezet vagy a színvonalas sajtó (média) további sorsa”. 

 

A magyar útlevél kiköszörüli az igazságtalanságot 
2011. március 24. - Trouw 

A Trouw nevű holland napilap  „A magyar útlevél kiköszörüli az igazságtalanságot” című 

írása szerint számos, az első világháború után a határokon kívül rekedt magyar élni kíván a 

magyar útlevél igénylésének lehetőségével. „Az időseknek ez érzelmi kérdés, a fiatalabbaknak 

azonban belépőt jelent az EU-ba.” A lap szerint a magyar kormány a kettős állampolgársággal 

a történelmi igazságtalanságot akarja orvosolni. A cikkíró megjegyzi, hogy a magyarok 

lelkesedése az egyszerűsített honosítási eljárás iránt Szerbiában a legnagyobb.  

 

Trianon traumája még mindig él 
2011. március 24. - Trouw 

A holland lap „Trianon traumája még mindig él” című írása szerint Magyarországnak olyan 

sérülést okozott területe kétharmadának, és lakossága egyharmadának elvesztése, amelynek 

hatása még ma is érezhető. A cikk kiemeli, hogy a magyarok érzékenysége érthetőbb, ha 

belegondolunk abba, hogy hány magyarnak van még kapcsolata a szomszédos országokban 

élőkkel. 
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