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Stratégia a nyugati magyarság asszimilációjának megállításáért 

2011. március 26. - MTI, hvg.hu 

Stratégia készül a diaszpórában élő nyugati magyarság asszimilációjának megállítása 

érdekében. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a MÁÉRT 

diaszpóra-albizottságának ülése után elmondta: nagyon fontosnak tartották, hogy külön 

testület foglalkozzon a diaszpórában élő nyugati magyarságot érintő kérdésekkel, mert 

teljesen más élethelyzetben vannak, mint a Kárpát-medence szórványmagyarsága. Bihari 

Szabolcs, az albizottság társelnöke rámutatott: a nyugati magyarság megmaradásának 

három fontos pillére van, a család, az egyházak és a nyugati magyar szervezetek. 

 

Kijevi nagykövet: Magyarország nem osztogatja állampolgárságát 

2011. március 26. - MTI, bumm.sk, stop.hu 

A kettős állampolgárság kérdését illetően nem Magyarország jelenti Ukrajna számára a fő 

biztonsági problémát – mondta Bayer Mihály kijevi nagykövet a Zerkalo Nyegyeli című 

ukrán hetilapnak. A nagykövet kiemelte, a kettős állampolgárságról szóló törvény nem 

irányul Magyarország egyetlen partnere ellen sem, annak végrehajtása során a vezérelv az, 

hogy a jogszabálynak nincs területen kívüli hatása. A magyar kormány politikája mindig 

egyértelmű volt abban, hogy felelősséget visel a határon kívül élő, nemzeti 

önazonosságának, anyanyelvének és családi kapcsolatainak megőrzésére törekvő 

magyarokért – mondta Bayer. 

 

Berényi újra indul az MKP elnöki posztjáért 

2011. március 27. - bumm.sk, Felvidék Ma 

Április 16-án, Nagymegyeren tartja tisztújító kongresszusát a Magyar Koalíció Pártja 

(MKP). Berényi József pártelnök kijelentette, a helyi és járási szervezetekben végbement 

tisztújításokat követően úgy döntött, ismét indul a pártelnöki tisztségért. Berényi a 2010-

es parlamenti választásokat követően lett a párt vezetője. Elmondása szerint az MKP az 

akkor elszenvedett súlyos vereség után konszolidálódott, és a 2010 őszén tartott 

helyhatósági választások során ennek már konkrét eredményei is megmutatkoztak. 

 

A kisebbségi nyelvi jogok nemzetközi védelmet kell hogy kapjanak 

2011. március 25. - MTI, Magyar Nemzet Online, Kitekintő, bumm.sk 

A kisebbségi nyelvi jogok nemzetközi védelmének szükségességét hangsúlyozta Gál Kinga 

néppárti európai parlamenti képviselő a Többnyelvűség Európában: távlatok és 

gyakorlatok Kelet-Közép-Európában című nemzetközi konferencián Budapesten. A 

néppárti képviselő szerint a 2004-es bővítésnél az unió még kiemelt figyelmet fordított a 

kisebbségvédelemre, azóta ez kevésbé jellemző, „felpuhult‖ a követelmény. Ahhoz, hogy 
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előre lehessen lépni a kisebbségi nyelvek védelmében, olyan területeket kell keresni, ahol 

van megfelelő jogi alap, és politikai nyitottság is tapasztalható – mutatott rá. Hozzátette: 

az EP igyekszik minél több ilyen témát találni. 

 

Népszerű a honosítás 

2011. március 25. - MTI, HírTV 

Egy hét alatt 137-en igényeltek kettős állampolgárságot a kormányablakoknál - közölte a 

területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkárság. Az eddigi tapasztalatok 

szerint az integrált ügyfélszolgálatok hatékony segítséget nyújtanak a honosítási 

eljáráshoz. 

 

Tőkés: „Tovább kell folytatni a nemzetegyesítési folyamatot” 

2011. március 25. - MTI, Erdély Ma, hirado.hu, Új Magyar Szó 

Az új magyar nemzetpolitika gyakorlati megvalósításával kapcsolatos időszerű kihívásokat 

tekintette át Schmitt Pál és Tőkés László. Az államfő és a Kárpát-medencei Magyar 

Autonómia Tanács (KMAT) elnöke egyetértettek abban, hogy az elszakított magyar 

nemzetrészek megmaradásának egyetlen garanciája a tényleges és teljes autonómia. 

Megállapodtak abban, hogy kezdeményezik a Magyar Nemzeti Örökség Program 

beindítását, mely olyan kiemelt jelentőségű történelmi és kulturális helyszíneket foglalna 

magában, ahova életében egyszer minden magyar embernek illik ellátogatni. Tőkés László 

arra kérte az államfőt, hogy támogassa a szomszédos országokban élő magyar 

állampolgárok szavazati jogának megadását. 

 

A kétharmad felelőssége és a növekedés 

2011. március 28. - Sereg László - Magyar Hírlap 

Kaposváron a Fidelitas választmányi ülésén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a 

kormány nemzetpolitikájáról beszélt. A KDNP elnöke szerint annak első pillére 

megvalósult, hiszen a világ bármely részén élő magyarok már anélkül szerezhetnek magyar 

állampolgárságot, hogy ehhez szülőföldjüket el kellene hagyniuk. „Ezzel a nemzetet közjogi 

értelemben egyesítettük‖ – hangsúlyozta Semjén. A következő lépés az, hogy a világon 

bárhol élő nemzettársaink állampolgárságuk mellé szavazati jogosultságot is kaphassanak. 

 

Történelmi könyvet a románoknak 

2011. március 25. - D. Balázs Ildikó - szekelyhon.ro 

Egyed Ákos történész professzor Erdély 1848–1849 című könyvének román változatát 

adná a Hargita megyében élő román ajkú hivatalosságoknak Szondy Zoltán. Az MPP 

csíkszeredai önkormányzati képviselője Csibi Barna tette kapcsán interpellált a pénteki 
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önkormányzati ülésen. Szondy Zoltán felszólalásában kifejtette: bár Csibi Barna március 

14-ei cselekedete,  amikor is felakasztotta az Avram Iancut szimbolizáló bábut, sértette a 

román többséget, ki kell mondani, és ez nem vélemény kérdése, hogy „Avram Iancu 

gyilkos volt‖. 

 

Román mintára szabták 

2011. március 26. - Erdély Ma, Háromszék, Nyugati Jelen 

A magyar parlament a román modellből ihletődve fogadta el a Magyarország határain 

kívül élő magyarok honosításáról szóló törvényt – jelentette ki pénteken 

Marosvásárhelyen Szili Katalin, a magyar Országgyűlés volt elnöke, aki Virág György volt 

Maros megyei tanácselnök könyvbemutatóján vett részt, de találkozott a helyi közigazgatás 

és az üzleti világ több képviselőjével is. 

 

Korodi Attila az utóbbi napok román-magyar politikai árnyoldalait elemezte 

2011. március 26. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Korodi Attila, a román alsóház külügyi bizottságának RMDSZ-es elnöke szerint „az 

ellenzék kifejezetten belföldi cirkuszt akar Orbán Viktor március 15-ei levele 

marosvásárhelyi felolvasásának körülményei miatt azért, hogy szavazatokat szerezzenek, 

illetve éket verjenek az RMDSZ-DLP kormánykoalícióba‖. 

 

Martonyi János Kolozsváron 

2011. március 28. - Szabadság, Krónika 

Házsongárdi sétával kezdte meg kétnapos kolozsvári tartózkodását Martonyi János, a 

Magyar Köztársaság külügyminisztere, aki kíséretével együtt bő órát töltött el szülővárosa 

sírkertjében, Tőkés-Gergely Erzsébet és Gaál György (a Házsongárd Alapítvány vezetői) 

kalauzolásával. „Fontos, hogy megőrizzük közös emlékeinket, ahhoz, hogy továbbadhassuk 

majd ezeket. Aki pedig azt hiszi, hogy rongálással, ráépítéssel meg lehet változtatni a 

történelmet, az téved‖ – mondta a külügyminiszter.  

 

Hőst „fabrikálnak” Csibiből? 

2011. március 28. - Új Magyar Szó 

Elítéli Csibi Barna tettét az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala is, a Markó Attila által 

vezetett intézmény által kiadott közlemény szerint a csíkszeredai adóellenőr egy mindenki 

számára megalázó és sértő módját választotta az 1848-as forradalom megünneplésének. A 

kilencvenes évek elejének hangulatát idéző incidensek semmiképp nem segítik azt a 

törekvést, melyet az RMDSZ és a magyarság az évek során alakított ki a többségi 

társadalom egészével, az együttműködés és párbeszéd eszközeivel‖ – szögezte le Markó 

Attila.  
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Élet a cigánysoron: útlevél... 

2011. március 28. - Új Magyar Szó 

Az ÚMSZ összeállítást közöl az erdélyi magyar cigányok magyar állampolgársághoz való 

viszonyulásáról: „az utóbbi időben egyre gyakoribb roma–magyar konfliktusok 

eltávolították az erdélyi „magyar cigányokat‖ a magyarságtól, ezért – bár tudnak a 

lehetőségről – nem igénylik az egyszerűsített eljárással számukra is elérhető magyar 

állampolgárságot. A gyakorlatias megközelítés az uralkodó: román útlevéllel ugyanúgy 

szabadon járhatnak-kelhetnek Európában, és minthogy „hiába van román vagy magyar 

útlevelük, látszik rajtuk, hogy romák, és úgy is kezelik őket‖, nem sokat érnének a magyar 

útlevéllel‖. 

 

Átvette Marosvásárhelyen a Szabad Sajtó-díjat Markó Béla 

2011. március 28. - Új Magyar Szó, Népszabadság, Krónika 

Szombaton Marosvásárhelyen a Bernády Házban vette át az MSZP által alapított Szabad 

Sajtó-díjat Markó Béla miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ volt szövetségi elnöke. A díjat 

Földes György, a Szabad Sajtó Alapítvány elnöke adta át, hangsúlyozva, hogy „Markó Béla 

több mint két évtizedes munkássága nélkül a magyar demokratikus nyilvánosság 

Romániában, Erdélyben szegényebb lenne és kevésbé lenne szabad‖. 

 

Adócsökkentést akar az RMDSZ 

2011. március 28. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Pénteken Kolozsváron ülésezik az RMDSZ gazdasági tanácsa, a szakemberekből, 

vállalkozókból és néhány politikusból álló testület feladata kidolgozni a szövetség 

gazdaságélénkítő javaslatait – mondta el Kelemen Hunor szövetségi elnök tegnap 

Sepsiszentgyörgyön. Az RMDSZ elnöke hozzátette, hogy április 10-én kezdik a nemzeti 

konzultációt, az RMDSZ 250 000–300 000 erdélyi magyart szándékozik megkérdezni a 

szövetséggel szembeni elvárásairól, arról, mit tartanak a legfontosabbnak rövid, közép- és 

hosszú távon. A három hónapos felmérés alapján alakítják majd ki a szövetség programját 

– ígérte. 

 

Népszámlálás - a statisztikai hivatal és az MKP is cáfolja Rafajt 

2011. március 25. - SITA, Új Szó Online, bumm.sk 

A statisztikai hivatal és a Magyar Koalíció Pártja is cáfolja a Rafael Rafajnak, a Szlovák 

Nemzeti Párt (SNS) frakcióvezetőjének azt az állítását, miszerint egyetlen törvény és az 

alkotmány sem indokolja a népszámlálással kapcsolatos nem szlovák nyelvű 

nyomtatványok elkészítését. A statisztikai hivatal arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2011-es Fe
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népszámlálásról szóló törvény értelmében az államnyelven kívül magyar, roma, ruszin és 

ukrán nyelven is el kell készíteni a nyomtatványokat. 

 

Duray Miklós: Magyarország alaptörvényének a nemzetről is szólnia kell 

2011. március 25. - Felvidék Ma 

A Magyar Televízió Átjáró című műsorában Duray Miklós a magyarországi alkotmányozási 

folyamattal összefüggésben elmondta, az alaptörvény tervezetét jónak látja, ám úgy véli, az 

az állam és a nemzet fogalmak esetében pontosításra szorul. Szerinte veszélyes dolog 

összekeverni az állampolgárt a nemzettel, mert nem minden magyar állampolgár magyar 

nemzetiségű. Vannak más nemzetiségű, vagy párhuzamos identitással rendelkező magyar 

állampolgárok is. Tudatosítani kell, hogy a nemzet független az államtól, az állampolgár 

pedig csak az állam viszonylatában létezik. 

 

Az Egyszerű Embereknek a kisebbségi nyelvtörvény sem tetszik 

2011. március 26. - SITA, bumm.sk, Új Szó Online 

A kisebbségi nyelvtörvénnyel kapcsolatban is kifogásai vannak az Egyszerű Embereknek. 

Első olvasatban még hajlandóak a tervezet mellett szavazni, de ha nem változtatják meg 

azt, akkor a végszavazáskor biztosan nem támogatják majd a törvénymódosítást – mondta 

Igor Matovič, a csoport vezetője. Solymos László, a Híd frakcióvezetője szerint a tervezetet 

megszavazza a parlament. „A törvény jó, senkit sem korlátoz. Azt akarjuk, hogy elfogadjuk, 

tárgyalunk róla, szerepel a kormányprogramban‖ – jegyezte meg a politikus, aki szerint 

komoly problémát jelentene, ha nem sikerülne megszavazni a törvényjavaslatot. 

 

Vörös Péter: a koalíció Matovič gatyamadzagján függ 

2011. március 26. - bumm.sk 

A Hídnak négy prioritása van: az államnyelvről, a kettős állampolgárságról, a kisebbségi 

nyelvekről, valamint a kisebbségi kultúrák finanszírozásáról szóló törvény – mondta Vörös 

Péter, a Most-Híd párt parlamenti képviselője. „Számomra a kisebbségi nyelvhasználati 

törvény a legfontosabb, csakúgy, mint képviselőtársaim és a szlovákiai magyarok számára 

is. Ez az elmúlt húsz év legjobb kisebbségi nyelvtörvénye‖ – mondta a politikus, aki úgy 

véli „ez az a törvény, amiben nem lehet kompromisszumot kötni‖. 

 

Krajcer: valahogy megegyezünk az állampolgárságról 

2011. március 26. - SITA, bumm.sk, parameter.sk 

Daniel Krajcer kulturális miniszter (SaS) szerint idővel sor kerül a kettős állampolgárság 

kérdésének rendezésére. „Biztosan helyrehozzuk‖ - nyilatkozta a Szlovák Rádióban. 

Krajcer szerint jelenleg azért lehetetlen a megegyezés, mert jobb lenne megvárni, miként 

kezeli a magyar fél az aktív és passzív választójog kérdését. „Utána létrejön a szándék a 

határozottabb intézkedések elfogadására‖ - mondta. Vitapartnere, Rafael Rafaj, az SNS 
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frakcióvezetője szerint a jelenlegi helyzet a „szlovák szuverenitásra‖ vonatkozó támadás 

megoldásaképp született. Azok az emberek, akik elveszítették szlovák állampolgárságukat, 

áldozatok, de nem a szlovák fél kezdte a háborút - állítja Rafaj. 

 

Procházka nem tolerálja többé, hogy Bugár túszt csináljon belőle 

2011. március 27. - SITA, bumm.sk, Új Szó Online, parameter.sk, Felvidék Ma 

„Bugár elsősorban az MKP-val harcol a választókért. Ebből a szempontból értem a 

lépéseit. Szurkolok neki az MKP-val való küzdelmében, ám nem tolerálom tovább, hogy 

Bugár túszt csináljon belőlem ebben a politikai harcban― – mondta Radoslav Procházka 

azzal kapcsolatban, hogy Bugár Béla bírálta őt, mivel a kereszténydemokrata honatya 

támogatta az állampolgársági törvény Smer-SD által kidolgozott módosító javaslatát. 

 

Hrušovský: „Várunk, hogyan fog Orbán Viktor Budapesten tovább 
garázdálkodni" 

2011. március 27. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó Online 

Az állampolgárság témája a koalíciót inkább szétválasztja, mint összeköti – jelentette ki 

Pavol Hrušovský, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) frakcióvezetője. Elmondta, 

céljuk a szlovák állampolgársági törvény módosítása, ami megmutatkozik abban, hogy a 

koalíciós pártok megegyeztek a probléma rendezésének őszre való halasztásáról. „Várni 

fogunk, hogyan fog Orbán Viktor Budapesten tovább garázdálkodni" – jegyezte meg 

Hrušovský, aki szerint a kormány semmi esetben sem mond le a nemzeti érdekek 

védelméről. Szerinte a szlovák-magyar kapcsolatokkal jobban képesek megbirkózni, mint 

az előző kormány, melynek idején romlottak a kapcsolatok. 

 

Slota: Lipšicnek saját társaira kellene rávilágítania 

2011. március 27. - SITA, bumm.sk 

Ján Slota, az SNS elnöke szerint mindig katonai konfliktussal végződött, ha egy ország 

állampolgárságot osztogatott a szomszédos államok lakóinak. Szerinte az egész emberiség 

történelmében szokatlan, amit Magyarország tett az állampolgársági törvényének 

elfogadásával. Úgy véli, a a szlovák állampolgársági törvény, melyet válaszként hoztak a 

magyar törvényre, rendben van. Bírálta a kisebbségi nyelvhasználati törvényt is, mely 

szerinte alkotmányellenes. Rámutatott, az alkotmány szerint az államnyelv a szlovák, és 

más törvények a szlovák nyelv helyzetét nem veszélyeztethetik. 
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Damjanich-ügy: Eljárás rendbontás miatt 

2011. március 25. - Horváth Zsolt - Magyar Szó, pannonrtv.com 

Az adai rendőrség dolgozói szabálysértési eljárást kezdeményeztek a Szociáldemokrata 

Párt azon tisztségviselői ellen, akik csütörtökön fekete nejlonfóliával letakarták az Adán 

lévő Damjanich-emlékművet. A rendőrség szerint az előre be nem jelentett összejövetelen 

közrend elleni vétséget követtek el. 

 

Az itt élő magyarság nemzeti méltóságának védelmében 

2011. március 25. - Vajdaság Ma, Magyar Szó, pannonrtv.com 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és a párt vezetősége Lomnici 

Zoltánnal és Szunai Miklóssal, a magyarországi Emberi Méltóság Tanácsának alapítóival 

folytatott tárgyalásokat. A Damjanich-emlékmű kapcsán Lomnici Zoltán kijelentette: „Azt 

a jogát az itt élő magyarságnak, hogy neves történelmi személyiségeknek szobrot állítson, 

nem vonhatja kétségbe senki‖. A Tanács elnöke szerint a magyar társadalom szembe 

tudott nézni az 1942-es eseményekkel, a szerb közösségtől is ugyanezt várják el. 

 

Pásztor találkozott Tadidtyal 

2011. március 25. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A pénteki sajtótájékoztatón a VMSZ elnöke elmondta, hogy csütörtökön találkozott Boris 

Tadić szerb köztársasági elnökkel.,,A kormányátalakítás kapcsán elmondtam az elnök 

úrnak, hogy függetlenül attól, hogy az egész folyamattal voltak fönntartásaink, a VMSZ 

megszavazta a törvénymódosítási indítványokat. Elsősorban azért, mert ha ezt nem 

tesszük meg, akkor megbukik a javaslat, és szilárd meggyőződésünk, hogy mindannyiunk 

elemi érdeke az, hogy azt a lehetőséget, amely újra karnyújtásnyira van — nevezetesen, 

hogy Szerbia uniós csatlakozási jelölt státushoz jusson — nem szabad elpuskázni’’ — 

mutatott rá Pásztor. 

 

Előnyökkel, kedvezményekkel jár, ha a magyar iskolát választják 

2011. március 26. - Vajdaság Ma 

„Az első programunk célja, hogy jelentősen növeljük azoknak a magyar kisdiákoknak a 

számát, akik magyar nyelven tanulnak szülőföldjükön. Szeretnénk felkutatni és 

megszólítani azt a mintegy kétezer-kétezer ötszáz kisgyermeket - illetve szüleiket - akik 

őszre elsőbe indulnak. Mindenekelőtt a szórványban szeretnénk eljutni minden magyar 

családhoz és ismertetni velük azokat az előnyöket, kedvezményeket, amelyekben csakis 

akkor részesülnek a gyermekek, ha a magyar iskolát választják‖ – írja ifj. Dr. Korhecz 

Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke az intézmény munkájáról szóló beszámolójában. 
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Bővül a támogatottak köre, szigorodik az ellenőrzés  

2011. március 26. - Mihájlovits Klára - Magyar Szó 

Az oktatási-nevelési támogatás késésének okáról kérdezte a Magyar Szó Ulicsák Szilárd 

miniszteri biztost. Sokan attól tartottak, hogy megszűnt a támogatás, ezzel kapcsolatban 

elmondta, hogy erről szó sincs sőt „bővül a támogatottak köre, hiszen a legutóbbi 

törvénymódosítások nyomán lehetővé vált, hogy az óvodások felé is nyissunk.‖ Azonban 

sok probléma merült fel a támogatást szétosztó szervezetekkel kapcsolatban, akik bizonyos 

százalékkal részesedtek és így érdekük volt, hogy minél többen igényeljék a támogatást. 

Ezért fordulhatott elő az, hogy nem jogosultak is támogatásokat kaptak. A miniszteri 

biztos leszögezte, hogy a vajdasági szervezeteknél nem tapasztaltak hasonlót. A csúszás 

okaként említette, hogy „a Magyarországgal szomszédos államokban eltérő az 

óvodáskorúak jogi meghatározása.‖ 

 

(Hír)zár alatt az oktatási-nevelési támogatás 

2011. március 25. - Kárpáti Igaz Szó 

A hetilap arra a kérdésre szeretett volna választ kapni, hogy mikor kezdődik meg az 

oktatási-nevelési támogatások kifizetése, illetve magának a pályázatnak a kiírása. A lap 

munkatársai próbálták elérni Gulácsy Gézát, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

elnökségi tagját, a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány igazgatóját, ám nem jártak sikerrel. 

Megkeresték Kocsis Máriát, a KAMOT Jótékonysági Alapítvány igazgatóját. Korábban 

ennek a szervezetnek a koordinálásával zajlott az oktatási-nevelési támogatás 

lebonyolítása. „Úgy gondolom, az idő minket igazolt, hiszen a korábbi években a szülők 

zavartalanul megkapták a pályázati összeget. A rendszer jól kidolgozott és folyamatosan 

fejlesztett volt‖ – mondta Kocsis Mária. 

 

A megbékélést sürgették 

2011. március 26. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Legyünk közösen nagyok! címmel magyar-ukrán-ruszin nyilvános kerekasztal-beszélgetést 

szervezett a Kárpát-medencei Megbékélés Mozgalom keretében Surján László európai 

parlamenti képviselő Beregszászon. Surján hangsúlyozta: a konferencia részvevői hitet 

tesznek a megbékélés mellett, amelyen a közös jövő múlhat. Vári Fábián László József 

Attila-díjas kárpátaljai költő párbeszédet sürgetett az ukrán és magyar értelmiség között a 

történelmi sérelmek tisztázása és a két nép megbékélésének elősegítése érdekében. 
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