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Orbán: a jogok mellett a kötelességeket is deklarálni kell az alkotmányban 

2011. március 28. - MTI 

Orbán Viktor kormányfő „Jelentés a nemzeti konzultációról” című napirend előtti 

felszólalásában elmondta, a nemzeti konzultáció keretében a válaszadók döntő többsége 

kinyilvánította, hogy ragaszkodik a „nemzet határon kívüli részeihez és a velük való 

összetartozást bele kell foglalni az alkotmányba”. 

 

Budapest visszahívta a pozsonyi konzult 

2011. március 28. - Új Szó, hirado.hu, parameter.sk 

A pozsonyi Új Szó szerint Budapest a múlt hét elején visszahívta állomáshelyéről Farkas 

Gézát, a Magyar Köztársaság pozsonyi konzulját. A magyar külügyminisztérium 

sajtóosztálya a lap megkeresésére közölte, nincs tudomásuk arról, hogy Farkast 

visszahívták volna. A napilap szerint Farkas Gézát szlovák szervezetek részéről az utóbbi 

hónapokban több bírálat érte egy interjúban tett kijelentései miatt, melyben a szlovákság 

történelmének egyes részeiről, elsősorban a Cirill-Metód-kultuszról beszélt, mondván, ez 

utólagosan kapott ekkora hangsúlyt, egyébként a középkor folyamán nem létezett, 

ellentétben a Szent István-kultusszal. 

 

Az RMDSZ-támogatások elszámoltatását sürgeti Tőkés 

2011. március 28. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, 

Reggeli Újság 

Az RMDSZ haladéktalanul adjon számot a romániai magyar közösségnek az általa kezelt 

és felhasznált, elköltött és elosztott román és magyar költségvetési pénzekről – szólítja fel 

a szervezetet Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke. Tőkés hasonló elszámolást vár 

el az RMDSZ Bihar megyei szervezetétől, mely – fogalmazása szerint - szemmel láthatóan 

teljes önkényességgel bánik a kezére jutott bihari magyar közösség pénzalapjaival. 

 

Tőkés: számoljatok el! Kelemen: állunk elébe! 

2011. március 29. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó  

Kelemen Hunor hétfőn elutasította Tőkés vádjait. „Nem használtunk fel anyaországi 

támogatásokat kampánycélokra, minden egyes forinttal és lejjel el tudunk számolni” – 

jelentette ki az Új Magyar Szónak a szövetségi elnök. „A jelenlegi magyarországi 

kormányzat is tartott már ellenőrzést. Külön kiemelték, hogy a nevelési- oktatási 

támogatás elosztásakor körültekintően jártunk el” – mondta Kelemen. „Aki százmillió 

forintokat kap a magyar államtól demokráciaközpontok létrehozására, annak jobb dolga is 

lehetne, mint nem létező pénzügyeket keresni az RMDSZ-ben” – tette hozzá. 
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http://mti.hu/cikk/537418/
http://ujszo.com/napilap/cimlapcikk/2011/03/28/budapest-visszahivta-a-pozsonyi-konzult
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49373
http://maszol.ro/aktualis/tokes_szamoljatok_el_kelemen_allunk_elebe_2011_03_29.html
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Felismerni a közös érdekeket 

2011. március 29. - Kiss Előd-Gergely - Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, 

Szabadság, Magyar Hírlap 

„A közösségek önrendelkezéshez, a nyelvi és kulturális identitáshoz való jogának 

elismerése szükséges ahhoz, hogy a közép-európai neurózisokat eloszlassuk, a létező 

feszültségeket felszámoljuk” – hangsúlyozta Kolozsváron Martonyi János magyar 

külügyminiszter. A Kelemen Hunorral folytatott megbeszélésen elhangzott: a magyar 

kisebbség jogainak bővítése érdekében nagyon fontos, hogy a következő romániai 

népszámláláson minél többen vallják magukat magyarnak, és a magyar választópolgárok 

minél aktívabban vegyenek részt a helyhatósági és parlamenti választásokon. 

 

Március 15-i nyilatkozatok – nem tágít a PNL 

2011. március 28. - Balogh Levente - Krónika 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) folytatja az előkészületeket egy olyan parlamenti 

nyilatkozat elfogadtatására, amelyben elítélnék azon budapesti politikusokat, akik március 

15-i nyilatkozataikkal „súlyosan megsértették a román népet” – jelentette be a hétvégén 

Eugen Nicolăescu, a párt parlamenti képviselője. A politikus közölte, konkrétan Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és a bukaresti 

magyar nagykövet felesége, Bajtai Erzsébet által tett autonómiapárti nyilatkozatok 

zavarják a pártját. 

 

EMNT–RMDSZ-találkozó áprilisban? 

2011. március 28. - Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Áprilisban ülhetnek tárgyalóasztalhoz az RMDSZ és az EMNT képviselői – jelentette be 

sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. Mint részletezte, 

megválasztása óta több ízben is beszélt már Tőkés László EMNT-elnökkel. Legutóbb éppen 

tegnap egyeztettek, amikor Kelemen meghívta Tőkést Kolozsvárra a Mátyás-szoborcsoport 

avatójára, az Európai Parlament alelnöke pedig igent mondott a felkérésre. 

 

Sólyom László támogatásáról biztosította a tehetséges fiatalokat Kolozsváron 

2011. március 28. - Krónika 

Sólyom László volt magyar államfő is részt vett szombaton a Nyilas Misi 

Tehetségtámogató Egyesület által első alkalommal megszervezett tehetségnapon a 

kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium dísztermében. „A Nyilas Misi 

Tehetségtámogató Egyesület legfontosabb célja nem lehet más, mint az, hogy segítse az 

tehetséges erdélyi magyar diákokat, hogy segítsen tehetségük kamatoztatásában, hogy 

érezzék: fontos, értékes tagjai a közösségnek” – fogalmazott a volt államfő. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49379
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49369
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49329
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49330
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Eskütétel Sólyom László jelenlétében 

2011. március 28. - Erdély Ma, Paprika Rádió 

Közel húsz személy tehette le az állampolgársági esküt szombaton Sólyom László, 

Magyarország volt köztársasági elnöke jelenlétében. A ceremónia végén Szilágyi Mátyás 

főkonzul elmondta, hogy Sólyom László állampolgársági okleveleket adott át az esküt 

letevő kolozsvári magyaroknak. „Sólyom elnök úr az oklevelek átadásakor elmondta, 

meghatónak tartja, hogy jelen lehetett a ceremónián. A jelenlevő személyek 

megtisztelőnek érezték Magyarország volt elnökének részvételét, ő egy rendkívül népszerű 

személyiség”, mondta Szilágyi. 

 

Továbbra is kérdéses marad a csángók anyanyelvű pasztorációja 

2011. március 28. - transindex.ro, Krónika 

Az egyházpolitikai tapasztalatok kölcsönös átadásáról, a romániai magyar történelmi 

egyházakat érintő restitúciós folyamatról, a magyarországi román ortodox egyház 

helyzetéről, valamint a csángó magyarok anyanyelvű pasztorációjának kérdéseiről tárgyalt 

az elmúlt napokban Bukarestben Szászfalvi László, az egyházi, a nemzetiségi és a civil 

kapcsolatokért felelős magyarországi államtitkár. Kelemen Hunor kulturális és 

örökségvédelmi miniszterrel az egyházi műemlékek, illetve az egyházi örökség 

megvédésének, felújításának közös programjáról beszélt az államtitkár. Mint elmondta, e 

témában a két kormány hamarosan egyeztetni fog. 

 

Adó és voks 

2011. március 28. - Balogh Levente - Krónika 

A Krónika hasábjain Balogh Levente a választójog kiterjesztése kapcsán megjegyzi, hogy „a 

budapesti kormánynak érdemes lenne megfontolnia, hogy a határon túliak ne pártlistára 

voksoljanak majd, hanem saját képviselőket delegáljanak az Országgyűlésbe. Hitelesebb 

ugyanis a képviselet, ha a nagyváradi vagy a brassói magyar érdekeit nem egy siófoki vagy 

budapesti honatya képviseli. Ráadásul azt az érvet is gyengítheti, hogy a Fidesz csupán 

saját hatalmát szeretné a határon túli voksokkal bebetonozni”. 

 

EMI-küldöttgyűlés Sepsiszentgyörgyön 

2011. március 28. - Molnár-Székely Emőke - szekelyhon.ro 

Tizenkét településről közel negyven küldött vett részt a minden évben megrendezésre 

kerülő tisztújító küldöttgyűlésen, hogy megvitathassák a szervezeti kérdéseket, valamit 

döntsenek az elnökség összetételéről. A gyűlésen részt vevő fiatalok megerősítették 

tisztségében a jelenlegi vezetőséget, így a szervezet élén Soós Sándor elnök maradt, míg 

alelnöknek ismételten Lovassy Cseh Tamást választották, titkárnak pedig Szakács Júliát. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=88303&cim=eskutetel_solyom_laszlo_jelenleteben
http://itthon.transindex.ro/?hir=25880
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=49371
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/emi-kuldottgyules-sepsiszentgyorgyon
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Aszfalt-tangó 

2011. március 29. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Tőkés László elszámoltatásra vonatkozó felhívására Salamon Márton László a 

következőképpen reagál az Új Magyar Szó vezércikkében: „köztudomású, hogy a Fidesz 

kormány már tavaly óta minden Erdélynek szánt magyar költségvetési pénzt Tőkés László 

és az általa vezetett EMNT felé irányít. Köztudomású, hogy a honosítással kapcsolatos 

tájékoztatás leple alatt pártépítéssel foglalkozó demokrácia-központok működését magyar 

költségvetési pénzekből finanszírozzák (hiszen amikor megkérdezte lapunk a demokrácia-

központok vezetőjétől, honnan származnak ezek a pénzek, hallgatás volt a válasz). 

Köztudomású, hogy a Szülőföld Alap tavalyi támogatásait a Tőkés-barát szervezetek, 

intézmények között osztották szét, és aligha lehet másra számítani idén a Bethlen Gábor 

Alap esetében sem. Köztudomású, hogy a nevelési-oktatási támogatást is Tőkésék osztják 

idéntől, és az erdélyi vállalkozásoknak szánt gazdaságfejlesztési programot is ők futtatják 

majd”. 

 

Mégsem lesz Kossuth utca 

2011. március 29. - Krónika 

A craiovai táblabíróság tegnap nyilvánosságra hozott jogerős ítélete szerint nem 

keresztelheti viszsza a marosvásárhelyi önkormányzat Kossuth Lajos utcára az 1985- ben 

Călăra.ilorra átnevezett utcát. Kerekes Károly marosvásárhelyi önkormányzati képviselő 

tegnap elmondta, nem ismeri a táblabírósági döntést, egyelőre az indoklást sem kapta 

kézhez, így nem kívánja kommentálni az ítéletet. 

 

Tőkés: jól állunk az aláírásgyűjtéssel 

2011. március 29. - Szabadság 

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke szerint szervezete „jól 

áll” az Erdélyi Magyar Néppárt megalapítása érdekében indított aláírásgyűjtéssel. Az 

EMNT elnökének tegnapi nagyváradi sajtótájékoztatóján Orbán Mihály EMNT-alelnök az 

Agerpres hírügynökség szerint elmondta: pénteken, Kolozsváron ülésezik az EMNT 

elnöksége, ahol megvizsgálják a pártalapítás helyzetét, és döntenek a további teendőkről. 

Közölte, már sok megyében sikerült összegyűjteni a minimális 700 aláírást. Az EMNT 

elnöke kijelentette, hogy „kommunisták nélküli pártot alapítanak”, és jelezte, hogy nem 

állnak el az új politikai erő létrehozásának szándékától. 

 

Déván megnyílt a 30. Demokrácia Központ – Népszerű a honosítás 

2011. március 29. - Erdély Ma, Duna Tv 

Eddig 43 ezer ötszáz honosítási kérelem érkezett a fővárosi kirendeltségekre, de több ezer 

még a külképviseleteken van – mondta Wetzel Tamás honosításért felelős miniszteri 

biztos, aki szerint a kétszázezer kérelmet biztosan el fogják érni. Toró T. Tibor, az EMNT 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=134335
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49383
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/55831
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=88359&cim=devan_megnyilt_a_30_demokracia_kozpont_nepszeru_a_honositas_video
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ügyvezető elnöke elmondta, hogy Erdélyben a harmincadik Demokrácia Központ nyílt 

meg, melyeknek a segítsége nélkül döcögősebb lenne az ügyintézés, az iratcsomók 

elkészítése. 

 

Berényi: az MKP javaslatai bekerülnek a magyar alkotmányba 

2011. március 28. - MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó Online 

A készülő magyar alkotmányban valószínűleg szerepelni fog az MKP három javaslata is, 

melyek a magyarországi kisebbségek jogainak védelmét célozzák. A Berényi József vezette 

párt szeretné, hogy az új alkotmány preambulumában szerepeljen, hogy a kisebbségek 

államalkotó közösségek Magyarországon. Javasolták azt is, hogy a kisebbségi nyelvek 

használatának védelme erősebb legyen, mint a jelenlegi alkotmányban, valamint azt is, 

hogy az alaptörvény garantálja a kisebbségek képviseletét az Országgyűlésben. Az MKP 

vendége volt Ján Fuzik, a magyarországi Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, aki 

elmondta, az új alaptörvény első változatában nem szerepeltek a kisebbségek, ám az újabb 

változatban a kisebbségi önkormányzatok tiltakozásai után már megemlítik őket is. 

 

A magyar külügy elítéli az Esterházy-szobor meggyalázását 

2011. március 28. - MTI, bumm.sk 

A magyar külügyminisztérium elítélte Esterházy János kassai mellszobrának vörös 

festékkel történt meggyalázását, egyúttal reményét fejezte ki, hogy felelősségre vonják a 

tetteseket. A tárca közleménye szerint „az embermentő tevékenységéről és a kisebbségek 

melletti kiállásáról ismert Esterházy János mártírságának állított emlékmű nem lehet 

szélsőséges megnyilvánulások tárgya”. 

 

Jeszenszky Géza szerint szankcionálhatják is Szlovákiát az állampolgársági 
törvénye miatt 

2011. március 29. - Duna TV, parameter.sk 

Uniós szabályokba ütközhet az a szlovákiai terv, mely szerint az állami szervek 

állapíthatnák meg, melyik állampolgár szerzett a szlovákon kívül más állampolgárságot is, 

és ezért szankcionálnák is őket - mondta Jeszenszky Géza a Duna Televízió Heti Hírmondó 

című műsorában 
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http://www.bumm.sk/53586/berenyi-az-mkp-javaslatai-bekerulnek-a-magyar-alkotmanyba.html
http://www.bumm.sk/53597/a-magyar-kulugy-eliteli-az-esterhazy-szobor-meggyalazasat.html
http://www.parameter.sk/rovat/kulfold/2011/03/28/jeszenszky-geza-szerint-szankcionalhatjak-szlovakiat-az-allampolgarsagi-torű
http://www.parameter.sk/rovat/kulfold/2011/03/28/jeszenszky-geza-szerint-szankcionalhatjak-szlovakiat-az-allampolgarsagi-torű
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Jogsértő földhivatalok Vajdaságban  

2011. március 29. - MTV Híradó, Kárpátalja Ma  

Egyes vajdasági földhivatalokban nem fogadják el a magyar nyelven írt szerződéseket. A 

Magyar Nemzeti Tanács szerint ez súlyos jogsértés - az iratokat ugyanis kötelező szerbre 

lefordítani, pedig a magyar is hivatalos nyelv a tartományban. A földhivatalok eljárását 

törvényszegőnek tartja a Magyar Nemzeti Tanács elnöke Korhecz Tamás is, ezért a 

köztársasági ombudsmanhoz fordul: „Szerbia nemzetközi szerződésben -  Európai Nyelvi 

Charta - kötelezte magát arra, hogy elfogad minden kisebbségek nyelvén készült okiratot” 

– jelentette ki az MNT elnöke. Észak-Bácskában az adóhivatalok úgy kézbesítettek 

határozatokat, hogy a magyar neveket cirill betűkkel írták. Korhecz Tamás is arra bíztat 

mindenkit,  tegyen panaszt a Nemzeti Tanácsnál, ha úgy érzi megsérültek kisebbségi jogai. 

 

Valljuk magunkat magyarnak 

2011. március 28. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A HMDK országos népszámlálási kampányt indított, amelynek célja, hogy minél szélesebb 

körben felhívja a figyelmet a népszámlálás fontosságára, és arra buzdítsa a magyarokat, 

hogy vállalják nemzetiségüket és anyanyelvüket. „A héten minden olyan településen, ahol 

magyarok élnek, eljuttatunk a családokhoz egy tájékoztató füzetet, amely az 

alapinformációkat tartalmazza az április 1. és 28. között zajló népszámlálásról, és 

plakátokkal is hirdetjük a népszámlálás fontosságát” – hangsúlyozta Jakab Sándor 

HMDK-elnök. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2011/03/28/20/Jogserto_foldhivatalok_Vajdasagban.aspx
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/484-valljuk-magunkat-magyarnak-koezoesseguenk-megmaradasa-a-tet
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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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http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

