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Orbán: az már nem kérdés, hogy választójogot kapnak a határon túli 
magyarok 

2011. március 29. - MTI 

Orbán Viktor kormányfő a TV2 Tények című műsorának adott interjúban kitért a határon 

túli magyarok választójogára, amellyel kapcsolatban elmondta: az nyilvánvaló, hogy az 

emberek a határon túli magyarokkal való összetartozást az egyik legfontosabb értéknek 

tekintik. „Szerintem ennek természetes eszköze a választójog” - közölte, kijelentve: nem az 

a kérdés, hogy van-e választójoguk a határon kívül élő magyaroknak, hanem, hogy azt 

milyen formában tudják kifejezni. A határon túli magyarok szavazati jogáról a választójogi 

törvény rendelkezik majd. 

 

Elutasította a magyar politikusokat elítélő politikai nyilatkozatot a bukaresti 
képviselőház 

2011. március 29. - Balogh Levente - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Magyar 

Nemzet, Új Magyar Szó 

A képviselőház külügyi bizottsága kedden elfogadta, a plénum azonban elvetette annak a 

nyilatkozatnak a szövegét, amelyet az utóbbi időben egyre szélsőségesebb magyarellenes 

retorikát alkalmazó ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) javaslatára fogalmaztak a 

március 15-én egyes budapesti politikusok részéről elhangzott nyilatkozatok elítélésére. A 

képviselőház plénumában ismét csak botrányos körülmények között utasították el az 

azonnal szavazásra is bocsátott nyilatkozatot. 

 

Oktatási támogatás: titkolóznak Budapesten 

2011. március 30. - Új Magyar Szó 

Teljes a hírzárlat Romániában a magyar kormány által biztosított oktatási-nevelési 

támogatás körül. Az Iskola Alapítvány munkatársai széttárt karokkal fogadják azokat a 

szülőket, akik a korábban megszokott határidőig, április 15-ig szeretnék megpályázni a 

mintegy 300 lejes juttatást, ugyanis Budapest nem tájékoztatta az alapítványt arról, hogy 

mi lesz a továbbiakban. Ulicsák Szilárd miniszteri biztos egy vajdasági lapnak azt 

nyilatkozta, szigorítanak a feltételeken, mert sok a visszaélés: nem magyar nemzetiségűek 

is kaptak pénzt támogatás címén. 

 

A határon túli magyar szervezeteket is vizsgálják 

2011. március 30. - Erdély Ma, hirado.hu, hvg.hu, MTI 

A magyar kormány által a határon túli magyar szervezeteknek és egyéb intézményeknek 

nyújtott állami támogatását is vizsgálni fogja az elszámoltatási kormánybiztos. Budai 

Gyula ezt azután közölte, hogy Tőkés László, az EMNT elnöke szorgalmazta: a magyar 

kormány az elszámoltatásért felelős kormánybiztos hivatalán belül egy határon túli 
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http://www.mti.hu/cikk/537602/
http://www.mti.hu/cikk/537602/
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49426
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49426
http://maszol.ro/tarsadalom/oktatasi_tamogatas_titkoloznak_budapesten_2011_03_30.html
http://erdely.ma/magyarorszag.php?id=88451&cim=a_hataron_tuli_magyar_szervezeteket_is_vizsgaljak
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elszámoltatási kormánymegbízottat is nevezzen ki, aki a külhonban elkövetett pénzügyi 

visszaéléseknek járna utána. 

 

A Rákóczi Szövetség a népszámlálásra készül 

2011. március 29. - MTI, Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség levélben keres meg minden olyan szülőt, akinek gyermeke magyar 

iskolába jár, hogy a közelgő szlovákiai népszámláláson vállalják magyarságukat - mondta 

Halzl József, a szervezet elnöke az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága ülésén. 

Halzl kiemelte: a népszámlálás a kisebbségeknek járó támogatások, a nyelvhasználat 

mellett lélektani szempontból is nagyon fontos, ezért mindent meg kell tenni, amit lehet 

május 21-ig. A cél érdekében a felvidéki Diákhálózat nevű szervezeten keresztül 

megpróbálják a felsőoktatásban tanuló magyar fiatalokat is megszólítani. 

 

Konzultálni hívták haza Farkast 

2011. március 30. - Kocur László - Magyar Hírlap, MTI, bumm.sk 

„Farkas Géza a hivatkozott cikkben a magánvéleményét közölte, az nem tekinthető a 

magyar Külügyminisztérium hivatalos álláspontjának” – reagált a szaktárca a pozsonyi Új 

Szó hétfői számában megjelentekre, mely szerint Budapest visszahívta állomáshelyéről a 

pozsonyi konzult. A február elején a bumm.sk hírportálon megjelent interjúban a konzul 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. 

 

A nyelvi identitás a családokban dől el 

2011. március 30. - Dr. Szabó Endre - Magyar Nemzet 

„Öröm olvasni, hogy a parlament nem a jelenlegi államhatárokhoz igazodó, hanem az 

egész nemzet igényeit figyelembe vevő alkotmányt készít elő. Ez azért fontos, mert a 

magyar nemzet etnikai és politikai határai történelmi okoknál fogva nem esnek egybe. A 

magyar nemzet egy és oszthatatlan, attól függetlenül, hogy tagjai melyik országban élnek. 

Jó lenne határozottabban leszögezni, hogy a magyar nemzet valamennyi tagjának joga van 

önazonosságának, kultúrájának, nyelvének és hagyományának, vagyis nemzeti 

identitásának megőrzésére. Kényesebb a határon túli magyarság választójogának a 

kérdése. Más szomszédos népekhez hasonlóan a magyarokat is megilleti a választójog, 

valóban nincs kétféle állampolgárság.” 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. március 30-i számában olvasható.) 
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14 ezer diák utazhat a határon túli magyar területekre 

2011. március 29. - MTI, Erdély Ma 

Kedden tartotta ülését az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága, ahol Csete Örs 

elmondása szerint a rendelkezésre álló 500 millió forintból 14 ezer diák utazása oldható 

meg. A jelenlévő képviselők kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a csángó diákokat 

szórványtáborok szervezésével lehetne bevonni a programba. A továbbiakban az 

alapítvány gazdálkodásáról, valamint a bekövetkezett változásokról számolt be. 

 

IRES-felmérés a román-magyar kapcsolatokról 

2011. március 29. - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A románok és a romániai magyarok közti, utóbbi évekbeli kapcsolatokat a lakosság 57 

százaléka jónak tartja, 63 százalékuknak jó véleménye van a magyarokról, de 50 

százalékuk nem nézi jó szemmel a kettős (román-magyar) állampolgárság lehetőségét – 

derül ki a kolozsvári IRES közvélemény-kutató felméréséből. Az országos szintű 

közvélemény-kutatásból – amely március közepén készült –, az is kiderül, hogy a 

megkérdezettek 63 százaléka jónak tartja, hogy a magyarok megünnepeljék március 15-ét, 

de 51 százalékuk károsnak tekinti az RMDSZ szerepét a romániai politikában. 

 

Végleges döntés: Rácz Károly bent marad 

2011. március 29. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

Továbbra is letartóztatásban marad Kézdivásárhely felfüggesztett polgármestere, ugyanis 

hiába fellebbeztek ügyvédei háromszor is, a táblabíróság mindannyiszor elutasította 

kérésüket. Ezáltal Rácz Károly vizsgálati fogságban marad Sepsiszentgyörgyön, április 9-

éig.  

 

Falujáró honosítás-segítők 

2011. március 30. - Új Magyar Szó 

Közel húsz falut keresett fel eddig a Szatmár megyei RMDSZ honosítást segítő csapata. 

Tasnádi István irodavezető az ÚMSZ-nek elmondta, hogy eddig ezerkétszáz személynek 

adtak tanácsot, illetve segítettek az iratcsomó összeállításában. A napokban jártak 

Lázáriban, Mikolában, Egriben, Krasznamihályfalván, most készülnek az avasi falvakba, 

köztük Vámfaluba és Kőszegremetére. Az RMDSZ-csapat az igénylőknek mindent 

díjmentesen végez. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49425
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A SME a szlovák-magyar viszonyról 

2011. március 29. - MTI, bumm.sk 

Orbán Viktor azzal, hogy visszahívta állomáshelyéről a Szlovákiáról nagyon lenézően 

nyilatkozó pozsonyi magyar konzult, megmutatta, miben különbözik a kárpát-medencei 

politikusok átlagától - írta a SME liberális napilap. A szlovák lap kommentárja szerint 

Orbán ezzel „a tisztelet és a megbecsülés jelét adta. Nem kívánja, hogy a magyar állam 

képviselője olyan véleményeket terjesszen, amelyek esetleg sérthetik a szomszédos 

nemzetet”. Peter Schutz hozzátette: „szép, hogy Orbán (Martonyi) visszarendelték a 

konzult, a kettős állampolgárság kiváltotta szlovák probléma ignorálása azonban 

reálpolitika”. 

 

Focus: Ficóék egyedül kormányozhatnának 

2011. március 29. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó Online, Népszava 

Toronymagasan nyerné a választásokat a Smer-SD a Focus közvélemény-kutató intézet 

felmérése szerint. A Robert Fico vezette ellenzéki párt a szavazatok 44,8 százalékát 

szerezné meg, mellyel 76 mandátumhoz jutna a 150 fős törvényhozásban. A Bugár Béla 

által irányított Most-Híd 7,9 százalékot (13 mandátum) szerezne, míg a Magyar Koalíció 

Pártja 4,3 százalékos eredményével nem lépné át a parlamenti küszöböt. 

 

Slota szerint Berényi már magyar állampolgár  

2011. március 29. - SITA, TASR, Új Szó Online, parameter.sk 

A magyar állampolgárságért folyamodó Berényi József MKP-elnöknek nem volna szabad 

összehívnia pártja kongresszusát, és lehetővé tennie a változást a pártelnöki poszton - véli 

Ján Slota. Slotának meggyőződése, hogy Berényi már meg is szerezte a magyar 

állampolgárságot. Ha ez így van, köteles lenne erről jelentést tenni, s ebben az esetben 

elvesztené szlovák állampolgárságát, vagyis az MKP színeiben se jelöltethetné magát a 

pozsonyi parlamentbe. 

 

Saját csapdájában a szlovák politikai elit 

2011. március 29. - Új Szó, Felvidék Ma, InfoRádió 

Az állampolgársági törvény kapcsán saját csapdájának foglya a szlovák politika - véli 

Szarka László történész. A Selye János Egyetem Tanárképző Karának dékánja az 

InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, mintegy háromszázezer szlovák él 

Csehországban, legalább ennyien mozognak szerte a világban, és nagy szükségük lenne 

arra, hogy az adott országban állampolgársági jogokat kapjanak. Ők ezt most a magyar 

állampolgársági törvény ellen hozott jogszabály miatt nem tehetik meg. Ha mégis 

megkísérlik, akkor elveszítik a szlovák állampolgárságukat. Szarka László kifejtette, a 

szlovák politikai elit alapvetően elutasítja a magyarországi állampolgársági törvény azon 
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felfogását, hogy tisztán identitáspolitikai megfontolásból kapjanak szlovák állampolgárok 

magyar állampolgárságot. 

 

A szobor provokáció? 

2011. március 29. - Nagy András - Új Szó 

„A szlovákok komoly többsége Esterházy Jánost, ahogy nagyon sok más magyar személyt 

és ügyet nagyon leegyszerűsítő prizmán keresztül nézik. Ezen a prizmán keresztül mosható 

könnyen egybe Orbán a Jobbikkal, a határon túl élő magyarok iránt érzett felelősség a 

revizionizmussal. De fordítva is igaz, Magyarország és a magyarok még mindig nagyon sok 

témában és ügyben nem tekintik egyenrangú partnernek Szlovákiát, és gyakran érzik úgy, 

szuverén joguk lépni, akár Magyarország határain kívül is. Esterházy János szobrot 

érdemel, valószínűleg már sokkal korábban is lépni kellett volna. De ha nem szeretnénk, 

hogy továbbra is megdobálják, úton-útfélen lefasisztázzák, és azokat is, akik esetleg 

szobrot emelnek neki, nyíltan kell róla beszélni.” 

 

Országosan nyolc magyar módszertani oktató lesz 

2011. március 29. - parameter.sk, bumm.sk 

Megkezdődhet a magyar pedagógusok továbbképzése a Pedagógiai Módszertani Intézet 

(MPC) kihelyezett központjában Révkomáromban. Mičúch Ildikó, az oktatási 

minisztérium kisebbségi oktatási osztályának vezetője elmondta, „mostanáig úgy tűnt, 

mindössze egy pedagógus foglalkozhat a magyar tannyelvű iskolák oktatóinak 

továbbképzésével”. Sikerült azonban elérni, hogy négy szakember kezdhesse meg a 

munkát április elsejével. Korábban Eugen Jurzyca oktatási miniszter elutasította a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által is indítványozott javaslatot, amely 15 fős 

szakembergárdával számolt. 

 

Aki visszautasította Husák elnöki kegyelmét 

2011. március 29. - Miklósi Péter - Új Szó 

Miroslav Kusý politológus, korábbi miniszter a pozsonyi magyar napilapnak adott 

interjúban a kedvezményes honosításról szóló jogszabállyal kapcsolatban elmondta: „a 

magyar fél eléggé arrogánsan, minden különösebb diplomáciai tapintat nélkül hozta meg 

ezt a törvényt, s azóta sem mutat engedékenységet; a válaszlépést kereső szlovák oldal 

pedig mindmáig kelletlen és erőltetetten keményfejű”. Kusý „a 21. század nyitott 

Európájában az etnikai autonómia kezdeményezését” nem tartja szerencsésnek, mert ez 

„különböző bonyodalmaknak vagy rendre nehezen kezelhető viszálykodásoknak a forrása 

lehet”. Szerinte Szlovákiában a történelmi hagyományokat tiszteletben tartó regionális 

önkormányzatiság elvének kellene felülkerekednie. 
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Veszélyben a nemzet! 

2011. március 30. - Veres István - Új Szó 

„Már az elején világos volt, hogy az állampolgársági cirkusz nem két hónapos történet lesz, 

de a múlt hét eseményei után talán elmondhatjuk, hogy elértük azt a stádiumot, ahonnan 

már csak visszafelé vezet út” - áll a pozsonyi napilap kommentárjában. „Daniel Lipšic 

(KDH) szlovák belügyminiszter bejelentette, megtalálja a módját, hogy kinyomozza a 

kettős szlovák állampolgárokat. Eddig azt hihettük, hogy Lipšic túlburjánzó Orbán-

fóbiájában fittyet hány arra a több ezer szlovák állampolgárra, akik ilyen vagy olyan okból 

más állam állampolgárságát is szeretnék megszerezni. Most már világos, legalább annyira 

fontos neki, hogy a leendő kettős állampolgárok mind meglakoljanak annak rendje és 

módja szerint, ahogyan azt a Lipšic által egyébként sokat bírált Robert Fico tavaly 

megálmodta volt.” 

 

Hány magyar elsős lesz?  

2011. március 30. - Nagy Magdolna - Magyar Szó 

Bemutatkozott Újvidék négy, két tannyelvű iskolája a szülőknek. A tanácskozás szinte 

teljes egészében szerb nyelven folyt, mivel sok nem magyar anyanyelvű szülő is megjelent. 

A : Petőfi Sándor, Nikola Tesla, József Attila és Sonja Marinković iskolák egyenként 

számoltak be arról, hogy miért hozzájuk érdemes beíratni a leendő elsős gyermeket. Igor 

Milićević,a Nikola Tesla iskola igazgatója elmondta, hogy az összevonások helyett lehetővé 

kellene tenni mind a négy iskolában a magyar osztályt. Az igazgatók felhívták a figyelmet, 

hogy a többnyelvűség kizárólag hasznos lehet a gyermek számára. 

 

Magyar-ukrán-ruszin megbékélési konferenciát tartottak Kárpátalján 

2011. március 29. - Dupka György, Zubánics László - Kárpátinfo 

Kerekasztal fórumot szervezett dr. Surján László európai parlamenti képviselő  a 

beregszászi Európa-Magyar Házban a Kárpát-medencei Megbékélés Mozgalom keretében. 

A nyitó előadást tartó képviselő elmondta, hogy „Egy olyan 20. századot hagytunk magunk 

mögött, amelyet – bármelyik nemzetiség oldaláról nézve is jobb lenne elfelejteni.” 

Azonban a nyugati országoknak már sikerült a megbékélés, ami véleménye szerint Közép-

Európában is megoldható. Ludvig Filip, a Kárpátaljai Ruszin Néptanács alelnöke kiemelte, 

hogy Ukrajnában vannak olyan politikai erők, melyeknek célja az ellentétek szítása a két 

nép között. Dupka György Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója kitért a 

vereckei emlékmű körül kialakult nyilatkozat háborúra, melyet szerinte radikális ukrán 

nacionalisták gerjesztenek. Zubánics László történész felhívta a figyelmet az ukrán 
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parlament elé beterjesztett nyelvtörvény-tervezetre, mely garantálná a nemzetiségi 

nyelvhasználatot azokban a térségekben ahol a nemzetiségek aránya eléri a 10 százalékot. 
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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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