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„Meg kell gyökeresednie a családok, a gyermek tiszteletének” 

2011. március 30. - MTI, Magyar Nemzet Online, MR1-Kossuth Rádió, Magyar Hírlap, 

Krónika, Erdély Ma 

A családok megerősítésének fontosságát hangsúlyozták a Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) tizedik közgyűlésének résztvevői a Parlamentben. 

Jakab István (Fidesz), az Országgyűlés alelnöke köszöntőjében kifejtette, mindent 

megtesznek azért, hogy az új alkotmányt a határon túli magyarok érdekeinek 

figyelembevételével fogadják el. Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyekért felelős 

államtitkár elmondta, Magyarország lélekszáma 10 millió alá csökkent, és fontos, hogy ez a 

negatív tendencia ne folytatódjon. Szerinte ehhez adott lelki megerősítést a kettős 

állampolgárság, amely egy százéves kudarcsorozatot próbált helyrehozni. Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte: egy új nemzetstratégia 

egyik alapvető pillére lehet egy család- és gyermekbarát társadalom kiépítése, a 

gyermekvállalás feltételeinek javítása. Ezért is tartják fontosnak a határon túli és hazai 

családszervezetek összefogását, munkájuk támogatását. A rendezvényhez kapcsolódva a 

Szent Korona előtt tett állampolgársági esküt egy hétgyermekes csíkszeredai család. 

 

Megkezdődött a kisebbségi nyelvhasználati törvény vitája 

2011. március 30. - Felvidék Ma 

Rudolf Chmel (Most-Híd) miniszterelnök-helyettes előterjesztésével kezdetét vette a 

nemzeti kisebbségek nyelvének hivatali használatáról szóló törvény vitája. Chmel 

elmondta: a módosításra azért van szükség, mert a jogszabályt összhangba kell hozni az 

államnyelvtörvénnyel, de az ország nemzetközi kötelezettségeivel is. A Híd alelnöke 

hozzátette: tévedés azt hirdetni, hogy a szlovákiai kisebbségeknek átlagon felüli jogaik 

vannak. Szerinte Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban és Ausztriában is 

létezik komplex, a kisebbségek jogait védő törvény, ami sokkal több jogot garantál a 

kisebbségeknek, mint a szlovák nyelvhasználati törvény. 

 

Az ukrajnai állampolgársági törvény néhány mozzanata 

2011. március 30. - Kárpátalja Ma 

A Kárpátalja Ma hírportál a karpatnews.in.ua egyik cikkét idézi, melyben Homonaj 

Vaszilij, az Ungvári Nemzeti Egyetem alkotmányi és összehasonlító jogtudományokkal 

foglalkozó tanszékének docense fejtette ki véleményét a kettős állampolgárság ukrajnai 

szabályozásáról. Homonaj Vaszilij szerint Ukrajna nem ismeri el a kettős állampolgárság 

intézményét, azaz, amennyiben egy ukrán állampolgár más állampolgársággal is 

rendelkezik, az ukrán törvények alapján őt az állam saját állampolgárának tekinti, vagyis 

rá az ukrajnai törvényeket tekinti mérvadónak. Megállapítja azt is, hogy az ukrán 

állampolgárság – más állampolgárság felvételének esetében – automatikusan nem 

veszíthető el. A hatályos törvények szerint nem vonható sem adminisztratív, sem 
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http://www.mno.hu/portal/774690
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27887:parlament-megkezddoett-a-kisebbsegi-nyelvhasznalati-toerveny-vitaja&catid=7:politika&Itemid=150
http://karpatalja.ma/nezopont/1402-az-ukrajnai-allampolgarsagi-torveny-nehany-mozzanata
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büntetőjogi felelősség alá az, aki kettő vagy több állampolgársággal rendelkezik – zárt 

írását a jogtudományok kandidátusa. 

 

PSD: óvás a nyilatkozatügyben 

2011. március 31. - Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma 

Nem nyugszik bele a magyarországi politikusokat elítélő parlamenti nyilatkozat 

elfogadásának meghiúsulásába az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD): az alakulat 

megóvta a keddi képviselőházi szavazás eredményét, amelyen csak egyetlen szavazaton 

múlt, hogy a plénum nem fogadta el a budapesti vezetők március 15-i nyilatkozatai 

kapcsán ellenzéki követelésre megfogalmazott elítélő dokumentumot. A PSD szerint 

ugyanakkor pártjuk képviselője, Aura Vasile szavazatát nem regisztrálta az elektronikus 

rendszer, márpedig annak figyelembevételével meglenne a 143 voks.   

 

Szociáldememokrata lépés a kettős álampolgárság ellen 

2011. március 31. - Csata Orsolya - Erdély Ma, Duna Tv 

Ne lehessenek polgármesterek vagy parlamenti képviselők azok, akik megkapják a magyar 

állampolgárságot – ezt javasolja a Szociáldemokrata Párt egy képviselője. Valeriu Zgonea a 

román érdekeket félti a kettős állampolgárságú politikusoktól. A törvénytervezet nem 

ijesztette el a székelyföldi tisztségviselőket. A székelyföldi tisztségviselők politikai 

trükközést látnak a szocdemek javaslatában, és nem teszik ettől függővé állampolgársági 

igénylésüket.  

 

Magyar állampolgárság: mindenki a saját ügyének érzi 

2011. március 30. - orientpress.hu 

A kettős állampolgárság kérdése fél éven belül rendeződhet Szlovákiában – jelentette ki 

Wetzel Tamás az OrientPress Hírügynökség közigazgatási rádiójának adásában. A 

honosításért felelős miniszteri biztos elmondta, az állampolgársági kérelmek feldolgozása 

három hónapra csökkent. Eddig mind az ügyféli, mind az ügyintézői oldalon sikereket 

könyvelhetett el a rendszer, hiszen minden résztvevője saját ügyeként kezeli, tudva, hogy 

hosszú évtizedek adósságát törlesztjük. A különböző jogok, kötelezettségek alapján magyar 

állampolgárokat, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezőket, és biztosított 

jogviszonyú embereket különíthetünk el – mutatta be a különböző státuszok jogait a 

miniszteri biztos. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=88534&cim=szocialdememokrata_lepes_a_kettos_alampolgarsag_ellen_video
http://www.orientpress.hu/80772
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Lakatos: Téves az ellenzék nacionalista kártyás stratégiája 

2011. március 30. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Lakatos Péter RMDSZ-es parlamenti képviselő a magyarországi vezetők üzenetéről szóló 

nyilatkozat elfogadásának javaslata kapcsán leszögezte: „Téves az ellenzék egy részének 

stratégiája, hogy a nacionalista kártya kijátszásával törjék meg a koalíció egységét.” 

Lakatos Péter leszögezte: az RMDSZ világosan állást foglalt mindkét esetben, ennek 

ellenére a sajtó és egyes ellenzéki politikusok politikai célokra használták fel azt. Szerinte 

ez a magatartás egyik félnek sem tesz jót, főként a kisebbségi törvény és a régióátszervezési 

törvény közelgő vitája miatt.  

 

A Mátyás-szoborcsoport ünnepélyes újraavatása 

2011. március 30. - Erdély Ma, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A kolozsvári Mátyás-szoborcsoport hivatalos avatóünnepsége 14 órakor kezdődik 

Kolozsvár Főterén, ahol a helyi önkormányzat vezetői köszöntik az egybegyűlteket. A 

román kormány részéről ünnepi beszédet mond Emil Boc miniszterelnök (aki még nem 

igazolta vissza jelenlétét), Kelemen Hunor, kulturális és örökségvédelmi miniszter, 

valamint Vasile Timis államtitkár. A magyar kormány részéről felszólal Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes, Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának vezetője 

és Szőcs Géza államtitkár. Beszédet mond továbbá Tőkés László, az Európai Parlament 

alelnöke és Kántor Lajos, a Kolozsvár Társaság elnöke. 

 

A csángókról szóló könyvet mutattak be Brüsszelben 

2011. március 30. - transindex.ro, Krónika, Szabadság, Nyugati Jelen 

További lépésekre szeretné biztatni a kormányt a csángók kultúrájának és 

nyelvhasználatának megvédelmezésében az a könyv, amelyet kedden mutattak be az 

Európai Parlamentben, Brüsszelben. A bemutatót szervező Sógor Csaba RMDSZ-es EP-

képviselő elmondta, hogy a háromnyelvű (csángó-román-angol) kötetet elsősorban az 

európai közvéleménynek szánták abból az alkalomból, hogy az Európa Tanács e témába 

vágó ajánlása tíz évvel ezelőtt született meg. 

 

Korodi: a magyarországi üzenetekről szóló nyilatkozat elvetése nem az 
RMDSZ győzelme 

2011. március 30. - transindex.ro 

Az RMDSZ képviselői kedden kijelentették, a magyarországi vezetők üzeneteiről szóló 

nyilatkozatot nem fogadta el a képviselőház, mivel nem volt meg a szükséges 

szavazatszám, de ezt nem tartják az RMDSZ győzelmének. Korodi Attila, a képviselőház 

külügyi bizottságának elnöke szerint a nyilatkozat „politikai eszköz volt az ellenzék” 

számára, és nem ment át az alsóházon. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=88472&cim=lakatos_teves_az_ellenzek_nacionalista_kartyas_strategiaja
http://erdely.ma/dokumentum.php?id=88507&cim=a_matyas_szoborcsoport_unnepelyes_ujraavatasa_rmdsz_kozlemeny
http://itthon.transindex.ro/?hir=25895
http://itthon.transindex.ro/?hir=25896
http://itthon.transindex.ro/?hir=25896
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A népszámlálás küszöbén 

2011. március 30. - Kertész Melinda - transindex.ro 

Az idén esedékes, európai szintű, Romániában október 22-31. között zajló népszámlálás 

kapcsán egy határozatot fogadott el legutóbbi, februári Kongresszusán az RMDSZ. A 

dokumentum szerint az RMDSZ tájékoztatási kampányt indít annak érdekében, hogy 

felhívja a figyelmet a magyar identitás vállalásának fontosságára: így járulna hozzá ahhoz, 

hogy minél valósabb kép alakuljon ki a romániai magyarság számarányát illetően. Kovács 

Péter kampányszervező szerint az RMDSZ a vegyes házasságban, a szórványban élőket, a 

csángókat, svábokat, a magyar ajkú romákat és a közel 20%-os magyar lakosságú 

települések lakóit akarja elérni. 

 

Faragó: „Szükségünk van minden magyar ember támogatására” 

2011. március 30. - Irházi János - Nyugati Jelen 

A keddi parlamenti, román nacionalista kardcsörtetéssel kapcsolatban Faragó Péter aradi 

RMDSZ-képviselő a Nyugati Jelennek elmondta: „szomorú, hogy az ellenzék, de főként a 

liberálisok a már letűntnek hitt, a ’90-es évek nacionalista hangnemében írt, Vadimot 

idéző nyilatkozatot akart elfogadtatni, amelyben a román parlament elítéli Semjén Zsolt és 

Kövér László március 15-én tett nyilatkozatait, a szöveg súlyos sértéseket tartalmazott 

mind Magyarország, mind az RMDSZ irányába”. 

 

A volt Szeku nyomása alatt a Kossuth utca ügye 

2011. március 30. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro, Erdély Ma, Népújság 

Hetvenezer marosvásárhelyi magyar ember arculcsapásának, a demokrácia próbájának 

nevezték a craiovai bíróság Kossuth utca ügyére vonatkozó döntését a városi 

önkormányzat RMDSZ-es tagjai. Szerintük még mindig jelen vannak és nyomást 

gyakorolnak az 1990-es eseményekből hasznot húzó „pressziós csoportok”, a 

polgármesterre is, akit írásban szólítanak fel, hogy tartsa be a kétnyelvűséget előíró 

törvényeket. 

 

Monopolpénzek 

2011. március 31. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A Krónika vezércikkében Rostás Szabolcs a Budai Gyula által bejelentett határon túli 

elszámoltatások kapcsán megjegyzi: „Az RMDSZ az elszámoltatások okán most 

nyilvánvalóan attól tart, hogy eleshet a magyar – később pedig akár a román – állami 

közpénzek szétosztása fölötti több mint két évtizedes monopóliumától. Pedig e nélkül nem 

lesz esély az áhított erdélyi magyar–magyar összefogásra: az Erdélyi Magyar Egyeztető 

Fórum is amiatt vált tetszhalottá, mert a szövetség a támogatáspolitika, a bukaresti és 

budapesti források elosztásának egy kis szeletét sem hajlandó kiengedni a kezéből”. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=13990
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/farago_szuksegunk_van_minden_magyar_ember_tamogatasara.php
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/a-volt-szeku-nyomasa-alatt-a-kossuth-utca-ugye
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Cáfol az Iskola Alapítvány 

2011. március 31. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Visszautasítja Nagy Zoltán, a kolozsvári székhelyű Iskola Alapítvány igazgatója azokat az 

inszinuálásokat, miszerint a magyar államnak a határon túli magyar diákoknak szánt 

oktatási- nevelési támogatásai arra nem jogosultakhoz is eljutottak volna. Ami a 

támogatásokkal foglalkozó romániai szervezet megváltoztatására vonatkozó 

feltételezéseket illeti, az Iskola Alapítvány igazgatója szerint ehhez újabb kormányközi 

egyezményre volna szükség, hiszen az érvényben levő leszögezi, hogy a lebonyolító 

szervezet az Iskola Alapítvány. „Ehhez indoklás kellene, illetve bizonyíték arra 

vonatkozóan, hogy az alapítvány rosszul végezte a dolgát. Márpedig az nincs” – 

fogalmazott Nagy Zoltán. Az igazgató szerint Budapest alighanem valóban megpróbálja 

kiiktatni az Iskola Alapítványt, és mivel „nem talál rajta fogást”, időhúzásra játszik. 

 

Kiéheztetik a dunásokat 

2011. március 31. - Új Magyar Szó 

„Kiéheztetik” saját határon túli tudósítóikat a magyarországi közmédiumok. Amint azt az 

Új Magyar Szónak Szabó Bernadett, a Duna Televízió volt munkatársa jelezte, „a Magyar 

Televíziónak és a Duna Tv-nek tudósító Kárpát-medencei tévések ebben az évben egyetlen 

fillért sem kaptak a legyártott és adásba került tudósításokért”. A szerkesztőség birtokába 

jutott információt végül Stanik Bence, a Duna Televízió bukaresti tudósítója erősítette 

meg. Elmondta, hogy valóban voltak és vannak késések a fizetéseket illetően, de a televízió 

szerint ez csak átmeneti időszak. 

 

Állampolgársági iroda Baróton 

2011. március 31. - Erdély Ma, Háromszék 

Az egyszerűsített honosítás ügyintézését segítő irodát avatott tegnap a Magyar Polgári Párt 

baróti szervezete. Az eseményen a számos helyi és megyei vezető mellett részt vett a párt 

országos elnöke, Szász Jenő is, aki úgy fogalmazott, missziónak tartja az 

állampolgárságért folyamodók ügyintézésének segítését, ezért ígéri, az iroda addig lesz 

nyitva, amíg lesz olyan, akinek szüksége van rájuk. 

 

Slota köpködött, Maďarič Apponyit emlegette - vita a kisebbségi 
nyelvtörvényről 

2011. március 30. - MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó Online 

A Smer és az SNS a várakozásoknak megfelelően nem ért egyet a kisebbségi 

nyelvhasználati törvénnyel, tiltakoznak a tervezet ellen. Marek Maďarič, az 

államnyelvtörvény szellemi atyja tolmácsolta a Smer elutasító álláspontját. Szerinte a 
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http://maszol.ro/aktualis/cafol_az_iskola_alapitvany_2011_03_30.html
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2105&cikk=134460
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=88525&cim=allampolgarsagi_iroda_baroton
http://www.bumm.sk/53693/lezarult-a-kisebbsegi-nyelvtorveny-vitajanak-elso-kore.html
http://www.bumm.sk/53693/lezarult-a-kisebbsegi-nyelvtorveny-vitajanak-elso-kore.html
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nyelvhasználati küszöb csökkentése bábeli nyelvzavarhoz és káoszhoz vezetne. „Ne 

diszkrimináljuk a szlovákokat saját államukban” – mondta Maďarič, aki szerint „Apponyi, 

a nagy magyarosító megelégedésében foroghat sírjában”. „A Szlovák Köztársaság Nemzeti 

Tanácsa már nem szlovák. Pfuj!” – mondta Ján Slota, az SNS elnöke, majd a törvényhozás 

épülete felé fordulva köpött egyet. Szerinte „a koalíciós pártok a Híd magyar párt szolgái, s 

teljesítik minden követelését, amely lépésről lépésre megfoszt minket önállóságunktól, 

államiságunktól és déli országrészeinket Magyarországhoz ragasztja”.  

 

Bugár: azt szeretnénk, hogy minden polgár otthon érezze magát 

2011. március 30. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó Online 

Ha elismerjük, hogy a Szlovákiában élő nemzetiségi kisebbségek itt adóznak, és 

nyelvükkel, kultúrájukkal gazdagítják az országot, akkor nincs ok a velük szembeni 

bizalmatlanságra – jelentette ki Bugár Béla a kisebbségi nyelvhasználati törvény 

parlamenti vitájában. Kijelentette, ha a kisebbségek létére teherként tekint az állam, akkor 

elszigetelődésre ítéli őket. „Tudom, hogy sok embernek, ha meglát engem és kollégáimat, 

az jut eszébe, hogy mi magyarok vagyunk, és mindig csak a magyarok számára akarunk 

valamit. Jó lenne, ha azt gondolnák, magyarok, de demokraták is, és azt szeretnék, ha 

Szlovákia minden állampolgára méltóságteljesen és otthon érezze magát, tekintet nélkül 

nemzetiségére“ - jelentette ki Bugár. 

 

A KDH Brüsszelbe vinné a kettős állampolgárságot 

2011. március 30. - TASR, SITA, bumm.sk, Új Szó Online 

Július Brocka, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) képviselője Brüsszelben vitatná 

meg a kettős állampolgárság kérdését. „Az Európai Unió tagországai vagyunk. Szlovákia 

Nem tudja megoldani ezt a problémát, melyet nem mi okoztunk. Érvényesíteni kell a 

szubszidiaritás elvét, és Brüsszelben kell kísérletet tenni a probléma orvoslására” - fejtette 

ki Brocka a parlamentben. A kereszténydemokrata politikus szerint brüsszeli nyomásra 

Magyarország rákényszerülne, hogy módosítsa a törvényt. 

 

Ellenzék: a szlovák diplomácia feladta pozícióit Magyarországgal szemben 

2011. március 30. - TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Juraj Blanár (Smer), a parlament külügyi bizottságának alelnöke szerint az ország 

külpolitikájában a jelenlegi vezetés az előző kormány által megkezdett úton halad tovább, 

egy kivétellel, mely „a pozíciók precedens nélküli feladása Magyarországgal szemben“. A 

képviselő „hajbókolónak“ nevezte Szlovákia helyzetét Magyarországgal szemben. „Befelé 

megszeppent, kifelé dicsekvő“ - összegezte a szlovák külpolitikát Blanár párttársa, Marek 

Maďarič kulturális miniszter. Szerinte a külügy a diplomácia csúcsának véli azt, hogy nem 

bírál, hallgat, és nem védi a szlovák érdekeket. Úgy véli, ez a politika hibás, sőt egyenesen 

kudarc. 
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Szlovákia külpolitikai stratégiájáról tárgyalt a parlament 

2011. március 30. - TASR, Felvidék Ma 

Mikuláš Dzurinda (SDKÚ-DS) külügyminiszter mutatta be Szlovákia külpolitikai 

stratégiáját a parlament plénumának. A szomszédságpolitikát illetően Magyarországra 

kitérve elmondta, az elmúlt hónapokban a viszony sokat enyhült, pragmatikussá vált, a két 

kormány nem a konfrontációt keresi. 

 

A Šándor Petőfi-ügy utózöngéi 

2011. március 30. - bumm.sk 

Válaszolt a NÚCEM a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) tiltakozó 

levelére a nagy botrányt kavaró szlovák írásbeli érettségi megoldásával kapcsolatban. Mint 

ismert, az egyik tesztkérdés helyes válasza az intézet által kiküldött megoldókulcs szerint a 

„Šándora Petőfiho“ volt, a lágyítójel nélküli „Sándor” alakot a tanárok nem fogadhatták el. 

Romana Kanovská, a NÚCEM vezetője levelében hangsúlyozta, ha irodalomtörténeti 

kérdésről lett volna szó, lágyítójel nélkül írták volna a költő nevének monogramját. 

Szerinte nem igaz, hogy a lágyítójel nélküli S-sel nem lehetett elfogadni a választ. A 

NÚCEM igazgatója levelében leszögezte: nem állt szándékukban rontani a kapcsolatot a 

magyarok és a szlovákok között. 

 

A Magyar Koalíció pártjainak csúcstalálkozója Óbecsén 

2011. március 30. - Vajdaság Ma 

A Magyar Koalíció (MK) pártjainak elnökei Óbecsén tartottak megbeszélést. A Vajdasági 

Magyar Szövetséget (VMSZ) Pásztor István, a Vajdasági Magyar Demokrata Pártot 

(VMDP) Ágoston András, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségét Csonka Áron 

képviselte. A pártelnökök reálisnak tartják a VMSZ törekvését, hogy a következő 

választásokra összpontosítva, növelni kell az MK-ra adott szavazatok számát. Ehhez arra 

van szükség, hogy a vajdasági magyarok érdekeinek megfelelő politikával az MK-t alkotó 

pártok megerősítsék a magyar választók irántuk megnyilvánuló bizalmát. 

 

Ott kell lennünk, ahol a dolgok történnek 

2011. március 31. - Varjú Márta - Magyar Szó 

„Úgy vélem, hogy a VMSZ, amely a hatalmi koalíció legstabilabb partnere volt eddig, s 

ezután is az kíván lenni, nem fog vesztesként kikerülni a kormányátalakításból. Hiszen 

azzal, hogy az oktatási titkárságot a jogalkotási, közigazgatási és kisebbségügyi titkársággal 

összevonják, a gazdasági titkárság pedig továbbra is megmarad önálló tárcaként, a VMSZ 

pozíciója nem gyengül. Továbbra is azokat a tárcákat irányíthatja, melyeket eddig is 

magáénak tudhatott. Tehát a VMSZ továbbra is a vajdasági magyarság szemszögéből 
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legfontosabb titkárságokat irányíthatja majd” – véli Egeresi Sándor, a tartományi 

parlament elnöke a Magyar Szónak adott interjúban. 

 

Magyarellenes atrocitások: Miért késik a tényfeltárás? 

2011. március 31. - Vajdaság Ma 

Dr. Pál Tibor, az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Történelmi Tanszékének docense, a 

magyar-szerb történelmi vegyes bizottság szerbiai tagja szerint a bizottság munkájában 

tapasztalható késés oka mindkét oldalról a pénzhiány. „A bizottság társelnökei, Dr. Glatz 

Ferenc és Dr. Vojislav Stanovčić akadémikusok most kell, hogy kilincseljenek anyagiak 

ügyében. Ha állami szinten komolyan gondolják a tényfeltárás szükségességét, akkor 

szégyen, ami most történik. A bizottság magyar kutatókból álló csoportjának a budapesti 

külügyminisztérium százezer eurót ígért meg” – fogalmazott Dr. Pál Tibor. 

 

Az ukrán kisebbségpolitika és a kettős állampolgárság 

2011. március 30. - Tóth Viktor - Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpáti Igaz Szó Tóth Mihállyal, az UMDSZ tiszteletbeli elnökével készített interjút. A 

kisebbségek ukrajnai helyzetével kapcsolatban kijelentette, egy ötös skálán a 

kisebbségekkel kapcsolatos alkotmányos és törvényi előírások szintjére erős négyest, a 

gyakorlati megvalósításra gyenge hármast adna. Szerinte a törvényi alapok adottak, de 

nincs végrehajtási mechanizmus. Kiemelte, pozitívumként értékelhető, hogy a kárpátaljai 

magyarság szinte száz százalékban él azokkal a jogokkal, melyeket a törvény garantál. Tóth 

Mihály elmondta, hogy három alapvető területen lenne szükség a nemzetiségi jogok 

bővítésére. Ezek: a nyelvi jogok területe, az autonómia kérdése, valamint az ukrán 

jogrendben magának a kisebbségnek a meghatározása. 

 

Kinek jár a támogatás? 

2011. március 30. - Kárpáti Igaz Szó 

Szigorúbbak lesznek az oktatási-nevelési támogatás pályázati kiírásai a támogatásrendszer 

átalakítása és a visszaélések miatt, nyilatkozta Ulicsák Szilárd miniszteri biztos. Ez az oka, 

hogy a kiírás a több éve megszokott március helyett az idén áprilisra tolódik. Jobban 

ellenőrzik majd, hogy valóban a jogosultak kapják-e meg az összeget. Ulicsák szerint 

számos olyan terület volt, ahol nem magyar iskolákba járó, vagy nem is magyar 

nemzetiségű gyerekek jutottak hozzá a 20 ezer forinthoz. Ez évtől az óvodásoknak is jár a 

támogatás, ám ennek feltételeiről még nem döntöttek. 
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Ülésezett az Eszék-Baranya megyei kisebbségi önkormányzat 

2011. március 30. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Mmárcius 24-én) a Laskói Általános Iskolában tartotta Eszék-Baranya Megye Magyar 

Kisebbségi Önkormányzata soros ülését. Andócsi János elnök beszámolójában kitért az 

Orbán Viktor kormányfővel történt találkozóra, majd ismertette az alacsonyabb szintű 

önkormányzatoknál tett látogatások tapasztalatát. Az ülés során Sója Dénes parlamenti 

képviselő többször is arról tett tanúbizonyságot, hogy nem ismeri a kisebbségi törvényt, 

hiszen a résztvevőknek elmondta, a csúzai Csárdás népi táncegyüttes azért nem kap 

támogatást a Hercegszőlős járástól, mert a HMDK-hoz tartozik. Ezt a megnyilvánulást a 

tanácsnokok túlnyomó többsége elítélte és elfogadhatatlannak tartotta. 

 
  

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/491-uelesezett-az-eszek-baranya-megyei-kisebbsegi-oenkormanyzat


 

 

 

 

 

 
11 

 

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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/
http://www.blikk.hu/
http://www.parameter.sk/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
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/

