
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2012. március. 19. 



 

 

 

 

 

 
2 

Eddig 230 ezer állampolgársági kérelem érkezett 
2012. március 14. – MTI, bumm.sk 

Eddig 230 ezer állampolgársági kérelem érkezett, és mintegy 130 ezren tették le a magyar 

állampolgársági esküt - közölte a nemzetpolitikai államtitkárság. A legtöbb kérelmet 

Erdélyből adták be, a legidősebb igénylők 104 évesek, az egyik férfi New Yorkból, a másik 

Máramarosszigetről kérelmezte a magyar állampolgárságot. A legfiatalabb egy 2 hetes 

csecsemő, akinek kérték az állampolgárságot. 

 

A Smer egyedül alakít kormányt, a jobboldal ellenzékbe vonul 
2012. március 15. – MTI, SITA, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A parlamenti választáson győzelmet arató Smer négy évig egyedül fog kormányozni. Az öt 

jobboldali párt vezetője a csütörtöki kerekasztal-egyeztetésen végérvényesen nemet 

mondott Robert Ficónak. A találkozón a Most-Híd a kisebbségek jogállásának kérdését 

nyitotta meg. „A Smer nem akar változtatni a status quo-n. Egyetértünk abban, hogy meg 

kell változtatni az állampolgárságról szóló törvényt, hogy Szlovákia polgárai ne veszítsék el 

állampolgárságukat“ – jelentette ki Robert Fico, akit Ivan Gašparovič államfő a 

tárgyalásokat követően kormányalakítással bízott meg. 

 

Ficoék némileg módosítják az állampolgársági törvényt 
2012. március 16. – MTI, TASR, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

A Robert Fico vezette Smer úgy kívánja módosítani a szlovák állampolgársági törvényt, 

hogy csak azok hagyhatnák meg szlovák állampolgárságukat más ország állampolgársága 

mellett, akik külföldön állandó lakhelyet szereztek. „A tervezett módosítás kevés, további 

változtatásokat fogunk javasolni“ – mondta Bugár Béla. A Most-Híd azt szeretné, hogy 

azok is meghagyhassák a szlovák állampolgárságukat, akik külföldön végzik a 

tanulmányaikat, vagy családi kötelékek fűzik őket az adott országhoz. 

 

Büntetnék a kettős állampolgárokat  
2012. március 16. – Kárpátalja 

A Ternopil Megyei Tanács büntetőjogi felelősségre vonás törvénybe iktatását követeli az 

ország vezetőitől a kettős állampolgárokkal szemben. Az önkormányzat március 6-i ülésén 

elfogadott felhívást Viktor Janukovics elnökhöz és a Legfelsőbb Tanácshoz is eljuttatták. A 

képviselők nyugtalanságuknak adtak hangot amiatt, hogy Oroszország, Magyarország és 

Románia kettős állampolgárságra ösztönzik Ukrajna polgárait, és tömegesen adnak ki 

számukra útleveleket. 

 

A Most-Hidat Budapest nem tekinti a magyar közösség legitim 
képviselőjének 
2012. március 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Németh Zsolt az Esterházy János-emlékünnepségen kijelentette, a magyar kormány nem 

tud, és nem is akar más modellt elképzelni a kisebbségi helyzetű magyarság érdekeinek 
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képviseletére. „Aki pedig más utat, például a nemzeti többséggel közös vegyes szervezeti 

formákat választja, az lehet politikai partner, és éppúgy lehet vele tárgyalásokat folytatni, 

mint a szomszédos országok politikai erőivel, (ám) egyet nem lehet; a magyar közösség 

legitim képviselőjeként tekinteni rá” – fogalmazott a külügyi államtitkár. 

 

Harc az anyanyelvhasználatért a közigazgatásban 
2012. március 14. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) nagyváradi szervezete több éve harcol az 

anyanyelvhasználatért, vizsgálja, miként érvényesül a magyar nyelv a közigazgatásban. Ezt 

a kezdeményezést vette át az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) partiumi szervezete, amely 

legutóbb a városházát és a Bihar megyei tanácsot vizsgálta. 

 

Honosítási jubileum: egy évvel az első eskütétel után sem csökkent a 
demokrácia-központok forgalma 
2012. március 15. – Krónika 

Nem lankad az érdeklődés a könnyített honosítás iránt Erdélyben és a Partiumban. A 

Krónika annak apropóján kérdezte az állampolgársági kérelmek felvételében illetékeseket, 

hogy éppen egy éve, tavaly március 14-én tették le az esküt az első erdélyiek. Az elmúlt 

hónapokban új elemnek számít, hogy azok közül, akik már letették az állampolgársági 

esküt, sokan érdeklődnek a magyar útlevél megszerzése iránt. Új anyakönyvi eseményeket, 

házasságkötést, gyerekszületést is jelentettek már. 

 

Máté András: az RMDSZ kiléphet a kormányból 
2012. március 15. – Krónika 

Az RMDSZ kilép a kormányból, ha a PDL meggondolja magát a MOGYE magyar karának 

létrehozása ügyében – szögezte le Máté András Levente, a szövetség képviselőházi 

frakcióvezetője. 

 

Akadozik a restitúció 
2012. március 15. – Krónika 

Két oka van annak, hogy a kormány hat hónapos időtartamra felfüggesztette a 

kommunizmus idején államosított vagyonok tulajdonosainak járó kárpótlási jegyek 

kibocsátását – nyilatkozta a Krónikának Markó Attila államtitkár, a 

visszaszolgáltatásokkal megbízott testület egyetlen magyar tagja. 
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Mihai Răzvan Ungureanu március 15-i üzenete a romániai magyar 
közösségnek 
2012. március 15. - Krónika 

Mihai Răzvan Ungureanu miniszterelnök március 15-e alkalmából üzenetet küldött az 

ország magyarjainak, melyben kifejtette, hogy „románok és magyarok együtt akarják a 

modern román nemzetállam megszilárdítását, a romániai magyar közösség képviselői 

pedig tiszteletnek örvendenek az ország kormányzásához való hatékony 

hozzájárulásukért.” 

 

EMNP: első a PDL 
2012. március 16. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Toró T. Tibor, az EMNP elnöke bejelentette, hivatalos találkozókat szeretne a romániai 

pártok vezetőivel, hogy ismertesse alakulata programját, hozzáfűzte, „a politikai értékrend 

szempontjából az EMNP-hez a PDL áll legközelebb”, tehát „ők állnak első helyen az 

együttműködés szempontjából”. 

 

Az RMDSZ-szel is együttműködik a Néppárt 
2012. március 16. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Nyugati Jelen 

Saját jelöltjei lesznek az Erdélyi Magyar Néppártnak, illetve egyes régiókban 

együttműködnek az RMDSZ-szel – nyilatkozta az EMNP elnöke, Toró T. Tibor. 

Ugyanakkor megjegyezte, közös jelöltet nem támogatnak minden áron. 

 

Szülőföldön magyarul: április végéig lehet pályázni 
2012. március 16. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro, Krónika 

Meghirdették az idei kiírást a Szülőföldön magyarul program keretében: március 15-től 

április végéig lehet pályázni. A pályáztatást Romániában lebonyolító Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége sokkal gyorsabb adatfeldolgozásra, ügyintézésre számít. 

Újdonságok is vannak az idei kiírásban, így például nem kaphatnak támogatást a sok 

igazolatlan hiányzást összegyűjtő diákok. 

 

Tőkés László az RMDSZ-ből való kilépése után is az EP néppárti csoportjában 
kívánja folytatni 
2012. március 16. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Tőkés László levélben tájékoztatta az Európai Parlament néppárti frakciójának a vezetőjét, 

valamint a román néppárti delegáció vezetőjét, hogy az RMDSZ-ből való kilépése után is a 

néppárti csoportban kíván tevékenykedni. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

közleménye szerint Tőkés bírálta az RMDSZ-t azzal kapcsolatosan, hogy aknamunka folyik 

az Európai Néppártból való eltávolítása érdekében. 
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Kelemen szerint Tőkés hazudik, amikor azt állítja, hogy az RMDSZ kizáratná 
az Európai Néppártból 
2012. március 16. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Egy, a szövetségi elnöki hivatal által kibocsátott közlemény szerint az RMDSZ 

visszautasítja és cáfolja Tőkés László vádaskodásait a szövetségi vezető politikusokkal 

szemben. A közlemény felidézi: „mai sajtótájékoztatóján Tőkés László arról számolt be az 

újságíróknak, hogy az RMDSZ levélben kérte az Európai Néppárt vezetőségét, zárják őt ki 

az európai politikai család frakciójából”. 

 

A MOGYE „szétszakítása” ellen tüntettek Kolozsváron 
2012. március 16. – Krónika, transindex.ro, manna.ro 

Mintegy hetven személy vett részt azon a tiltakozó megmozduláson, amelyet a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) Kolozs megyei szervezete rendezett pénteken a MOGYE 

magyar karának létrehozása ellen. 

 

A nő, akinek nem tetszik a rendszer 
2012. március 16. – Parászka Boróka – manna.ro 

Smaranda Enache a Mannának adott interjúban kifejtette: „most nagyon megosztottak a 

román szavazók, a magyar jelöltnek nagyobb esélye lenne megnyerni a választást, de 

három-négy magyar jelölt nagyon rontja egymás esélyét. Ezért is gondoltam azt, hogy a 

jelen megosztott helyzetben lehet annak értelme, hogy én indulok. Én nem tekintem 

lezártnak a tárgyalásokat, még mindig remélem, hogy meg tudunk egyezni. Lehetnék az a 

jelölt, aki a magyar és a román érdekeket egyaránt tudná képviselni”. 

 

A MOGYE-ről cikkezett a Le Monde 
2012. március 18. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Romániában legyőzi a nacionalista láz az erdélyi magyarokat címmel számolt be szombat 

délután megjelent számában a Le Monde a MOGYE önálló magyar kara körül kialakult 

politikai vitáról. 

 

Anyaországi támogatásra számíthat a MOGYE 
2012. március 18. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro 

Az anyaországi orvosi és gyógyszerészeti egyetemek vezetői a továbbiakban is készségesen 

támogatnák az erdélyi magyar felsőfokú oktatást – hangsúlyozták azok a magyarországi 

rektorok és dékánok, akik részt vettek a Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész 

Képzésért Egyesület (RMOGYKE) hétvégi konferenciáján. 

 

Aláírásgyűjtés a magyar tagozatért 
2012. március 18. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Online aláírásgyűjtésbe kezdtek a MOGYE magyar oktatói és diákjai az intézmény magyar 

tagozatának megalakításáért. A három nyelven – románul, magyarul és angolul – 
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megfogalmazott álláspontot a www.petitieonline.com internetes fórumon tették közzé az 

elmúlt héten, és vasárnap délutánig már több mint hétezer aláírás gyűlt össze. 

 

Az 1990. márciusi eseményekre emlékezett az RMDSZ Marosvásárhelyen 
2012. március 18. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Szabadság, Új 

Magyar Szó 

Az 1990-es marosvásárhelyi magyarellenes támadásokról, az úgynevezett „fekete 

márciusról” rendezett megemlékezést a hétvégén a RMDSZ Marosvásárhelyen. Az RMDSZ 

elnöke úgy értékelte, hogy az 1990-es események tanulságai ma is érvényesek: az erdélyi 

magyarság problémáira politikai eszközöket kell keresni, használni, nem pedig az utcát. 

 

Nem a magyar iskolára 
2012. március 17. – Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Nem szavazta meg a segesvári városi tanács a helyi magyar iskola létrehozását. A testület 

RMDSZ-es tanácsosai még tavaly indítványozták a magyar tannyelvű iskola létesítését. Ezt 

elsősorban a 2011-es tanügyi törvény, de a megfelelő számú magyar diák is lehetővé tenné. 

 

Tőkés nem indul a romániai választásokon 
2012. március 17. – Pap István – Erdély Ma, erdon.ro 

Az RMDSZ hagyjon fel az érzelmi zsarolással – követeli Tőkés László EP-képviselő, aki 

egyben kijelentette azt is, hogy nem kíván jelöltként részt venni az idei romániai 

parlamenti választásokon. 

 

Fordulópont az autonómia ügyében? 
2012. március 18. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Március 20-án Martonyi János külügyminiszter Bukarestbe látogat. Megkerülhetetlennek 

látszik a kétoldali kapcsolatokban a szerbiai román kisebbség, a vlahok ügye, akiknek 

érdekében Románia nagyon határozottan fellépett minap, amikor Szerbia Uniós társult 

tagsági státusáról szavaztak. 

 

Markó nem hisz az erdélyi pártok együttműködésében 
2012. március 19. – Szabadság 

Hírügynökségi sajtóértesítések szerint Markó Béla szombaton nem kívánt válaszolni arra a 

kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e a magyar politikai alakulatok együttműködését a 

választásokon; vasárnap viszont az Erdélyi Magyar Televíziónak azt mondta, nem nagyon 

hisz az erdélyi magyar pártok együttműködésében. Markó Béla hangsúlyozta: egyetlen 

reprezentatív magyar politikai alakulatot ismer, ez az RMDSZ. 
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Szegedi a Partiumra összpontosítana 
2012. március 19. – Babos Krisztina – Krónika 

„Hibás az a politika, amely a romániai magyarok viszonylatában csakis a Székelyföldre 

fókuszál – jelentette ki Szegedi Csanád jobbikos európai parlamenti képviselő, aki 

pénteken szatmárnémeti irodájában ünnepelte helyi szimpatizánsaival az 1848-as 

forradalom hőseit. Úgy vélekedett, a dél-tiroli mintára a Partiumban könnyebb volna 

kivívni az autonómiát, az itt élők bizonyították ugyanis lojalitásukat az anyaország 

irányába. 

 

Román összefogás a Székelyföldön 
2012. március 19. – Krónika 

Mircea Dușa parlamenti képviselő, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) területi 

elnöke szerint a Szociálliberális Unió (USL) Hargita megyében a többi román párttal is 

tárgyalásba bocsátkozik a választásokat megelőzően, hogy a románság erősítse képviseletét 

a megyei és a csíkszeredai képviselő-testületben. 

 

Ha használni nem tudsz... 
2012. március 19. – Székely Ervin – Új Magyar Szó 

Székely Ervin szerint “épp Szlovákia esete bizonyítja, hogy a magyar kormány eszköztelen 

az utódállamok kisebbségellenes politikai gyakorlatával szemben. Ugyanakkor a magyar 

kormánynak nincs racionális nemzetstratégiája, nem tudja támogatni a határon túli 

magyar szervezetek egységes fellépését. Ártani viszont tud nekik”. 

 

Kassai Gyula Miskolc tiszteletbeli polgára lett 
2012. március 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Miskolc tiszteletbeli polgára lett Kassai Gyula lévai református lelkész, akit megfosztottak 

szlovák állampolgárságától, miután felvette a magyart. A lelkész március 14-én vette át a 

miskolci polgárságáról tanúskodó oklevelet Kriza Ákostól, Miskolc polgármesterétől. 

 

Gašparovičtól kér segítséget Lomnici Zoltán és Tőkés László 
2012. március 14. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Ivan Gašparovič szlovák államfőhöz fordult Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság 

Tanácsának elnöke és Tőkés László EP-képviselő, kérve, járjon közbe azért, hogy a szlovák 

állampolgárságukat elveszítő magyarok az állampolgárság mellett minden jogosultságukat 

visszakapják, és kártérítést fizessenek nekik. 
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Villáminterjú Csáky Pállal 
2012. március 15. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

„A nemzeti politizálás felvállalása egy axióma, ezt nem szabad engedni. De nem lehet csak 

ennél megmaradni. Jobban oda kell figyelni a regionális igényekre, a társadalmi, szociális 

igényekre” – mondta Csáky Pál az Új Szónak. Az MKP korábbi elnöke szerint a párt teljes 

elnökségének le kéne mondania, és a párt nevét és alapszabályát is megváltoztatná. 

„Dinamikusabb, hangosabb, erőteljesebb, visszafogottan erőszakosabb pártra, politikára 

és retorikára van szükség. A túlzottan diplomatikus megnyilvánulások nem vezetnek 

sehová” – tette hozzá. 

 

A párt választási eredményét értékelte az MKP elnöksége 
2012. március 16. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A pártnak az előrehozott választásokon elért eredményét értékelte pénteki ülésén a 

Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnöksége. Az MKP egy éven belül tisztújító és 

alapszabály-módosító közgyűlést tart. 

 

A Matica alkotmánytörvényt akar az államnyelvről 
2012. március 16. – SITA, bumm.sk, Új Szó Online 

Emléknappá nyilváníttatná a második világháború alatti nácibarát szlovák bábállam 

létrejöttének napját, március 14-ét a Matica slovenská. A szervezet azt is el szeretné érni, 

hogy a parlament fogadjon el alkotmánytörvényt a szlovák államnyelvről, „hogy a szlovák 

nyelv a szlovák társadalom integráló eleme legyen”. 

 

Nem lesz kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes Szlovákiában 
2012. március 17. – Veres István – Új Szó 

Várhatóan megszűnik a kisebbségekért és emberi jogokért felelős miniszterelnök-helyettes 

posztja a szlovák kormányban, jogköreit valószínűleg szétosztja a Smer. A kisebbségi 

kulturális támogatások szétosztása 2010 előtt a kulturális minisztérium hatáskörébe 

tartozott, így előreláthatólag visszakerül a tárcához, amelyet ismét Marek Maďarič vezet 

majd. 

 

Kövér: Amit Bugár Béla csinált, nemzetárulás 
2012. március 17. – Felvidék Ma, Duna TV 

„Amit Bugár Béla csinált, azzal, hogy megszakította személyes ambíciói 

kielégíthetetlensége okán az MKP-t, és annak szavazóbázisát, az szerintem nemzetárulás, 

és egy olyan hozzájárulás a szlovák hatalmi politika céljaihoz, törekvéseihez, amelyeknek 

az a végkifutása, hogy a magyar közösséget ott eltüntessék az etnikai térképről” – 

nyilatkozta Kövér László a Duna Televízió Közbeszéd c. műsorában. 
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Öllös: radikalizálódhat a szlovákiai magyarok egy része 
2012. március 17. – SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

Öllös László politológus elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben a szlovákiai magyarok egy 

része radikalizálódni fog azért, mert senki nem képviseli a parlamentben. A Most-Híd 

mintegy 30 ezer szavazót veszített, ezek egy része Öllös szerint az MKP-hoz, másik része a 

Smerhez fordult. 

 

Csáky a Hídról 
2012. március 18. – SITA, Új Szó Online 

Nemcsak kevesebb a magyar képviselő az új parlamentben, hanem minőségi visszaesés is 

tapasztalható Csáky Pál szerint. Az MKP volt vezetője szerint szinte nincs is köztük olyan, 

aki kellő tudással rendelkezne a kisebbségpolitika terén. 

Nő az érdeklődés a Szülőföldön magyarul pályázatok iránt 
2012. március 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online 

Az eddiginél is nagyobb érdeklődés várható Szlovákiában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

által kiírt Szülőföldön magyarul ösztöndíj-pályázatok iránt - derült ki a pályázatok 

lebonyolító szervezetének feladatát ellátó Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

(SZMPSZ) prognózisából. 

 

Markó Béla: önálló és eredményes politizálással kerülhető el Erdélyben az 
MKP-éhoz hasonló kudarc 
2012. március 18. – MTI, Felvidék Ma, Új Szó Online 

„Nem hiszem, hogy a szlovákiai választásokból azt a következtetést kellene levonni, hogy a 

vegyes pártoké a jövő” - jelentette ki Markó az Erdélyi Magyar Televíziónak adott 

vasárnapi interjúban. Markó szerint az a tény, hogy az MKP-nak másodjára sem sikerült 

átlépnie a parlamentbe jutáshoz szükséges küszöböt, annak a következménye, hogy az 

MKP kikerült a kormányból, és nem volt már képes megakadályozni a szlovákiai 

nacionalista intézkedéseket. 

 

Az MKP az összetartó erő 
2012. március 19. – Magyar Hírlap 

„Nem az a kérdés, hogy a Híd listáján ki magyar, ki szlovák nemzetiségű. Teljesen 

mindegy, ha egyikük sem és főleg a párt nem tesz semmit a kisebbségi, a magyar 

érdekképviseletért. Ez a leghatározottabban nem nemzetiségi kérdés, a Híd ugyanis se 

nem magyar, se nem szlovák párt, Bugár Béla szervezete kizárólag egy üzleti csoport 

érdekeit képviseli. Amit ez a gazdasági lobbi mond, azt képviseli a Híd is” – nyilatkozta 

Duray Miklós a Magyar Hírlapnak. 
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Az ombudsman az MNT mellett áll 
2012. március 14. – Vajdaság Ma 

Több önkormányzat is akadályozta a Magyar Nemzeti Tanács munkáját, a tartományi 

ombudsman velük szemben foglalt állást az MNT javára – mondta Korhecz Tamás, a 

szervezet elnöke. 

 

Két vajdasági magyar párt a kisebbségi pártok köztársasági listáján 
2012. március 16. – Vajdaság Ma 

Mindannyian együtt – hangzik a szerdán megalakult kisebbségi pártok köztársasági 

listájának elnevezése. Az új koalíciós szerződéssel a korábbi négypárti Magyar Fordulat 

története is új irányba látszott megindulni. Csonka Áronnal, a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közösségének elnökével a párt terveiről, az új felállásban betöltött 

szerepéről, kisebbségi összefogás céljairól beszélgetett a Vajdaság Ma. 

Ismét vajdasági zászlót égettek a szerb szélsőségesek, ezúttal Palánkán 
2012. március 16. – Vajdaság Ma 

Ismét elégették Vajdaság zászlaját a Naši (Mieink) néven ismert Szerb Népi Mozgalom 

(SNP) szélsőséges tömörülés tagjai. 

 

Kishegyes: A VMSZ a szavazólapon az első helyen szerepel majd 
2012. március 17. – Vajdaság Ma 

Kishegyes községben a VMSZ elsőnek adta át több mint négyszáz polgár támogató 

aláírásával az önkormányzati jelöltlistáját március 14-én. A községi választási bizottság 

elfogadta a listát, ami azt jelenti, hogy a május 6-án sorra kerülő választásokon Kishegyes 

községben a Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István elnevezésű lista az 

önkormányzati szavazócédulán az első helyen szerepel majd. 

 

A VMDP néhány magyarkanizsai vezetője feliratkozott a VMSZ helyhatósági 
választási listájára 
2012. március 18. – Vajdaság Ma 

A VMDP választmány elítéli a VMSZ agresszív választási mesterkedéseit, melynek egyik 

megnyilvánulási formája, hogy a VMDP körzeti szervezeteinek vezetőit a VMSZ választási 

listáira való feliratkozásra verbuválták, olvasható a VMDP közleményében. 

 

Kapós a magyar állampolgárság a Vajdaságban 
2012. március 19. – J. Garai Béla – Magyar Hírlap 

Népszerű a magyar állampolgárság Szerbiában: huszonkétezer magyar mellett háromszáz 

szerb is benyújtotta kérelmét. A szerbek elsősorban gyakorlati okokból szeretnének 

magyar útlevélhez jutni: úgy gondolják, hogy könnyebben helyezkedhetnek el az unió 

államaiban, ingatlant vásárolhatnak, a fiatalokat pedig a továbbtanulás lehetősége vonzza 

a külföldi egyetemekre vagy a budapesti szerb gimnáziumba. 
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„Magyar” választókörzet létrehozását sürgeti a KMKSZ 
2012. március 16. – Kárpátalja 

A kárpátaljai „magyar” választókörzet kialakítása, a vízumajánlások kiadásában várható 

változások, illetve a nagymuzsalyi aranybánya tervezett megnyitása is szerepelt a KMKSZ 

választmányi ülésének napirendjén. A testület múlt szombaton ült össze Nagyberegen. 

 

Itt többségében magyarok élnek 
2012. március 16. – Lajos Mihály – Kárpátalja 

Karácsfalván március 11-én felavatták a KMKSZ falunévtábla-állítási programja keretében 

emelt, a helység címerével ékesített, új kétnyelvű településnév-táblát. Az ünnepségen 

Gorondi Albert, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke köszönetet mondott a kulturális 

szövetség megyei vezetésének az új falunévtábláért. 

 

Megszűnnek a szigorítások, de a magyarigazolványt vigyük magunkkal 
2012. március 16. – Kárpátalja 

A határátkeléssel kapcsolatos, március elsejével bevezetett szigorításokról tárgyalt 

Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke az illetékes magyarországi szervek képviselőivel 

Budapesten, ahol a helyi magyarság érdekét képviselő KMKSZ minden javaslatát elfogadta 

a magyar vezetés. 

 

Ajándék a felsőpulyai diákoknak 
2012. március 14. – Volksgruppen 

Különleges ajándékot kaptak a Felsőpulyai Általános Iskola magyar nyelvet tanuló diákjai. 

Húsz darab Dalolj velünk! - Énekelj velünk! - Jači s nami című, háromnyelvű: magyar, 

német, horvát daloskönyvet adott át a Felsőpulyai Magyar Táncegyesület képviseletében 

Kulman Maria egyesületvezető, a szerző Karal Viola és Kulmann Ernő volt polgármester. 
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