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Vezető hírek: 

 

Mit hoz 2011. a Kárpát-medencei magyarságnak? 

2011. január 2. - Pap Szilárd István - Kitekintő 

A Kitekintő közöl egy összefoglalást a 2011-es év kihívásairól. Az első a magyar 

állampolgárság megadása a határon túli magyaroknak. Nem készültek tanulmányok, azzal 

kapcsolatban, hogy ez milyen hatással lesz a kisebbségi közösségekre. A másik érdekes 

kérdés, a választójog megadása, ami további technikai és elvi kérdéseket vet fel. Fontos 

kérdés lesz a határon túli intézmények támogatása is, amit a az újonnan felállított Bethlen 

Gábor Alap fog koordinálni. A Magyar Állandó Értekezlet összehívása szintén az idei év 

kiemelt feladata lesz. Természetesen kiemelt szerep jut a magyar EU-elnökségnek is, hiszen 

sok olyan lehetőséget rejt, ami a kisebbségi jogok rendezésével járhat. A határon túli pártok 

egymás és a magyar kormánnyal való kapcsolatainak alakulása is nagyban befolyásolhatja a 

Kárpát-medencei magyarság mindennapjait. 2011-ben fog sor kerülni a Szlovákiában, 

Romániában és Szerbiában is a népszámlálásra. Azt már tudni lehet, hogy a magyarság fogy a 

határon túli régiókban, ennek mértéke kérdéses egyedül.  
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
2011 a tizenötmillió magyar éve lehet. 

2011. január 3. - [origo]-, Erdély Ma 

„2011 a 15 millió magyar éve lehet” - írja az [origo], hiszen januárban indul az egyszerűsített 

honosítási eljárás. A cikk beszámol a törvény megalkotásáról, valamint a Nemzeti 

Összetartozás melletti tanúságtételről. Kérdés azonban, hogy megmaradnak-e azoknak a 

személyeknek a státustörvény nyújtotta kedvezmények, akik felveszik az állampolgárságot. 

Fontos eseményei lesz az idei évnek a 2011-es népszámlálások a szomszédos országokban. 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes „fel kell készülnünk rá, hogy igen beszédes adatokat 

fogunk kapni”. Kiemelte, hogy a jövő év elején elkezdődik a nemzeti regiszter kidolgozása is, 

aminek célja az identitás tudat erősítése lesz. Érdekes kérdés a határon túliak szavazati 

jogának megadása is. Míg a törvény vitája során még óvatosan nyilatkoztak ezzel 

kapcsolatban a kormánypárti politikusok, addig ősszel már egyre bátrabban hangoztatták a 

szavazati jog megadását. A határon túli pártok közül az EMNT és az általa létrehozandó 

Erdélyi Néppárt kerülhet ki nyertesen a népszerűségért vívott harcban, köszönhetően az 

egyszerűsített honosítással kapcsolatos tájékoztató kampánynak. A Felvidéken a 

megosztottság továbbra is fennáll, hiszen a magyar kormány az MKP-t támogatja szemben a 

kormánykoalícióban szerepet vállaló Most-Híd vegyespárttal. Kidolgozás alatt van a 

szórványstratégia is, aminek célja a szórványban élők magyarságának megőrzése. Újdonsága, 

hogy külön kezeli a kárpát-medencei és a nyugati diaszpórában élő magyarságot. 

 
Átadták az első egyszerűsített honosítási kérelmet a fővárosban 

2011. január 3. - MTI 

Rétvári Bence államtitkár vette át az első honosítási kérelmet, amit Hantz Péter adott át. Az 

államtitkár elmondta, hogy megkezdődött a nemzet újraegyesítésének folyamata. A szavazati 

jog kérdéséről elmondta, hogy márciusban az alkotmány vitájánál kell a kérdést újra elővenni. 

Hantz Péter elmondta „nagyon jó érzés volt, már nagyon régen várok arra, hogy magyar 

állampolgárrá válhassak.” Hozzátette nem vár előnyöket az állampolgárság megszerzésétől. 

Wetzel Tamás miniszteri biztos hangsúlyozta reméli, hogy az eljárás mindenkinél 

gördülékenyen fog zajlani. 

 
Igényelhető az állampolgárság 

2011. január 3. Magyar Nemzet  

A Magyar Nemzet nyomtatott változata bővebb hírösszefoglalót közölt le az egyszerűsített 

honosítási eljárás megkezdésének technikai körülményeiről, illetve törvényi feltételeiről. A 

cikk kitért Berényi József pozsonyi SITA hírügynökségnek adott interjújára, melyben a 

magyar állampolgárságért folyamodó MKP elnök aggodalmait fejezte ki a szlovák 

állampolgársági törvényre vonatkozóan, hiszen a jelenlegi törvény szerint az a szlovák 
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állampolgár, aki más ország állampolgárságát veszi fel, elveszti a szlovákot. Jan Slotát idézve 

zárult a cikk, miszerint a szlovák törvény módosítása az ország érdekeivel ellentétes. 

(A cikk teljes terjedelemben a Magyar Nemzet 2011. január 3-i számában) 

 

Felvidék 

 
Chmel: Malina Hedvig esetét befolyásolta nemzetisége 

2010. december 31. - Kokes János - MTI 

Rudolf Chmel emberi jogi és kisebbségügyi miniszterelnök-helyettes szerint a Malina Hedvig 

ügy teljesen másképp alakulna, amennyiben az áldozat szlovák származású lenne. „Az, ahogy 

ebbe az ügybe a politikusok beavatkoznak, és ahogy az igazságszolgáltatás bánik vele, azzal 

magyarázható, hogy nemzeti kisebbséghez, pontosabban a magyar kisebbséghez tartozó 

állampolgárról van szó” - mondta. Robert Fico szerint az egész ügy csak egy kísérlet a 

szlovák állam lejáratására, ráadásul az eset nem, vagy másképp történt, mint ahogy a lány azt 

állítja. 

 

Slota újévi nyilatkozatában is a magyar veszélytől óv 

2010. december 31. - Felvidék Ma 

Ján Slota a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke szerint „Szlovákia szuverenitása és államisága 

veszélyben van”. Szerinte a szlovák kormány hibája, hogy „tétlenül szemlélik a szlovákiai 

magyar szervezetek együttműködését Magyarország politikai reprezentációjával.” Ráadásul, 

amennyiben elfogadják az új államnyelvtörvényt, akkor „bekövetkezik mindennek, ami csak 

szlovák, az abszolút likvidálása.” Az SNS elnökének újévi üzente szerint „Magyarország 

szomszédai közül a leggyengébb láncszem, ezért a magyarok és Orbán úr minket választottak 

ki az elsőkénti bekebelezésre és likvidálásra. Ezt, mi szlovákok, nem engedhetjük meg!” 

 
Slota: a magyar állampolgárság kérelmezése ellentétes Szlovákia érdekeivel 

2011. január 1. - Kokes János - MTI 

Ján Slota a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke szerint a szlovák állam érdekeivel ellentétes a 

magyar állampolgárság felvétele. A Fico kormány által meghozott állampolgársági törvény 

szerinte nem igaz, hogy a világ más tájain élő szlovákoknak el kell veszítenie az 

állampolgárságát, hiszen „az Ausztráliában élő szlovákokat senki sem fogja azzal gyanúsítani, 

hogy Ausztráliához akarnák csatolni a Szlovák Köztársaságot.” A szlovákiai magyarsággal 

kapcsolatban más a helyzet, mivel „azonban kollektív módon akarják a magyar 

állampolgárságot megszerezni. Magyarok élnek a Dunán innen, és a Dunán túl is, ez 

összefüggő régió.” 

 
Magyar állampolgárságért folyamodik január elején az MKP elnöke 

2011. január 1. - Kokes János - MTI, Magyar Hírlap, Népszabadság, ATV 

Berényi József a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnöke januárban kérvényezni fogja a 

magyar állampolgárságot. Sajnálatosnak tartja, hogy Szlovákiában még mindig érvényben van 

a kettős állampolgárságot tiltó törvény. Már decemberben be kellett volna adni ezen törvény 
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módosítását, mivel az szerepelt a kormányprogramban is. Elmondta, hogy számára a magyar 

állampolgárság megszerzése jelképes jellegű. Kiemelte, hogy „Meg kell haladni azt a 

gondolatot, hogy a magyar kisebbség veszélyt jelent a szlovákok és a szlovák állam számára.” 

 
Az SNS az Alkotmánybírósághoz fordulna a nyelvtörvény miatt 

2011. január 2. - bumm.sk 

Az alkotmánybírósághoz fordul a Szlovák Nemzeti Párt (SNS), amennyiben a 

kormánykoalíció nem megtöri Ivan Gašparovič vétóját, bár ehhez nem rendelkeznek kellő 

mennyiségű aláírással. Tervezik, hogy a Smer-rel fognak össze az ügy érdekében, azonban 

onnan még nem kaptak választ. Pavol Paška, a Smer alelnöke elmondta, hogy „Mivel a Marek 

Maďarič-féle törvény nagyon komoly vita tárgya volt a parlamentben, pártunk és az 

államnyelv védelmének érdekében lenne, ha csatlakoznánk vagy kezdeményeznénk egy ilyen 

lépést alapos elemzés után.“ Rafael Rafaj szerint a módosított törvény sérti az alkotmányt, 

ráadásul szerinte az „ államnyelvnek előnyt kell élveznie más nyelvekkel szemben. A 

jogszabály filozófiája valamiféle nyelvi kettősséget irányoz elő, s ez szerintünk sérti az 

Alkotmányt, mely a szlovák nyelvet hivatalos nyelvként tünteti fel, tehát egyenlőként az 

egyenlők között.” 

 
Fico: alábecsültük a szlovákiai magyarok lojalitását 

2011. december 2. - bumm.sk, Felvidék Ma 

Robert Fico számára „kellemes meglepetés”, hogy a szlovákiai magyarság a parlamenti 

választásokon a Hidat részesítette előnyben az MKP-val szemben. Szerinte az, hogy az MKP 

elnöke igényli a magyar állampolgárságot, még nem jelenti azt, hogy „mindenki ezt teszi 

majd”. Orbán Viktor látogatásával kapcsolatban kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök 

megalázta Iveta Radičovát, mert először az MKP központjában! megebédelt, majd csak utána 

találkozott a szlovák miniszterelnökkel. Szerinte nem lehet Magyarországnak partnere egy 3-4 

százalékos párt a szlovák állammal szemben.  

 
Bugár: Orbán nem oldja meg a szlovákiai magyarok problémáit 

2011. január 2. - Új Szó Online, SITA 

Bugár Béla a Híd elnöke szerint Orbán Viktor „idézőjelben tekinti partnerének a Magyar 

Koalíció Pártját.” A szlovák-magyar feszültséget a parlamentben lehet megoldani és 

sajnálatosnak tartja, hogy a magyar kormány nem tud korrekt partnerségi viszonyt kialakítani 

a párttal és így a szlovák kormánnyal. Kiemelte, hogy a kettős állampolgárság elfogadásával a 

magyar kormány „több kárt csinált, mint hasznot.” 

 

Erdély: 

 
Ma nyit a váradi demokráciaközpont 

2011. január 2. - Reggeli Újság 

Hétfőn nyílik meg a nagyváradi Demokrácia Központ, amit sajtótájékoztató keretében nyitnak 

meg a közönség előtt. Wetzel Tamás miniszteri biztos az MTI-nek foglalta össze az 
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egyszerűsített honosítással kapcsolatos előkészületek állását, ahol azt is elmondta, hogy a 

Demokrácia Központok segítik a tájékoztatást. A cikk foglalkozik még a Répás Zsuzsanna 

ellen indított sajtóhadjárattal is, amit az Új Magyar Szó indított a helyettes államtitkár ellen, 

aki kijelentette, hogy az EMNT tekinthető az elsődleges partnernek a honosítási 

tájékoztatással kapcsolatban. 

 
Hármas szövetséget ajánl a liberálisok elnöke 

2011. január 3. - Erdély Ma 

Együttműködési megállapodást ajánlott fel Crin Antonescu a Liberális Párt elnöke a 

Szociáldemokrata Pártnak, valamint az RMDSZ-nek. Szerinte maximális nyomást kell 

gyakorolni az jelenlegi hatalom, hogy megtörjön. Az RMDSZ-szel való megállapodás 

elsődleges hiszen, „Az RMDSZ olyan fontos politikai erő, amely a mérleg nyelve, és 

eldöntheti Románia sorsát. Azt kell közölnünk vele, hogy a két ellenzéki alakulat nagyon 

határozott, így választania kell: további két keserves évig még Băsescu mellett marad 

kormányon, és kockáztatja, hogy utána eltűnik a politikai palettáról, vagy az új szövetség 

mellé áll.” 

 
Azok akadályozzák az oktatási törvényt, akik kiváltságaik elvesztésétől félnek 

2011. január 3. - Nyugati Jelen 

„Azok akadályozzák a törvény életbeültetését, akik félnek törvénytelen kiváltságaik 

elvesztésétől”, nyilatkozta Funeriu a MEDIAFAX-nak. Véleménye szerint a törvény kiiktatja 

az érdekeket, a nepotizmust és a csalást az egyetemeken. A tanügyminiszter úgy értékeli, 

hogy a kormány által felelősségvállalással elfogadott törvény megvalósítja az egyetemek 

politikamentesítését, biztosítja a felelős menedzsmentet és visszatér Daniel Funeriu szerint a 

törvény másik erőssége hogy könnyít az iskolások tantervén időben és mennyiségileg 

egyaránt. A miniszter megemlíti az egész életen át tartó folyamatos képzést és az oktatói 

karrier fejlesztésének lehetőségét. Funeriu úgy értékeli a törvény lehetővé teszi az iskolák 

menedzsmentjének politikamentessé tételét, az tantervek és az adminisztráció valós 

decentralizációját. Az Alkotmánybíróság január 4-én vitatja meg az oktatási törvényt, ez a 

kihirdetés előtti utolsó állomás. 

 

Vajdaság: 

 
Jogtalan egynyelvű anyakönyvi kivonatok Vajdaságban 

2011. január 2. - Kabók Erika - Duna TV Híradó 

A Magyar Nemzeti Tanács az alkotmánybírósághoz fordul, mivel megszüntették a kétnyelvű 

kivonatok kiadását, ami azért is hátrányos mert az egyszerűsített honosítást kérelmezőknek 

azt le kell fordíttatniuk. Korhecz Tamás az MNT elnöke azt tanácsolja, hogy ne „fordíttassák 

le a szabálytalanul kiállított egynyelvű anyakönyvi kivonatokat, amelynek hátlapján egy 

magyar nyelvű magyarázat van, mert ez nem kétnyelvű anyakönyvi kivonat.” 

 
Zökkenőmentesen indult az állampolgársági kérelmek beadása Szabadkán 
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2011. január 3. - MTI 

Szabadkán is kezdetét vette az egyszerűsített honosítási eljárás. Korsós Tamás főkonzul 

elmondta, hogy az állampolgárok hat helyen adhatják be a kérelmeket, amit előre egyeztetett 

időpontokon tehetnek meg. Az elmúlt időszakban húsz lakossági fórumot tartottak az 

egyszerűsített honosítással kapcsolatosan. Az első kérelmező Kozma Csaba és családja volt, 

aki elmondta, hogy szép gesztusnak tartja a magyar kormány részéről az állampolgárság 

megadását.  

 

Kárpátalja: 

 
A gyerekek képesek a csodára 

2011. január 3. - Marton Erzsébet - Kárpátinfo.net 

Gémesi György Gödöllő polgármestere, valamint a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány 

létrehozója Beregszászon járt, hogy felélessze a testvérvárosi kapcsolatokat. Beszámolt az 

alapítvány fő céljáról is, amit Mádl Dalma a kuratórium elnöke is támogat, miszerint a kárpát-

medencei gyerekek összehozzák és megismerjék, honnan származnak és hová kötik őket 

gyökereik. Ehhez eszköz lehet, a Gödöllőn és egy-egy határon túli régióban megrendezésre 

kerülő táborozás, ami össze tudja hozni a gyerekeket és ezáltal kialakulna az, hogy „ki hová 

tartozik, milyen felelőssége van a magyar nemzet együvé tartozásának erősítésében, hogy a 

magyar nemzet a határoktól függetlenül, fenn tudjon maradni” - mondta el Gémesi György.  
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A figyelt weblapok jegyzéke: 

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.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   

Reggeli Újság   

www.manna.ro   

 

 

 

http://www.atv.hu/
http://www.ujszo.com/
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/
http://www.hhrf.org/
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Magyarország: 

Mit hoz 2011. a Kárpát-medencei magyarságnak? 
2011. január 2. - Pap Szilárd István - Kitekintő 

 

Egy eseménydús 2010-es esztendő után egy legalább ugyanennyire tömött 2011-re számíthat 

a Kárpát-medence. A két év szétválasztása valójában csak naptári jelentőséggel bír, hiszen az 

újév rengeteg folytonossági elemet fog tartalmazni, és tucatnyi folyamat továbbviteléről 

beszélhetünk. Az új naptári egység azonban bizonyára újdonságokat is tartogat, ezeket is 

próbálja kiolvasni a csillagokból a Kitekintő. 

A Kárpát-medence számára sok nagy jelentőségű politikai fordulat következett be az elmúlt 

évben, és ez olyannyira igaz, hogy 2011-et és a későbbi periódusokat is nagy mértékben 

determinálja. A közelmúlt eseményei tehát sokkal nagyobb segítséggel szolgálnak a jövő 

kifürkészésére, mint a csillagok, kártyák vagy a madarak belei. A térség és a kárpát-medencei 

magyarság számára legnagyobb horderejű esemény a nemzetpolitikai rendszerváltás 

bekövetkezte volt, amely egy sor új folyamatot nyitott meg, ezek lefutása pedig jövőre 

várható csak. 

 

Nemzetpolitikai kihívások 

Január elsejétől megkezdődik a könnyített honosítás igénybe vétele, több ezer határon túli 

magyar válik az anyaország állampolgárává. Átfogó tanulmányok hiányában nem tudjuk, 

hogy ez milyen hatással lesz az egyes kisebbségi közösségekre, a gyakorlat azonban szépen 

megmutat majd mindent. A kettős állampolgárság megadásaként is nevezett eljárás egy másik 

aspektusának kibogozása is várat magára: az új állampolgárok választójogának kérdéséről van 

szó, amelyről egyre több magas rangú kormánytisztviselő nyilatkozott. Bár még nem született 

hivatalos álláspont a kérdésben, úgy látszik konszenzus alakul ki arról, hogy a határon túl élő 

kettős állampolgároknak is meg kell adni az anyaországi szavazati jogot. Ez azonban rengeteg 

technika és elvi kérdést is felvet, amelyek megválaszolása létfontosságú lehet az egész nemzet 

számára. 

Egy másik nemzetpolitikai kérdés a határon túli magyar intézmények anyagi támogatása. A 

2010. közepén hivatalba lépett Orbán-kormány a támogatáspolitika reformját ígérte, amely a 

Bethlen Gábor Alap létrehozásában öltött testet. Az új alap szintén a jövő év elején kezdi meg 

munkáját, akkor majd kiderül, hogy sikerrel járt-e a váltás vagy az előző keret hibái vonulnak 

tovább, esetleg ellentétes előjellel. 

A Kárpát-medencei magyar-magyar kapcsolatok intézményes fórumai a jövőre szintén 

összeülhetnek, hiszen a határon túli magyarság képviselőivel való rendszeres érdemi 

konzultáció elengedhetetlen az új nemzetpolitika számára. 2010. november 5-én már ülésezett 

a hosszú ideig szünetelő Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT). Az új esztendő első felében 

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke összehívja a Kárpát-medencei Magyar 

Képviselők Fórumát (KMKF) is, amelynek fő feladata lesz megtalálni azt a módot, ahogyan a 

két platform egymás mellett működhet. 

 

EU-elnökség 
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A január 1-től kezdődő magyar EU-elnökség is lehetőséget nyújt a kárpát-medencei 

magyarság számára fontos problémák európai napirendre emeléséről. Az elmúlt időszakban 

több neves magyar rangú közszereplő (pl. Gál Kinga, EP-képviselő, Magyarics Tamás, a 

Magyar Külügyi Intézet igazgatója) is úgy nyilatkozott, hogy a féléves elnökség egyik fő 

feladata lesz, hogy a kisebbségi jogok kérdését az Unió elé tárja. Konkrétumokat sajnos nem 

találtunk a nyilatkozatokban, de kétségtelen, hogy 2011. első hat hónapja egy olyan lehetőség, 

melynek elszalasztása bűn lenne. 

 

Magyar-magyar harcok 

Nemcsak az anyaországi politikai praktikáktól függ azonban minden. A magyar kisebbségek 

számára igen fontosak saját etnikai képviseletüknek ügyes-bajos dolgai. A magyar-magyar 

testvérháborúktól sem lesz mentes az elkövetkező év. Két fontos párharc kiteljesedésére is 

lehet számítani Felvidéken és Erdélyben. A szlovákiai magyar politika berkeiben a Híd-Most 

és a Magyar Koalíció Pártja (MKP) közötti versengés a meghatározó. Bár a Bugár Béla 

vezette vegyes pártként meghatározott Híd nyáron kiszorította az MKP-t a parlamentből, az 

őszi helyhatósági választásokat az utóbbi formáció vitte. Az erőviszonyok tehát 

kiegyenlítettetek, a rendszer még képlékeny, de talán 2011. meghozza a várt konszolidációt. 

Nemrég a kormányzó Fidesz baráti gesztust tett a hosszú ideig teljességgel ignorált Híd felé, 

az anyaországi beavatkozás pedig kétségkívül fontos változó a versengés alakulásában. 

Ugyanez igaz az erdélyi magyar politikára is. Itt 2011 egy újabb magyar alakulat, az Erdélyi 

Magyar Néppárt születését hozza. A Tőkés László által vezetett Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) hozná létre az új szereplőt, amellyel megpróbálja megingatni a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) húsz éves hegemóniáját. 

Persze a harmadik aktorról, a Szász Jenő nevével fémjelzett Magyar Polgári Pártról (MPP) 

sem szabad megfeledkezni. Az elmúlt időszak igen feszült volt az EMNT és az MPP között, 

ám a 2012-es választásokra készülve a kiegyezés lehetőségét sem szabad elvetni. Bakk 

Miklós kolozsvári politológia-professzor szerint például a németországi CDU és bajorországi 

testvérpártjának, a CSU-nak az együttműködési modellje alkalmazható lenne az új Tőkés-

pártra és Szász Jenő szervezetére. 

Az RMDSZ-en belül is forró a hangulat, hiszen tisztújító kongresszust tartanak februárban. 

Markó Béla bejelentette, tizennyolc év vezetés után nem indul a Szövetség elnöki 

pozíciójáért. Eddig Kelemen Hunor kulturális miniszter és Eckstein-Kovács Péter elnöki 

tanácsos szállt ringbe az üresen maradó székért. Az elnökválasztási forduló után – melyet 

nagy valószínűséggel Kelemen nyer – az RMDSZ-nek fel kell vennie a kesztyűt, és megoldást 

találnia az új magyar párt megjelenése miatt kialakult kihívásokra. 

 

Demográfiai kihívások 

2011. a népszámlálások éve is lesz a Kárpát-medencében, amely igen szomorú eredményeket 

mutathat a magyarság számára. Szerbiában áprilisban, Szlovákiában májusban, Romániában 

pedig októberben veszik számba a népességet, nagy valószínűséggel mindenhol a magyarok 

számának fogyásával találjuk magunkat szembe. A fogyás tehát biztos, csak annak mértéke a 

kérdése. És persze a lehetséges válaszok megtalálása is. 

A népességfogyás egyik fő oka az asszimiláció, amely automatikusan az oktatáspolitikára 

irányítja figyelmünket. Ez főként a szórványvidékeken fontos, mint például Ukrajnában, ahol 

még mostanra sem oldódtak meg a kisebbségi oktatás nehézségei. Bár Viktor Janukovics 
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köztársasági elnök kampányában még kisebbségbarát politikát ígért, semmilyen érezhető 

javulás nem történt. A másik EU-n kívüli kárpát-medencei ország, Szerbia esetében a helyzet 

sokkal ígéretesebb. A 2010-ben megalakult Magyar Nemzeti Tanács már több lépést tett, 

hogy tartalommal töltse ki a Belgrád által felajánlott autonómia keretét. Ennek a jövőben is 

folyatódnia kell, az egyik legnagyobb próba a költségvetés kérdése lesz, hiszen ekkor dől el, 

hogy a központi kormányzat tényleg komolyan gondolja-e az autonómia kérdését vagy csak 

látszatintézkedésekről van szó. 

 

Újabb kör a szlovák-magyar meccsben 

Tovább gördülhet a szlovák-magyar vita is, amely 2009. második felében és 2010. első 

felében érte el a tetőpontját. A nyáron hivatalba lépett Radicova-kormány megpróbálta 

feloldani a feszültségeket, ám rengeteg ellentét van még. Bár a szlovák törvényhozás 

megszavazta a nyelvtörvény enyhítő módosítását, azt Ivan Gasparovic köztársasági elnök nem 

írta alá, így jövőre marad annak újabb elfogadása is. A magyar és a szlovák kormány 

megegyezett, hogy újraindítják azokat a vegyes bizottságokat, amelyek a konfliktusokat 

hivatottak kezelni. Kíváncsian várhatjuk, hogy ezek tényleg összeülnek-e 2011-ben. 

 

2011 a tizenötmillió magyar éve lehet. 
2011. január 3. - [origo]-, Erdély Ma 

 

Nagy erőfeszítésekre készül a kormány, hogy az eddigieknél szorosabban kösse 

Magyarországhoz azt a néhány millió magyar, akik másik országban élnek. Lesz könnyített 

állampolgárság, vita arról, hogy magyar választójogot kapjanak-e a határon túliak, és 

várhatóan nagy energiákat fordítanak majd a magyarságtudat erősítésére olyan helyeken is, 

ahol kihalóban vannak a magyarok. 2011 a 15 millió magyar éve lehet. 

Az anyaország egységét kell továbbvinni a határokon átívelő nemzetegyesítés keretében. 

Össze kell fognunk, hogy ismét egy, hatalmas, közös alkotóerővé válhassunk" – mondta 

augusztusban a vajdasági Palicsfürdőn Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő ezzel is 

jelezte, hogy a kormány és a Fidesz-KDNP szövetség számára kiemelt kérdés határon túli 

magyarok helyzete. 

A parlament tavaly májusban a kormánypárti képviselők – köztük Orbán Viktor 

miniszterelnök – egyik első javaslata alapján, szinte teljes támogatottsággal fogadta el az 

állampolgárságról szóló törvény módosítását, amely lehetővé tette a magyar állampolgárság 

felvételét anélkül is, hogy a kérelmezők Magyarországra költöznének. 

Nem sokkal később, a parlament nyitó ülésén, az ellenzéki Jobbik által benyújtott hasonló 

javaslatot megkerülve a fideszes Kövér László és a KDNP-s Semjén Zsolt törvényjavaslatot 

nyújtott be A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről, amellyel a nemzeti összetartozás 

napjává nyilvánították a trianoni békeszerződés évfordulóját. 2011 azonban ennél is nagyobb 

változásokat hozhat a határon túli magyaroknak. 

 

Mozgósítani az egyetemes magyarságot 

A kormánynak több lehetősége is lesz rá, hogy felmérje, hány más országban élő magyar tart 

ki nemzeti és kulturális gyökerei mellett. Várhatóan már január 3-ától nagyüzem lesz a 
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magyar konzulátusokon, ahol a honosítást lehet kérni. Meg kell oldani néhány nyitva maradt 

kérdést is: egyelőre nem tisztázott például, hogy a magyar állampolgárság felvétele után is 

megkapják-e a határon túli magyarok a korábbi státusztörvény alapján, a 

magyarigazolvánnyal járó utazási kedvezményt, vagy a gyerekek anyanyelvi iskoláztatásához 

járó támogatást. 

2011-ben Szlovákiában és Romániában is népszámlálást tartanak, ekkor ki fog derülni, hogy 

valójában hány magyar él a két szomszédos országban. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért is 

felelős miniszterelnök-helyettes korábban a parlamentben azt mondta: „fel kell készülnünk rá, 

hogy igen beszédes adatokat fogunk kapni". Semjén szerint a demográfiai folyamatok és az 

asszimiláció főként a szórványvidéken súlyosan befolyásolják a helyi magyar közösségek 

életképességét. 

Jövő év elején elkezdődhet az úgynevezett összmagyar regiszter kialakítása is, amelyet 

Semjén Zsolt jelentett be november végén. A regiszter lényege az lenne, hogy üzeneteket, 

irodalmi műveket küldhessenek a világban elszórtan élő magyarok e-mail címére annak 

érdekében, hogy erősítsék az identitásukat, és ha kell „mozgósítsák az egyetemes 

magyarságot". 

 

Milliók előtt nyílhat meg a választójog 

A határon túli magyarok helyzete valószínűleg alaposan felforgatja majd a magyar 

belpolitikát is. A határon túli magyarok januárban induló honosítása és az új alkotmány 

tavaszra tervezett elfogadása szinte biztosan hevese vitát generál majd arról, hogy legyen-e 

választójoguk a nem Magyarországon élő a magyar állampolgároknak. A jelenlegi szabályok 

szerint a szavazáshoz állandó magyarországi lakcím szükséges, de az új alaptörvény 

koncepciójából kimaradt ez a kitétel, ami megnyithatja az utat a választójog kiterjesztése felé. 

Ez alaposan felforgathatja a magyar politikát. 

Májusban, az állampolgársági törvény vitájában még óvatosan nyilatkoztak a vezető fideszes 

politikusok. Répássy Róbert igazságügyi államtitkár akkor az [origo]-nak azt mondta: bár 

elvileg lehetséges lenne, a Fidesz elképzeléseiben nem szerepel, hogy a kettős állampolgárság 

mellett szavazati jogot is adjon a határon túli magyaroknak. Répássy úgy vélte: a szavazati jog 

megadása leértékelné a magyaroknak a lakóhelyükön járó választójogot, és gyengítené ottani 

parlamenti képviseletüket. 

Őszre azonban a kormánypártok soraiban is megjelentek azok a hangok, amelyek szerint meg 

kell adni a választójogot. Gulyás Gergely fideszes képviselő, az alkotmány-előkészítő eseti 

bizottság alelnöke októberben egy tévéműsorban azt mondta: „nekem az a személyes 

véleményem, hogy valamilyen formában a határon túl élő magyar állampolgároknak 

választójogot kell kapniuk". Karácsony után Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszélt 

arról, hogy „személyes véleménye szerint" a szavazati jogot is biztosítani kellene a honosított 

magyaroknak. 

A választójog kiterjesztése technikai és politikai kérdéseket is felvet. Technikai kérdés a 

szavazás lebonyolítása: hol szavaznának a határon túliak, melyik körzethez számítana a 

szavazatuk, illetve ugyanannyit érne-e a voksuk, mint az anyaországiaké. A politikai kérdés 

pedig az, hogy miként borítaná fel az erőviszonyokat akár több százezer új szavazó 

megjelenése. Semjén a Hírszerzőnek adott interjújában azt mondta: a határon túli szavazók 

többsége „nagy valószínűséggel" a Fidesz-KDNP szövetségre voksolna, „de ez nem érv a 

választójog megadása ellen". 
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Építkezés Erdélyben, új helyzet Pozsonyban 

A magyar kormány és a kormánypártok 2011-ben várhatóan minden eddiginél aktívabban 

beavatkoznak majd a határon túli magyar közéletbe is. Jövőre eldőlhet például, hogy képes 

lesz-e a Tőkés László református püspök által vezetett Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) létrehozni a harmadik romániai magyar pártot, az Erdélyi Néppártot (ENP), és az 

képes lesz-e valódi alternatívát nyújtani a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel 

(RMDSZ) szemben. 

Az EMNT ugyan élvezi a magyar kormány támogatását, de azt még Toró T. Tibor, a tanács 

ügyvezető elnöke is elismerte, hogy az RMDSZ mélyen gyökerezik az erdélyi magyarságban. 

Az ENP-nek és az EMNT-nek ugyanakkor sokat segíthet az ismertség és népszerűség 

megszerzéséhez a januártól igényelhető magyar kettős állampolgárság, hiszen a honosítást 

segítő irodákat a nemzeti tanács működteti, a magyar kormánnyal együttműködve. 

Az erdélyi magyar szervezetek rivalizálása hasonló megosztottsághoz vezethet, mint ami – 

igaz, nem annyira a magyarországi beavatkozás, inkább a vezetők közti személyes ellentétek 

miatt – Szlovákiában alakult ki 2009-ben a parlamentből idén kiesett Magyar Koalíció Pártja 

(MKP) és a Bugár Béla által vezetett, a szlovák kormánykoalícióban is szerepet vállaló 

magyar-szlovák Híd-Most párt közt. A szlovákiai helyzet érdekessége, hogy a magyar 

kormány továbbra is az MKP-t tekinti partnerének, Híd vezetőivel nem tárgyaltak, a párt a 

határon túli magyar szervezeteket tömörítő Magyar Állandó Értekezletre (Máért) sem kapott 

meghívót. Semjén ezt azzal magyarázta, hogy a Híd nem etnikai párt. A jég csak karácsony 

előtt tört meg, amikor Németh Zsolt külügyi államtitkár találkozott Pozsonyban Bugárral. 

 

"Az utolsó mentsvár a templom és az iskola" 

Az országgyűlés utolsó idei ülésnapján egyebek mellett arról is döntött, hogy Bethlen Gábor 

Alap néven egyetlen szervezethez utalja a határon túli magyaroknak szánt támogatásokat, 

amelyek eddig több intézmény (Szülőföld Alap, Illyés Közalapítvány, Miniszterelnöki 

Hivatal) közt oszlottak meg. A törvény vitájában ellenzéki képviselők bírálták az összevonást, 

mert az szerintük megnöveli annak a veszélyét, hogy „önző pártérdekek alapján" azokat 

támogatják majd, akik az éppen kormányon lévőknek tetszenek. 

A kormány tervei közt szerepel Semjén szerint egy úgynevezett szórványstratégiát dolgoznak 

ki az olyan magyar közösségek számára, amelyek már csak töredékét teszik ki a helyi 

társadalomnak. „A szórványvidékeken kiemelt hangsúlyt kapnak az egyházi fenntartású 

intézmények, iskolák, szórványkollégiumok, szociális jellegű intézetek, hiszen minden, 

magyarok által lakott település számára egyfajta utolsó mentsvár a templom és az iskola" – 

mondta Semjén a parlamentben. 

Idén februárban, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának munkacsoportja, Vetési 

László erdélyi református lelkész vezetésével már elkészített egy szórványstratégiát, de azt 

nem publikálták. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár az MTI-nek kedden 

adott interjújában utalt arra, hogy az új stratégia külön kezeli majd a kárpát-medencei 

szórványt és a nyugati diaszpórát. Ezek a februári változatban még együtt szerepeltek. 

A tipikus szórványvidékről, a dél-erdélyi Hunyad megyéből (a megye lakóinak kevesebb, 

mint öt százaléka, 20-25 ezer ember vallja magát magyarnak) származó Winkler Gyula 

romániai magyar EP-képviselő az [origo]-nak azt mondta: az intézmény-létrehozás korszaka 

nagyjából lezárult, itt lenne az ideje a fenntartás megnyugtató rendezésének. Szerinte az lenne 
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a jó, ha egy felmérés után az arra érdemes intézmények fix, kiszámítható támogatást 

kaphatnának. 

 

Átadták az első egyszerűsített honosítási kérelmet a 
fővárosban 
2011. január 3. - MTI 

 

Átadták az első egyszerűsített honosítási kérelmet a fővárosban hétfőn, a kolozsvári Hantz 

Péter beadványát Rétvári Bence, a közigazgatási tárca parlamenti államtitkára vette át. 

Rétvári Bence kiemelte: kilencven év után elindulhat a nemzet újraegyesítésének folyamata, 

és elégtételt kaphatnak azok, akik közjogilag is a magyar nemzet közösségéhez szeretnének 

tartozni. 

Bő három hónap alatt a kérelmezők hozzájuthatnak a magyar állampolgárságot igazoló 

irathoz. Ez a jogszabály senki ellen nem irányul - hangsúlyozta, hozzátéve: csupán azok 

érdekében született a törvény, akik így is szeretnének a magyar nemzethez tartozni. A 

fejlesztésekre három tárcánál 830 millió forintot különítettek el az elmúlt évben. 

A parlamenti államtitkár kérdésre válaszolva a szavazati jog kapcsán elmondta: ugyanaz 

vonatkozik a határon túli magyarokra, mint az anyaországiakra. Az alkotmány vitája 

márciusban megkezdődik, s ekkor kell azt a vitát lefolytatni, hogy ezen akarnak-e változtatni. 

Példaként említette: több környező állam, így például Horvátország rendelkezett úgy, hogy a 

határon túli horvátoknak külön listán lehetőséget adnak a szavazásra. 

Hantz Péter - aki korábban a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) oktatója 

volt - hangsúlyozta: a határon túli magyarok mindig is a magyar nemzethez tartozónak érezték 

magukat, és számára az állampolgárság azért fontos, mert az összetartozás érzését erősíti. 

Az első kérelmező azt mondta, nem elhanyagolható szempont, hogy Magyarország híre a 

világban sokkal jobb, mint számos környező országé. 

"Nagyon jó érzés volt, már nagyon régen várok arra, hogy magyar állampolgárrá válhassak" - 

fogalmazott Hantz Péter, aki jelenleg Svájcban dolgozik, és elsősorban érzelmi indíttatásból 

szeretne magyar állampolgár lenni. 

Hozzátette: nem vár különösebb előnyöket, azt várja, hogy magyar és európai 

állampolgárként kezeljék Magyarországon, és Európa más országaiban. Kitért arra is, hogy a 

környezetében sokan vannak, akik már beadták a sorszám-igénylésüket, vagy tervezik azt. 

 (Hantz Péter 2006 november 22-én több magyar nyelvű táblát szerelt fel a BBTE épületeiben 

az ellen tiltakozva, hogy a többnyelvű feliratozásról már 2005-ben meghozott egyetemi 

határozatnak nem szereztek érvényt. Ezt követően az oktatót kizárták a felsőoktatási 

intézményből.) 

Wetzel Tamás, az eljárásért felelős miniszteri biztos reményének adott hangot, hogy 

gördülékenyen fog zajlani az eljárás, és legfeljebb 3-4 hónapon alatt választ tudnak adni a 

kérelmekre. 

A parlament 2010. május 26-án 344 igen, 3 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett fogadta el 

fideszes és KDNP-s képviselők - Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László, Németh Zsolt és 

Kósa Lajos - indítványát, amely által lehetővé válik a határon túli magyarok egyszerűsített, 

kedvezményes honosítása. 
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Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvény augusztus 20-án lépett hatályba, 

alkalmazni 2011. január 1-jétől kell. A kérelmeket az év első munkanapjától, január 3-tól 

lehet benyújtani. A kérelmeket 2200 magyar anyakönyvi hivatalban, több mint 90 

külképviseleten, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megyeszékhelyeken 

lévő ügyfélszolgálati irodáiban lehet benyújtani. 

A fővárosban, az Üllői úti új irodában 18 munkatárssal kezdték meg az ügyfélfogadást hétfőn, 

és 12 pultnál fogadták a kérelmeket. Az MTI tudósítója nyitáskor azt tapasztalta, hogy minden 

pulthoz érkeztek kérelmezők. 

Nagyvárad mellett az utóbbi napokban Szatmárnémetiben és Sepsiszentgyörgyön nyitott 

demokráciaközpontot az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), segítendő az 

egyszerűsített honosítási eljárást. A tervek szerint az EMNT januártól 20 irodát működtet 

majd. 

Wetzel Tamás miniszteri biztos az MTI-nek korábban elmondta, hogy az első évben 250-400 

ezer kérelmezővel számolnak, a legnagyobb érdeklődés eddig Szabadkán, Csíkszeredán és 

Kolozsvárott volt. 

A mostantól alkalmazandó törvény értelmében magyar állampolgárságot azok az emberek 

vagy leszármazottaik kérhetnek, akik 1920 előtt vagy 1940 és 1945 között magyar 

állampolgárok voltak, beszélnek magyarul, és nincs valamilyen kizáró közbiztonsági vagy 

nemzetbiztonsági ok. A törvény az eddigitől eltérően a határon túli magyaroknak nem szabja 

az állampolgárság megszerzésének feltételéül a bejelentett magyarországi lakóhelyet, a 

magyarországi lakhatás és megélhetés igazolását és az alkotmányos alapismeretek vizsgát. 

 

Felvidék: 

Chmel: Malina Hedvig esetét befolyásolta nemzetisége 
2010. december 31. - Kokes János - MTI 

 

A szlovák kormány emberi jogi és kisebbségügyi miniszterelnök-helyettese szerint Malina 

Hedvig, a négy éve Nyitrán megvert magyar diáklány esetének nem olyan a visszhangja a 

szlovákiai társadalomban, mint amilyennek lennie kellene. 

"Ha Hedvig szlovák lenne, az egész dolog másként nézne ki" - nyilatkozta Rudolf Chmel a 

pozsonyi SITA hírügynökségnek pénteken. 

"Az, ahogy ebbe az ügybe a politikusok beavatkoznak, és ahogy az igazságszolgáltatás bánik 

vele, azzal magyarázható, hogy nemzeti kisebbséghez, pontosabban a magyar kisebbséghez 

tartozó állampolgárról van szó" - állapította meg a politikus, aki a magyar-szlovák Híd párt 

képviselője a kabinetben. 

"Megtalálható ebben az ügyben valamennyi történelmi előítélet és minden nacionalista 

beidegződés" - tette hozzá a kormányfő-helyettes. 

Hivatalba lépésekor Chmel jelentést készíttetett minden olyan ügyről, amelyben az emberi 

jogot vagy méltóságot érte sérelem. Malina Hedvig esetében a bocsánatkérés mellett döntött. 

"Bocsánatot kértem tőle a megaláztatásért, emberi méltóságának semmibe vételéért" - mondta 

Chmel. 

Malina Hedviget jó négy éve, 2006. augusztus 25-én verték meg Nyitrán, állítása szerint azért, 

mert magyarul beszélt az utcán. Robert Fico volt szlovák miniszterelnök szerint a Malina 
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Hedvig-ügy kísérlet volt kormánya lejáratására és hangulatkeltésre. Fico szerint viszont az 

eset nem történt meg, illetve másképpen történt, mint ahogy azt a lány állította. 

Arra a kérdésre, ki állhatott a kormánya lejáratására irányuló állítólagos kísérlet mögött, Fico 

nem adott választ. 

"Nem beszélek semmiféle konkrét személyről, hanem az esettel való visszaélésről. Talán 

történt valami, de nem úgy, ahogy azt Malina asszony leírta" - szögezte le a volt kormányfő. 

Egy közelmúltban nyilvánosságra hozott országos felmérés szerint a szlovákiai lakosság fele 

elégedetlen Malina Hedvig ügyének kivizsgálásával. Az ügy kivizsgálásával a 

megkérdezettek 21 százaléka elégedett, 29 százalékuk pedig azt állította, hogy nem érdekli az 

ügy. 

 

Slota újévi nyilatkozatában is a magyar veszélytől óv 
2010. december 31. - Felvidék Ma 

 

Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a 2011-es év beköszönte alkalmából - a párt 

honlapján közzétett nyilatkozatában - szomorúan állapította meg, hogy "egy nappal a szlovák 

államünnep előtt Szlovákia szuverenitása és államisága veszélyben van". A veszélyt ismét a 

magyarok részéről érzi. 

Ennek a helyzetnek Slota szerint a gyenge szlovák kormány az okozója. "Tétlenül szemlélik a 

szlovákiai magyar szervezetek együttműködését Magyarország politikai reprezentációjával. 

Sajnos, meg kell állapítanom, hogy Szlovákiában a magyarok politikai autonómiája már de 

facto létezik, és Magyarország megteremtette a jogi feltételeket ahhoz, hogy ez a politikai 

autonómia de jure is valóra váljon" - mondta Slota, aki szerint ha a szlovák parlament a 

kisebbségi nyelvek használatának feltételét 20%-ról 10%-ra (a nemzetiség aránya egy adott 

községben) csökkenti, akkor "bekövetkezik mindennek, ami csak szlovák, az abszolút 

likvidálása". 

Slota szerint az újév üzenet a szlovákok számára: felébredni végre abból a halálos álomból, 

amelyben alszanak. "Ha nem ismertjük fel az újkori ellenségeinket, ha nem egyesítjük 

erőinket a védekezésre, bekövetkezik a szlovák államiság öngyilkossága. Mi vagyunk 

Magyarország szomszédai közül a leggyengébb láncszem, ezért a magyarok és Orbán úr 

minket választottak ki az elsőkénti bekebelezésre és likvidálásra. Ezt, mi szlovákok, nem 

engedhetjük meg!" 

 

Slota: a magyar állampolgárság kérelmezése ellentétes 
Szlovákia érdekeivel 
2011. január 1. - Kokes János - MTI 

 

Ján Slota szerint a magyar állampolgárság kérelmezése, illetve a pozsonyi kormánykoalíció 

igyekezete a szlovák állampolgársági törvény módosítására ellentétes Szlovákia érdekeivel. 
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"Ez egyértelműen a Szlovák Köztársaság érdekeinek az elárulása" - nyilatkozta a Szlovák 

Nemzeti Párt (SNS) elnöke abban az interjúban, amelyet szombaton közölt a pozsonyi SITA 

hírügynökség. 

Szerinte nem igaz, hogy a Robert Fico vezette koalíció által tavaly módosított szlovák 

állampolgársági törvény miatt Pozsonynak el kell vennie a világban bárhol élő szlovákok 

állampolgárságát. Meggyőződése: a magyar-szlovák kettős állampolgárság egészen más téma, 

ez "a szomszédos ország, a Magyar Köztársaság érdekszférája". 

Slota úgy véli: például az Ausztráliában élő szlovákokat senki sem fogja azzal gyanúsítani, 

hogy Ausztráliához akarnák csatolni a Szlovák Köztársaságot. A szlovákiai magyarok 

"azonban kollektív módon akarják a magyar állampolgárságot megszerezni. Magyarok élnek 

a Dunán innen, és a Dunán túl is, ez összefüggő régió" - húzta alá az ellenzéki politikus. 

Szerinte a választójog megadása a határon túli magyaroknak nagyon veszélyes dolog. 

"Az, aki könnyen veszi a kettős állampolgárságot vagy a szlovák érdekek árulója, vagy idióta" 

- szögezte le az SNS elnöke. 

Slota élesen bírálta Iveta Radicová szlovák miniszterelnököt is, és kijelentette, hogy Radicová 

sosem volt az önálló szlovák államiság híve. 

 

Magyar állampolgárságért folyamodik január elején az MKP 
elnöke 
2011. január 1. - Kokes János - MTI 

 

Magyar állampolgárságért folyamodik január elején Berényi József, a szlovákiai Magyar 

Koalíció Pártjának (MKP) elnöke. 

"Azt gondolom, hogy az egyetlen szlovákiai magyar párt elnökeként ez kutyakötelességem" - 

jelentette ki Berényi abban az interjúban, amelyet szombaton közölt a pozsonyi SITA 

hírügynökség. 

A politikus utalt arra, hogy vannak bizonyos aggodalmai.  "A kormányprogram tartalmazza a 

szlovák ellentörvény módosítását, de ezen módosítások megvalósítását december végéig 

vártuk. Sajnos nem így történt. Tudom, hogy néhány magyar a szlovák állampolgársága 

mellett szeretné megszerezni a magyar állampolgárságot is. Ha január elején ezt kérelmezik, s 

a szlovák parlament nem fogadja el a jelenlegi törvény módosítását, akkor elveszíthetik 

szlovák állampolgárságukat. Ez nem célunk" - fejtette ki az MKP elnöke. 

Berényi azt állítja: neki, mint a magyar párt elnökének, vállalnia kell ezt a kockázatot. 

Számára a magyar állampolgárság jelképes jellegű. 

"Kettős identitásom van, s ez most papíron is meg lehetne erősítve. Szlovákiával és a szlovák 

állampolgársággal a politika, a kultúra, a törvényes keretek és folytathatnám, hogy még mi 

minden köt össze. A Magyar Köztársasággal a közös kultúra, a közös történelem és az 

anyanyelv köt össze" - szögezte le az MKP vezetője. 

Berényi szerint sajnálatos, hogy Szlovákiában még sok az olyan ember, illetve politikus, akik 

a magyar kisebbséget veszélynek tartják a Szlovák Köztársaság számára. Úgy véli, ez nagy 

hiba. 

"Amikor mi érvényesítjük a nemzetiségi jogokat, a nagyobb lehetőségeket az oktatásban és a 

kultúrában, az nem szlovákellenes cselekedet, nem szlovákellenes aktus. Meg kell haladni azt 
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a gondolatot, hogy a magyar kisebbség veszélyt jelent a szlovákok és a szlovák állam 

számára. Ez nincs így. A Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság közösen tagjai az 

Európai Uniónak és a NATO-nak" - mutatott rá Berényi. 

Kijelentette: teljesen értelmetlennek tartja, hogy az egyik szlovák kormánypárt a kettős 

állampolgároknak megtiltaná bizonyos állami tisztségek viselését, bizonyos hivatások űzését. 

 

Az SNS az Alkotmánybírósághoz fordulna a nyelvtörvény miatt 
2011. január 2. - bumm.sk 

 

A nyelvtörvény módosítása az Alkotmánybíróság elé kerülhet, ha a képviselők megtörik az 

államfő vétóját, és ismét elfogadják a Daniel Krajcer (SaS) kulturális miniszter műhelyéből 

származó jogszabályt. Rafael Rafaj, az SNS frakcióvezetője ugyanis bejelentette: pártja a 

taláros testülethez fordul, ha megszavazzák a módosítást. 

„A módosításnak komoly alkotmányjogi hiányosságai vannak. Abban az esetben, ha a 

koalíció megtörné a köztársasági elnök vétóját, a törvénynek az Alkotmánybíróság elé kell 

kerülnie. Erre fogunk törekedni“ – jelentette ki Rafaj a TASR hírügynökségnek. Hozzátette, 

hogy a nemzetiek addigis minden lehetséges legiszlatív eljárást kihasználnak majd. „Az 

elnöki vétó az egyike ezeknek“ – jegyezte meg. Hozzátette, pártjának szüksége lesz 

szövetségesekre, hogy az Alkotmánybíróság elé vigyék a törvényt, ugyanis nincs elég 

aláírásuk. Az ellenzéki Smer, mely szintén bírálta Krajcer nyelvtörvényét, az SNS segítségére 

lehetne, Slotáék azonban egyelőre nem egyeztettek a legerősebb ellenzéki párttal a 

kezdeményezésről. 

„Mivel a Marek Maďarič-féle törvény nagyon komoly vita tárgya volt a parlamentben, 

pártunk és az államnyelv védelmének érdekében lenne, ha csatlakoznánk vagy 

kezdeményeznénk egy ilyen lépést alapos elemzés után“ – mondta a TASR hírügynökségnek 

az SNS terveire reagálva Pavol Paška, a Smer alelnöke. 

A Krajcer-féle jogszabály Rafaj szerint két helyen is sérti az Alkotmányt. „S még nem is 

beszéltünk magáról a törvény filozófiájáról. Az államnyelvnek előnyt kell élveznie más 

nyelvekkel szemben. A jogszabály filozófiája valamiféle nyelvi kettősséget irányoz elő, s ez 

szerintünk sérti az Alkotmányt, mely a szlovák nyelvet hivatalos nyelvként tünteti fel, tehát 

egyenlőként az egyenlők között. A módosítás nyomán a szlovák nyelv gyakorlatilag 

elvesztette ezt a pozícióját“ – magyarázta Rafaj. 

„Az SNS azt gondol, amit akar. Én meg vagyok róla győződve, hogy a törvény semmiképpen 

sem alkotmányellenes“ – válaszolta Rafaj kijelentéseire Bugár Béla, a Híd elnöke. 

Hangsúlyozta: ha a törvényt sikerül újra elfogadni, a jogszabály biztosítani fogja „az 

államnyelv demokratikusabb használatát, és lehetővé teszi a kisebbségi nyelvek használatát 

is.“ 

A nyelvtörvény módosítását december elején fogadta el a parlament. A büntetési tételeket az 

eddigi 5000 euróról legfeljebb 2500 euróra csökkentették. Daniel Krajcer kulturális miniszter 

közlése szerint büntetéseket a jövőben csak állami és önkormányzati szervek kaphatnak - 

azok is csak olyan esetben, ha az állampolgár biztonságát, egészségét, vagyonát veszélyeztető 

információt nem közölnek államnyelven -, magánszemélyek nem. Büntetés kiszabása nem 

kötelező. 
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A közlekedési tárca, a posta és a távközlés, valamint a nem állami tűzoltóegységek tagjai 

számára az államnyelv használata és tudása nem lesz alapfeltétel az alkalmazáshoz. 

Azokon a településeken, ahol a kisebbségek aránya eléri a 20 százalékot, a képviselői 

testületek ülésein használható lesz a kisebbségi nyelv is. A jövőben lehetővé válik, hogy a 

helyi hivatalos krónikákat kisebbségi nyelven vezessék, de le kell fordítani szlovákra is. 

Eddig a krónikákat kizárólag szlovák nyelven kellett vezetni. 

A nemzetiségi iskolákban nem lesz kötelező az összes dokumentáció kétnyelvű vezetése. Az 

oktatási tárca rendeletben konkrétan meghatározza, mely dokumentumokat kell szlovákul is 

vezetni. 

A kisebbségi kulturális rendezvények szervezőinek a jövőben a nemzetiségek nyelvén írt 

időszaki kiadványokban államnyelven csak az alapvető adatokat kell közölni. 

Az emlékművek és emléktáblák állításánál nem lesz kötelező a felirat előzetes minisztériumi 

jóváhagyása. Azokon a településeken, ahol a kisebbségi nyelv hivatalosan is használható, a 

kisebbségi nyelvű szöveg is lehet az első helyen. 

Az egészségügyi intézményekben szabadon lesz használható a kisebbségi nyelv is, ha a felek 

megértik egymást. A módosított jogszabályban azonban benne van, hogy a személyzet nem 

köteles ismerni a kisebbségi nyelvet vagy az idegen nyelvet. 

Kikerült a jogszabályból az a tétel is, miszerint a regionális és a helyi közigazgatási 

szerveknek felügyelniük kellett a törvény betartását és az államnyelv használatát. 

Ivan Gašparovič államfő december végén dobta vissza a nyelvtörvényt. Azt kifogásolta, hogy 

a kulturális tárca szubjektív döntésétől függ az, hogy vajon kap-e büntetést a nyelvtörvényt 

megsértő intézmény. Az elnök azt szeretné, ha a büntetések ebben az esetben kötelezőek 

lennének. 

 

Fico: alábecsültük a szlovákiai magyarok lojalitását 
2011. december 2. - bumm.sk, Felvidék Ma 

 

Robert Fico volt kormányfő, az ellenzéki Smer elnöke szerint kissé alábecsülték a szlovákiai 

magyarok lojalitását Szlovákiához. 

 „Azt, hogy a szavazók előnyben részesítették a Hidat az MKP előtt, úgy is lehet értékelni, 

mint szlovákiai magyarok bizonyos szintű lojalitásának megnyilvánulását az államhoz. Talán 

mindannyian alábecsültük, s azt hittük, hogy ha az MKP meglengeti a zászlót a barrikádon, 

minden szlovákiai magyar azonnal velük rohan majd, a magyar állampolgárságot választja, s 

lelkiekben, mentálisan el akarnak majd menni ebből az országból. Ez nem így van. S ez 

számomra nagyon kellemes meglepetés“ – mondta Fico. 

Szerinte Berényi József, az MKP elnöke, aki még az első januári héten magyar 

állampolgárságért folyamodik, épp ezért nem lehet az igazság mértékegysége. „Hogy Berényi 

ezt teszi, még nem jelenti azt, hogy mindenki ezt teszi majd“ – tette hozzá. Fico ezért nem tart 

attól, hogy a január elsején érvénybe lépő állampolgársági törvényt tömegesen használják 

majd ki a szlovákiai magyarok. Úgy véli, a politikusok élnek vissza majd a törvénnyel, hogy 

megmutassák erejüket és Magyarországhoz való tartozásukat. 

A volt kormányfő szerint Orbán Viktor megalázta Iveta Radičová miniszterelnököt a két 

kormányfő decemberi találkozóján. „Nem lehetséges, hogy idejöjjön a kormányfő, s előbb az 
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MKP központjában megebédeljen, s csak aztán találkozzon a miniszterelnök asszonnyal“ – 

mondta Fico, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy Orbán Bécsben találkozott az MKP 

képviselőivel. „Ez a miniszterelnök asszony olyan szintű megalázása, hogy Radičová 

helyében nem találkoztam volna Orbánnal. Orbán politikai partnere Szlovákiában elsősorban 

a kormányfő. Nem lehet szlovákiai politikai partnere a 3-4 százalékos MKP“ – tette hozzá 

Fico. 

Az ellenzéki pártvezér nem tudja pontosan felmérni, vajon Bugár Béla, a Híd elnöke örül-e 

Orbánék elutasításának, vagy sír miatta. „Ezt nem tudom, mivel igyekszik hősiesnek mutatni 

magát. Nem tudom azonban, hogy ez olyasvalami, amit megváltoztatna, vagy így szeretné 

hagyni, mert talán nem látunk teljesen jól a szlovákiai magyar választó lelkébe“ – zárta a 

Smer elnöke. 

 

Bugár: Orbán nem oldja meg a szlovákiai magyarok 
problémáit 
2011. január 2. - Új Szó Online, SITA 

 

Orbán Viktor csak idézőjelben tekinti partnerének a Magyar Koalíció Pártját - jelentette ki 

Bugár Béla, a Híd elnöke. 

“Csak egy dolgot akar, jelezni, hogy így segít nekik. Véleményem szerint ez nem valódi 

partneri kapcsolat. Azt jelzi a szlovákiai magyaroknak, hogy ez az igazi magyar párt. A 

szlovákiai magyarok is tudják, hogy Orbán a mi problémáinkat nem oldja meg. Ha meg lehet 

oldani a magyar-szlovák feszültség problémáját, akkor azt a parlamentben és a kormányban 

lehet megtenni” - mondta Bugár. 

Bugár sajnálja, hogy a Fidesz nem akar élni azzal a lehetőséggel, hogy korrekt partnere 

lehetne a szlovák kormányban. 

Bugár szerint Orbán Viktor beszállt a választási kampányba, és elintézte, hogy minden 

második este benne lehessenek valamelyik magyarországi tévében. “De ők visszaéltek ezzel, 

mert támadtak. Ahelyett, hogy arról beszéltek volna, mit akarnak, egyfolytában bennünket 

támadtak, hogy mi árulók vagyunk. Orbán kormánya elfogadta a kettős állampolgárságról 

szóló javaslatot, bár ezzel több kárt csinált, mint hasznot” - mondta. 

Véleménye szerint az MKP - mely bátorította a törvény elfogadását - sem várta, hogy a 

törvény ilyen nehézségekbe fog ütközni Szlovákiában. “Emlékszem, Duray akkor leforrázva 

jelent meg a parlamentben. Azt mondta, hogy ezt nem akarta. Hogy ez hiba, és a Fidesz sem 

tudatosítja, mit tett, és hogy visszaélt az MKP-val” - tette hozzá Bugár. - De ez az ő dolguk. 

Mi azon vagyunk, hogy ezen változtassunk. Februárban szavazni fogunk az ellentörvény 

módosításáról, és reméljük, hogy elfogadják. Ezt azt fogja jelenteni, hogy nem fog büntetést 

kapni senki, aki felveszi a magyar állampolgárságot.” 

 

Erdély: 

Ma nyit a váradi demokráciaközpont 
2011. január 2. - Reggeli Újság 
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Ma 10.30-kor nyílik meg a nagyközönség előtt a nagyváradi demokráciaközpont (a Széles, 

ma Menumorut utca 23. szám alatt, a piac mögötti utcában), ahol tájékoztatást kaphatnak az 

érdeklődők a magyar állampolgárság egyszerűsített megszerzéséről, és amely részt vállal az 

ügyintézésben is. A képletes kapunyitást sajtótájékoztató követi, amelyen az illetékesek 

közlik a nyitva tartás órarendjét, az elérhetőségeket és egyéb közérdekű információkat, ezért a 

publikumnak érdemes megvárnia a holnapi sajtóbeszámolókat, mert a tényleges 

ügyfélfogadás valószínűleg csak indul be.  

Wetzel Tamás miniszteri biztos az év végén úgy foglalta össze az MTI-nek az egyszerűsített 

honosítási eljárással kapcsolatos előkészületek jelenlegi állását, hogy minden a tervek szerint 

zajlott és az infrastrukturális feltételek is adottak, így minden készen áll a január 3-i 

induláshoz. Kiemelte, hogy a 830 milliós költségvetésből 440 millió forint a külügyi, 375 

millió forint a belügyi fejlesztésekre kellett, míg a maradék a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériumnak jutott. Létrehoztak 200 új munkahelyet, valamint további megtakarításokat 

várnak a bürokrácia és az adminisztratív terhek leépítésével. Elmondta, hogy Erdélyben 

Demokrácia Központok segítik az érdeklődőket a tájékoztatásban és januárra már 20 ilyen 

iroda fog működni Erdély-szerte. Hangsúlyozta, hogy minden olyan dokumentum-fordítást 

elfogadnak, amit az adott országban hitelesnek tekintenek. 

Közben az RMDSZ sajtója változatlan hevességgel támadja a budapesti kormányzatot amiatt, 

hogy amaz elsődleges partnerének a honosítási eljárásokban az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanácsot tekinti, nem pedig a kisebbik román kormánypártot. Különösen Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikai helyettes államtitkárt bírálják helyeként útszéli hangnemben a bukaresti 

magyar nyelvű sajtóban, amiért az úgymond nem vett tudomást arról, hogy az RMDSZ is 

felajánlkozott – igaz, csak az EMNT után –, hogy iroda- és pártházhálózatát megnyitja a 

honosításban érdekeltek előtt. 

 

Hármas szövetséget ajánl a liberálisok elnöke 
2011. január 3. - Erdély Ma 

 

Öt évre szóló együttműködési megállapodást kínált fel a nemzeti Liberális Párt elnöke az 

ugyancsak ellenzéki Szociáldemokrata Pártnak és a kormánykoalícióban részt vevő RMDSZ-

nek. Crin Antonescu 2010 utolsó napjaiban egy tévéinterjúban ismertette a tervet, amelynek 

célja, hogy a hármas összefogással megbuktassák a jelenlegi kormányfőt, közösen 

támogassanak egy miniszterelnököt, és függesszék fel tisztségéből Traian Băsescu 

államelnököt. 

Maximális nyomást kell gyakorolnunk a jelenlegi hatalomra, hogy a többség megtörjön – 

nyilatkozta Antonescu, aki elsődleges célként az RMDSZ átállítását jelölte meg. „Az RMDSZ 

olyan fontos politikai erő, amely a mérleg nyelve, és eldöntheti Románia sorsát. Azt kell 

közölnünk vele, hogy a két ellenzéki alakulat nagyon határozott, így választania kell: további 

két keserves évig még Băsescu mellett marad kormányon, és kockáztatja, hogy utána eltűnik a 

politikai palettáról, vagy az új szövetség mellé áll.” Az új többség az NLP-elnök szerint 2016-

ig biztosan kitart. 
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A kormányváltás után a mostani államfő tisztségéből való felfüggesztése következne még az 

idén a liberális politikus forgatókönyve szerint. Úgy véli, megtalálják a közös jelöltet mind a 

miniszterelnöki, mind az államelnöki tisztségre, és nem feltétlenül valamelyik pártelnök fog 

pályázni a posztokra. 

 

Vajdaság: 

Jogtalan egynyelvű anyakönyvi kivonatok Vajdaságban 
2011. január 2. - Kabók Erika - Duna TV Híradó 

 

Alkotmánybírósághoz fordul a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a minisztérium egy 

rendelettel megszüntette a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadását. Ez hátrányos azoknak, 

akik kérelmezik a magyar állampolgárságot. A szükséges igazolásokat ugyanis most le kell 

fordíttatniuk, ami pénzbe kerül. 

A szerbiai kisebbségi törvény szavatolja a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadását. A 

közigazgatási minisztérium azonban ezt figyelmen kívül hagyta, amikor  bevezette az  új 

hologrammal ellátott okmányokat. 

 „Azt tervezzük, hogy a köztársasági ombudsmannál indítunk eljárást a  minisztériummal 

szemben” – hangsúlyozta Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 

Ez hamarabb hozhat eredményt, mint az alkotmányossági felülvizsgálat. Márpedig az idő 

sürget. Egyelőre nem tudni, hogy az állampolgársági kérelmekhez csatolhatók-e a régi 

vajdasági anyakönyvi kivonatok, vagy csak az újakat fogadják el. 

 „Számunkra az a fontos, hogy magyar nyelven szerepeljenek a rovatok is és az adatok is 

magyar helyesírással szerpeljenek. Amennyiben nem szerepel, akkor szükséges egy fordítás, 

és ehhez elfogadjuk az itteni bírósági tolmácsok fordítását” – mondta Korsós Tamás, a 

Magyar Főkonzulátus főkonzulja. 

Az anyakönyvi kivonatért 850 forintnak megfelelő dinárt kell fizetni, de ha azt le is kell 

fordíttatni, akkor már 2850 forintba kerül. 

 „Jogászként azt tanácsolom, hogy egyelőre ne fordíttassák le a szabálytalanul kiállított 

egynyelvű anyakönyvi kivonatokat, amelynek hátlapján egy magyar nyelvű magyarázat van, 

mert ez nem kétnyelvű anyakönyvi kivonat. Aki még nem került sorra, az várjon ezzel, s 

akkor van esély, hogy a fordítási költségek ne terheljék ezt az eljárást, ami a célunk” – tette 

hozzá Korhecz Tamás. 

A szabadkai magyar főkonzulátus egyébként fordítás nélkül elfogadja azokat az  anyakönyvi 

kivonatokat is, amelyek hátlapján magyarul is ott vannak a rovat-megnevezések. 

 

Zökkenőmentesen indult az állampolgársági kérelmek 
beadása Szabadkán 
2011. január 3. - MTI 

 

Zökkenőmentesen elindult az egyszerűsített honosítási kérelmek beadása a szabadkai magyar 

főkonzulátuson hétfő reggel - tapasztalta a helyszínen az MTI tudósítója. 
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Az ügyfelek előre egyeztetett időpontra érkeznek, így csak minimális időt kell várakozniuk. A 

konzulátus épületében kialakított ügyfélfogadó helyiségben összesen hat helyen adhatják be 

kérelmüket azok, akik egykor magyar állampolgárok voltak vagy felmenőjük rendelkezett 

magyar állampolgársággal. 

Korsós Tamás főkonzul az MTI-nek elmondta, az időpontfoglalás novemberi kezdete óta 

mintegy nyolcezren jelentkeztek. Az előzetes becslések szerint átlagosan negyven percet vesz 

igénybe az egy kérelem elintézéshez szükséges adminisztráció, így várhatóan naponta száz 

ügyfelet tudnak fogadni a szabadkai konzulátuson, ahol a megnövekedett feladatok miatt 

jelentős létszámbővítésre volt szükség. 

A háromnegyed órás beszélgetés arra is lehetőséget teremt, hogy a konzulátus munkatársai 

ellenőrizni tudják a kérelmezők magyar nyelvtudását, ami az egyszerűsített honosítás egyik 

feltétele – tette hozzá a diplomata. 

Az elmúlt másfél hónapban a Vajdaságban húsz helyszínen tartottak tájékoztató lakossági 

fórumokat. A találkozókon jelentős volt az érdeklődés, az emberek elsősorban arra voltak 

kíváncsiak, milyen dokumentumokkal bizonyíthatják felmenőik magyar állampolgárságát – 

közölte Korsós Tamás. Hozzátette: mivel a jogszabály megengedő jellegű, így akár olyan 

„muzeális” okmányok is elfogadhatók, mint a gazdakönyv vagy az italmérési engedély. 

A honosítási kérelmek elbírálására a hatóságoknak három hónap áll a rendelkezésükre, ebbe 

azonban nem számít bele az esetleges hiánypótlás, valamint a jelentkezők nemzetbiztonsági 

ellenőrzésének az ideje. Az első állampolgársági esküket így várhatóan három és fél hónap 

múlva tehetik le – tudatta a főkonzul. 

Szabadkán az első kérelmet Kozma Csaba és családja adta be. A csantavéri férfi elmondta, 

hogy az állampolgárság megadását a magyar állam nagyon szép gesztusának tartják. Mivel 

magyaroknak vallják magukat, szükségét is érezték, hogy kérjék az állampolgárságot. 

 

Kárpátalja: 

A gyerekek képesek a csodára 
2011. január 3. - Marton Erzsébet - Kárpátinfo.net 

 

Hat évvel ezelőtt, azon a bizonyos december 5-i népszavazáson pofonként érte a határon túli 

magyarságot az eredmény. A kettős állampolgárságra akkor Magyarországon igen sokan 

nemet mondtak. Fáj ez még ma is az akaratukon kívül a határon túlra szakadt, a szomszédos 

országokban élő magyaroknak.  

A mostani magyar kormány megalakulása első napjaiban az Országgyűlés elé terjesztette a 

kettős állampolgárság kérdését, és azt ezúttal meg is szavazták. Bár az egyszerűsített 

honosítással megszerezhető kettős állampolgárság némileg kárpótol, a tüske megmaradt… 

Trianon, s ennek az ominózus népszavazásnak a súlya most is nyomja a lelkeket. S nem csak 

a határon túlra száműzöttekét. Sokan vannak Magyarországon, akik szolidaritást vállaltak a 

határon túli testvéreikkel, akik nem nyugodtak bele a 2004-es népszavazás eredményébe, akik 

azóta is igyekeznek tenni a kapcsolatok erősítéséért. Elsőként hívták életre a gödöllőiek a 

Nemzeti Együvé Tartozás Alapítványt, hogy enyhítsék a határon túli magyarok 

kedvezményes honosítása ügyében tartott, eredménytelen népszavazás következményeit. 
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Gémesi György polgármester a közelmúltban vidékünkön járt: Beregszászt, Gödöllő 

testvérvárosát kereste fel. 

– Milyen céllal érkezett ezúttal a Vérke-parti városba? 

– Szeretnénk felélénkíteni Beregszász és Gödöllő kapcsolatát. Leginkább kulturális területen. 

Ezt a célt szolgálja az a kiállítás is, melyet a Rákóczi Főiskolán nyitottunk meg. De jártam a 

Beregszászi Magyar Színházban, ahol az igazgató úrral arról beszélgettünk, hogy újra élőbbé, 

intenzívebbé tesszük az együttműködést, oda-vissza. És szeretném, ha erősödnének a két 

város önkormányzati kapcsolatai is. Sok szép és jó elképzelésünk van, amiben, hiszem, 

közösen, együtt munkálkodva eredményeket érhetünk el. Ezzel foglalkozni kell, hogy előre 

léphessünk. 

– Mit takar, milyen munkát végez a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány? 

– Nemes célokat tűzött ki maga elé az immáron öt éve működő Nemzeti Együvé Tartozás 

Alapítvány. Mádl Dalma elnökasszony, a kuratórium elnökének a támogatásával kárpát-

medencei gyerekeket szeretnénk a kulturális területen folyamatosan aktivizálni. Ez a munka 

abban erősít meg, hogy a gyerekek képesek a csodára, képesek új alapokra helyezni a magyar-

magyar kapcsolatokat. Látjuk, hogy gondolkodásukkal képesek nyitni a világ felé, de nem 

felejtik azt, honnan származnak, hová kötik őket a gyökereik. Erre alapozva szeretnénk egy 

újraépítkezést megkezdeni, aminek eredményeként ne kérdőjelezhessék meg még egyszer, 

hogy a külhoni magyar nem a magyar nemzethez tartozik. 

– Ehhez talán jobban meg kellene ismernünk egymást… 

– Az alapítványnak az a terve, és én is azt szeretném, hogy Gödöllőn is, és minden határon 

túli régióban legalább egy olyan tábort tudjunk kialakítani a gyerekeknek, ahol az együtt-

táborozás, az együttlét kapcsán közösen hallanak arról, mit jelent a magyarság, mi a magyar 

történelem, mi a magyar felelősségünk és a küldetésünk a világban. Ha ez a lehetőség minden 

határ menti régióban kialakulhatna, akkor, hiszem, hogy nem lenne kérdés, ki hová tartozik, 

milyen felelőssége van a magyar nemzet együvé tartozásának erősítésében, hogy a magyar 

nemzet a határoktól függetlenül, fenn tudjon maradni. Azt gondolom, hogy az a 

kezdeményezés, amit a magyar kormány elindított azzal, hogy forrásokat teremetett arra, 

hogy támogatja magyarországi diákok osztálykirándulásait a határon túli régiókba, jó alapja 

annak, hogy törekvéseink előbb-utóbb megvalósuljanak. 

– Erre egyesek azt mondhatják, hogy ismét pénzek mennek el… 

– Nem! Ezúttal nem hatalmas pénzeken kiépített és fenntartott új üdülők építéséről van szó. A 

meglévőket kihasználva kell megteremteni a lehetőségeket arra, hogy mondjuk minden 

régióban évente öt turnusban, turnusonként 100-100 gyerek együtt tudjon lenni. Ha 

kiszámoljuk, ez 2500 gyerek egy évben. Tíz év alatt 25 ezer gyerek. Nem kérdés számomra, 

hogy ha ezt meg tudjuk csinálni, nincs szükség a magyarázkodásra, hogy ki hová tartozik, mi 

a dolga, hanem mindenki fogja tudni, hogyan építse tovább a magyar nemzetet. 

Így legyen. E nemes cél eléréséhez erőt, bátorságot és bátorítást, kitartást. Újév küszöbén 

pedig Gödöllő polgárainak, a magyar nemzet minden tagjának áldott, békés új esztendőt 

kívánunk. 

 


