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Vezető hírek: 

 

A román oktatási törvény kiiktatja az anyanyelvű oktatást sújtó diszkriminatív 

elemeket 

2011. január 4. - Garzó Ferenc - MTI 

Elfogadta a román alkotmánybíróság az új oktatási törvényt. Markó Béla ezzel kapcsolatban 

elmondta, hogy „rendkívül nagy elégtétel a döntés” számára. Az MTI tudósítása a cikk 

további részében sorra veszik azokat a pontokat, amelyek a kisebbségi anyanyelvű oktatás 

előnyére változtak. 

 

Honosítás - Martonyi: alaptalanok voltak az aggodalmak 

2011. január 4. - MTI, Vajdaság Ma 

Az InforRádiónak nyilatkozott Martonyi János külügyminiszter az egyszerűsített honosítással 

kapcsolatban. Kiemelte, hogy semmilyen irredentizmus nem lengi körül a honosítást, 

egyszerűen a külhoni magyarok ne legyenek megfosztva annak lehetőségétől, hogy 

rendelkezhessenek magyar állampolgársággal. Szlovákiával kapcsolatban kifejtette, hogy nem 

lesz konfliktus a törvény miatt a két ország között, azonban reményét fejezte ki, hogy a 

szlovák állampolgársági törvény módosítása meg fog történni. A külügyminiszter szerint a 

szavazati jog megadása a következő kérdés, amit a parlament dönt majd el. 

 
Markó Béla nem kér magyar állampolgárságot 

2011. január 5. - ÚJ Magyar Szó, Magyar Hírlap, bumm.sk, parameter.sk, Erdély Ma, Erdély 

Online 

Markó Béla RMDSZ elnök, valamint Románia kormányfő helyettese nem veszi fel egyelőre a 

magyar állampolgárságot. „Én magyar vagyok, román állampolgár, Románia 

kormányfőhelyettese, így egyelőre nem óhajtok más státust is elnyerni” - nyilatkozta. Más 

RMDSZ-es tisztségviselők állampolgárság igénylésével kapcsolatban elmondta, hogy nem lát 

benne semmi kivetnivalót, hozzátéve, hogy „ők nem miniszterek vagy kormányfő-

helyettesek.” 

 
Sme: Nevetséges Magyarország 

2011. január 5. - MTI 

Morvay Péter a Sme szerzője szerint Nagy-Magyarország visszatérésétől nem kell tartani, a 

szavazati jog megadása azonban okozhat gondot Szlovákiában. A szerző szerint ez azzal 

járhat, hogy a Fidesz bebetonozza magát a hatalomba, és ez „valószínűleg már negatívan 

fogja érinteni Szlovákiát.” Szerinte Magyarországot nem fogja senki komolyan venni, hiszen 

az ország presztízse alacsonyabb jelenleg, mint a Gyurcsány kormány idején volt. „Egyetlen 

dolog van csak, amely rosszabb annál, hogy valakit gyengének tartanak: ha valaki 

nevetségesnek tűnik” A cikk azzal zárul, hogy Berényi magyar állampolgársági igénye nem 

segíti a szlovákiai magyarokat, hanem „azt az ágat fűrészelik, amelyen ülnek.” 
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
Így szavazhatnak majd a határon túli magyarok 

2011. január 4. - ATV 

Rétvári Bence parlamenti államtitkár az egyszerűsített honosítással kapcsolatban nyilatkozott 

az ATV műsorában. Szerinte a magyar állampolgárság megszerzése azoknak a külhoni 

magyaroknak jelent előnyt, akik a schengeni övezeten kívül élnek. Szlovákiával kapcsolatban 

elmondta, hogy mivel Magyarország sem sújtja retorziókkal a hazai szlovákokat ezért ők ezt 

viszonozni fogják. Szavazati jog a jelenlegi szabályozások szerint nem jár az állampolgárság 

megszerzésével, azonban elképzelhetőnek tartotta, hogy az alkotmány vitáját követően 

megkapják azt. 

 

Felvidék: 

 
Tisztújítás előtt áll az MKP 

2011. január 4. - Felvidék Ma 

Berényi József a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnökével készített interjú a 

webnoviny.sk, a januári tisztújítás apropójából. Az elnök elmondta, hogy szerinte minden 

esély megvan arra, hogy a következő választásokat követően bejussanak a parlamentbe. Erre 

ad okot az, hogy az önkormányzati választásokon a negyedik helyen végeztek a 

polgármesterek tekintetében. Azért is tartja fontosnak a parlamentbe való bejutást, mivel a 

most ott lévő magyar nemzetiségű politikusok nem azt teszik, amit a magyar választók 

elvártak tőlük. Hiszen az elfogadott nyelvhasználati törvény változásai elégtelenek, ráadásul 

még nem sikerült elfogadni az állampolgárságról és a kisebbségi nyelvhasználatról szóló 

törvények módosítását sem. Berényi kitér a népszámlálás fontosságára is, ami fontos a 

kisebbségi nyelvhasználat miatt is, valamint tart attól, hogy az ötszázezre lélektani határ alá 

jut a magyarok számaránya az országban. Az elnöki tisztséggel kapcsolatban elmondta, hogy 

meg fogja pályázni amennyiben érzi a régiók részéről a támogatást. 

 
Hedvig, a pozitív példa 

2011. január 4. - Oriskó Norbert - Felvidék Ma  

A Malina Hedvigről szóló könyv óriásplakátjával foglalkozik a Felvidék Ma. A plakát magyar 

nyelven népszerűsíti a könyvet, a magyarlakta régiókban és szlovákul a szlovákok laktában. A 

szerző hangsúlyozza, hogy ez így is van rendjén, azonban emlékeztet, hogy miért kellett 

elégedetlenkedni a Szabad Újságot reklámozó, vagy az MKP-t magyarul hirdető választási 

plakátok miatt. Elképzelhetőnek tartja, hogy Malina Hedviggel szemben toleránsabbá vált a 

társadalom és ezért maradhatnak a magyar nyelvű plakátok. 

 
Berényi: fogy a magyarok száma Szlovákiában 
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2011. január 4. - SITA 

Berényi József a népszámlálással kapcsolatban nyilatkozott a SITA hírügynökségnek. 

Elképzelhetőnek tartja, hogy a magyarság lélekszáma ötszázezer fő alá csökken. Ennek négy 

oka van szerinte, az egyik a természetes fogyás, a másik a kivándorlás munkavállalás céljából, 

a harmadik a Magyarországra való áttelepülők száma, a negyedik pedig az asszimiláció. 

Fontosak lesznek a népszámlálás adatai, amiatt is, hogy ezen adatok alapján határozzák meg 

az állami költségvetésből érkező pénzeket, valamint a kisebbségi nyelvhasználati törvény 

használata is ezzel van összefüggésben. Jó magyarnak lenni Szlovákiában is címmel indítanak 

majd kampányt, hogy hangsúlyozzák a nehézségek ellenére vannak előnyei is. 

 
Mi is Berényi kutya kötelessége? 

2011. január 3. - Barak László - Új Szó 

Barak László az Új Szó hasábjain tette fel a kérdést, miért volt fontos Berényi Józsefnek 

bejelenteni azt, hogy magyar állampolgárságért folyamodjon? A szerző szerint azért volt erre 

szükség, hogy beváltsa Orbán Viktornak tett ígéretét, azaz „elindítja a határon túli magyarokat 

mozgósító kettős állampolgársági kampányt.”Tisztában kell lennie azonban a 

következményekkel, hiszen még érvényben van a Fico-féle állampolgársági törvény, így 

elveszítheti szlovák állampolgárságát, bár a szerző azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a 

Radičová-kormány beváltja a kormányprogramban tett ígéretét és módosítja azt. Azonban 

maradhat továbbra is olyan kitétel, hogy bizonyos állami hivatalokat nem tölthetnek be kettős 

állampolgársággal rendelkező személyek, így ha be is kerül a parlamentbe nem lehetne ismét 

külügyi államtitkár, sőt még az is elképzelhető, hogy nem lehet az MKP elnöke sem. 

 
Elbuktatott nyelvtörvénymódosítás 

2011. január 4. - Rudas Dóra - Duna TV, Térkép 

A szlovák államnyelvtörvény nem tartalmaz lényegi változásokat a korábbihoz képest, 

továbbra is benne maradtak a szankciók. A gyakorlatban azonban több helyen értelmetlen 

lenne először a szlovák nyelvet használni. Őry Péter polgármester a magyar általános 

iskolában nem látja értelmét szlovákul beszédet mondani, mert ott mindenkinek magyar az 

anyanyelve. Az iskolákban ráadásul a tanított nyelv mellett kötelező szlovákul vezetni az 

adminisztrációt és választani lehet, hogy magyar nyelven leírják-e vagy sem. Bugár Béla a 

Híd elnöke sem elégedett a módosításokkal, „az egyik oldalon nagy kompromisszumokat 

kellett elfogadni, erről szól az egész koalíció, de a másik oldalon azt is meg kell nézni, hogy 

ha összehasonlítjuk az előző törvénnyel, akkor viszont nagy előrelépést tettünk.” Az 

államnyelvtörvénynek azonban előnye is van, mivel ráirányította a figyelmet a magyar nyelv 

használatának jogára. 

 
Jogsegély a nyelvhasználattal kapcsolatban 

2011. január 4. - foruminst.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 2010. február 1-től jogsegély szolgálatot indít mindazok 

számára, akiket valamilyen sérelem ért az államnyelvtörvény kapcsán vagy a nyelvi jogai 

érvényesítése során Szlovákiában. Ez nem pusztán bírságot jelenthet, hanem a munkáltató-

munkavállalói viszonyban, a hivatalos érintkezésben vagy a hétköznapi élet bármely területén 
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tetten érhető nyelvhasználati jogok korlátozását is. Ugyanígy pozitív példákat is szívesen 

fogadunk. Kérjük, hogy az egyes eseteket jelezzék az alábbi szolgáltatásunk egyikén: 

1. Ingyenesen hívható telefonszám (zöldvonal):  0800 500 565   Hívható munkanapokon 8.30 

és 16.00 óra között 

 

Néhány tucatnyian érdeklődtek a honosítás iránt Dél-Komáromban 

2011. január 5. - bumm.sk 

A bumm.sk számol be arról, hogy Komárom magyarországi oldalán van érdeklődés a magyar 

állampolgárság iránt. Marcsa Zoltánné a város anyakönyvi hivatalának vezetője elmondta, 

hogy a szokásos hétköznapokhoz képest óriási forgalom volt, sokan telefonon, vagy 

személyesen kértek tájékoztatást négyen pedig már be is adták a papírokat az állampolgárság 

kérvényezéséhez. A cikk a továbbiakban közli azt, hogy mire van szükség a honosítás 

elindításához. 

2. A http://www.jogsegely.sk weboldalon található Bejelentő lapon. 

 
A Híd párt komoly kampánnyal készül a májusi népszámlálásra 

2011, január 4 - parameter.sk 

A Híd párt is kampányolni fog a népszámláláson, hogy a kisebbségek vállalják és jelöljék be 

nemzetiségüket az íveken. Hégli Dusán kulturális szakbizottságának elnöke elmondta, hogy 

nemcsak szimbolikus jelentése van ennek, hanem gyakorlati is, hiszen ez alapján kapják a 

kisebbségek az arányos támogatást. Az Ifjú Szivek elnöke azt is hozzátette, hogy a 

táncszínház művészeivel kétszáz települést fognak felkeresni, hogy ösztönözzék a 

kisebbségeket nemzeti identitásuk vállalására. A szlovákiai népszámlálások történetében 

először fordul elő, hogy az íveket elektronikus formában is igényelhetik az állampolgárok. 

 
A magyar lét terhe 

2011. január 4. - Tokár Géza - Új Szó 

Az Új Szó vélemény rovatában a kettős állampolgárságot az Orbán kormány legjobb 

kezdeményezésének tartja, azonban nem biztos, hogy a felvidéki magyarságnak erre van 

szüksége. A szerző szerint az a legnagyobb probléma, hogy Magyarország az előző 

kormányok elhibázott gazdasági lépéseinek következtében nincs erőfölényben már 

Szlovákiával szemben, ehhez járul még hozzá az Orbán-kormány autoriter döntéseinek 

következménye, ami „jobb és elviselhetőbb” Magyarország illúzióját tűnteti el. A szerző 

szerint a szlovákiai magyarságnak arra lenne szüksége, hogy Magyarországra, mint erős, 

belharcoktól mentes országra lehessen feltekinteni és hozzá igazodni. 

 
Karrier: újságírók a politikában 

2011. január 4. - Felvidék Ma 

Lajos P. Jánost, aki az Új Szó belpolitikai rovatának vezetője, valamint a párt parlamenti 

frakcióvezetőjének asszisztense, nevezték ki a kisebbségi kultúrák osztályának vezetőjévé. A 

tisztséget a Felvidék Ma szerint nem pályázaton nyerte, mivel nem is volt ilyen jellegű kiírás 

a kormányelnök honlapján. 
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Erdély: 

 
Együtt kérik a magyar állampolgárságot a Tusványos szervezői 

2011. január 4. - Kristály Bíborka - Erdély Ma 

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezőcsapata közleményben tudatta, 

hogy január 5-én adják be az egyszerűsített honosítás elindításához szükséges iratokat. A 

csapat célja a közös akcióval az, hogy felhívja a figyelmet az ügy fontosságára, valamint 

biztassa az erdélyi fiatalokat, hogy hasonlóan cselekedjenek. 

 
Demokrácia Központ Nagykárolyban 

2011. január 4. - Erdély Online 

Nagykárolyban is megnyílt a Demokrácia Központ, ahol az első kérvényt Ft. Mózes Árpád 

nyugalmazott evangélikus püspök adta be, aki elmondta, hogy számára a magyar 

állampolgárság megszerzése óriási ajándék. Az Erdély Online cikke a továbbiakban 

összefoglalja, hogy milyen iratokra van szükség a honosítási kérelmek leadásához.  

 
Alkotmányos a romániai oktatási törvény 

2011. január 4. - Garzó Ferenc - MTI 

Alkotmányosnak ítélte a román alkotmánybíróság az oktatási törvényt, így Traian Basescu 

kihirdetheti azt. Az MTI tudósítása összefoglalja, hogy milyen nehézségek árán sikerült végül 

elfogadtatni a felelősségvállalással beterjesztett törvényt. Kitér arra, hogy az 

alkotmánybíróság először alkotmányellenesnek nevezte, majd később úgy döntött, hogy a 

felelősségvállalási folyamatot folytatni kell. Ezt az ellenzék nem fogadta el és újból 

megtámadta az alkotmánybíróságon a törvényt, amit végül elvetett a testület.  

 
Megrohamozták a Demokrácia Központokat 

2011. január 4. - O. M. - manna.ro 

A kolozsvári Demokrácia Központot sokan keresték fel az egyszerűsített honosítási eljárással 

kapcsolatban, tudatta Szász Péter irodavezető a manna.ro hírportállal. Kiemelte azt is, hogy az 

érdeklődők között nem volt olyan személy aki nem tudta volna igazolni magyar felmenőit. 

Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul elmondta, hogy román nemzetiségűek is igényelhetik az 

állampolgárságot, amennyiben tudják igazolni magyar származású felmenőiket. A cikk a 

továbbiakban kitér az állampolgársággal megszerezhető előnyökre, valamint arra, hogy az 

Egyesült Államokba a magyar állampolgárság megszerzését követően sem lehet vízum nélkül 

beutazni.  

 
Tanügyi törvény – minden jó, ha a vége jó 

2011. január 5. - Új Magyar Szó, Krónika 

A módosított román oktatási törvényről ír címlapon az Új Magyar Szó, valamint a Krónika is. 

Markó Béla RMDSZ elnök szerint ez „legalább olyan jelentős lépés, mint amilyeneket 1990-

ben, az anyanyelvi oktatás megteremtésekor tettünk.” Fontosnak tartja, hogy a törvény 

rendelkezéseit még a következő tanévkezdés előtt életbe kell léptetni, erre Király András 
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oktatási államtitkár szerint van is esély. Mircea Geoană, a szenátus szociáldemokrata elnöke 

továbbra sem hajlandó elfogadni a tanügyi törvény módosításait és arra kérte Traian Băsescu 

államfőt, hogy ne hirdesse ki a tanügyi törvényt. Erre válaszul az államfő a törvény 

ismertetésének sajtónyilatkozatában felhívta a figyelmet arra, hogy „az 1918. december 

elsején elfogadott Gyulafehérvári kiáltványra, amelynek egyik cikkelye megállapítja, hogy 

minden nemzetnek biztosítani kell azt a jogot, hogy saját nyelvén bíráskodjon, igazgassa 

magát és tanuljon.” 

 
Tanügyi törvény: az odisszea vége 

2011. január 5. - Bogdán Tibor - Új Magyar Szó 

A tanügyi törvény elfogadásáról ír az Új Magyar Szó. Beszámol arról, hogy miért húzódott 

két évig a törvény elfogadása és milyen lépéseket tett az ellenzék a törvény módosításának 

megakadályozására, amit végül a kormány felelősségvállalással vitt keresztül. A cikk a 

továbbiakban beszámol arról, hogy milyen fontosabb változásokat hoz a törvény a kisebbségi 

iskolák, diákok és hallgatók életében. 

 
Kelemen: az oktatási törvény után a kisebbségi törvény és a régiók átszervezése a 

prioritás 

2011. január 5. - transindex.ro 

Kelemen Hunor kulturális miniszter az oktatási törvény elfogadását követően a kisebbségi 

törvény elfogadását, valamint a régiók átszervezését tekinti az RMDSZ prioritásainak. 

Elmondta, hogy arra nincs garancia, hogy később a törvényből nem fogják kivenni a 

kisebbségi nyelvoktatásra vonatkozó paragrafusokat, de remélhetőleg hamarosan elcsitul az 

ellenzék is és évekkel később már nem az lesz a fő szempont, hogy ezeket a rendelkezéseket 

eltávolítsák. 

 
Együttműködne az EMNT-vel az MPP Háromszéken 

2011. január 5. - Bíró Blanka - Krónika 

Terza József az MPP Kovászna megyei elnöke együttműködést kezdeményez az Erdélyi 

Nemzeti Tanács (EMNT) háromszéki szervezetével. A megyei elnök kifejtette, „mindkét 

szervezet nemzeti elkötelezettségű, jobboldali, így erre alapozva meg lehet találni a közös 

pontokat és el lehet kezdeni a párbeszédet.” Jakabos Janka az EMNT helyi szervezetének 

elnöke elmondta, hogy az EMNT nem párt, de MPP javaslatáról tárgyalni fognak. 

 

Vajdaság: 

 
A szerbiai megtorlások 20 ezer áldozatát írták össze 

2011. január 4. - MTI 

Az 1944 szeptembere utáni vajdasági megtorlások áldozatai után kutató állami bizottság eddig 

húszezer elhunytat vett számba - közölte kedden a testület Egeresi Sándorral, a vajdasági 

parlament elnökével és Pásztor István vajdasági miniszterelnök-helyettessel. A titkos sírok 

ügyében vizsgálódó bizottság tagjait fogadva Egeresi Sándor figyelmeztetett arra, hogy 
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minden bűntettért konkrét személyt vagy személyeket terhel a felelősség, és sosem egy egész 

népet. Pásztor István azt hangsúlyozta, hogy a vizsgálat elsődleges célja nem a bűnösség 

megállapítása, hanem a tisztelgés az ártatlanul szenvedettek emléke előtt. Történészek szerint 

Tito Észak-Vajdaságba benyomuló partizánjai 1944 végén és 1945 elején több tízezer 

emberrel végeztek, megtorlásul azért, hogy a megszálló magyar hadsereg 1942 januárjában 

több ezer szerbet és zsidót gyilkolt meg a Délvidéken. 

 
Pénzhiány miatt elhalasztották a szerb népszámlálást 

2011, január 4 - parameter.sk 

El kell halasztani 2011 októberére a szerbiai népszámlálást, ugyanis nem lesz elegendő az 

állam által félretett tízmillió euró. Ezért az EU-hoz fordultak segítségért, hogy növeljék meg a 

szerb EU-csatakozást támogató segély mértékét. Ez lesz egyébként az első olyan 

népszámlálás, amit Montenegró és Koszovó nélkül tartanak meg. 

 
Csendes autonomista tendencia 

2011. január 4. - Márton Attila - Vajdaság Ma 

Egyre több újvidéki szeretne a jelenleginél nagyobb autonómiát Vajdaság számára. A 

vajdasági főváros szavazásra jogosult polgárainak egyharmada vélekedik így. Ez 

összességében 5%-kal több, mint korábban. 41% elégedett a tartomány jelenlegi státusával, és 

ez 3%-kal kevesebb, mint tavaly ilyenkor. Az Újvidéken élők egytizede ellenez bármilyen 

vajdasági autonómiát, és szintén 10%-ra tehető azoknak az aránya, akik tanácstalanok. Ezek a 

SCAN hagyományos év végi közvélemény-kutatásának eredményei.  

 
Az idén Vajdaságon lesz a hangsúly 

Srđan Cvetković: Pénzügyi okokból szorult eddig háttérbe a tartományban fellelhető titkos 

sírhelyek feltárása 

2011. január 5. - Varjú Márta - Magyar Szó 

Srđan Cvetković aki az 1944 szeptembere után kivégzett személyek titkos sírhelyeinek 

feltárásával megbízott állami bizottság képviselője, nyilatkozott a Magyar Szónak, sírhelyek 

feltárásáról. Beszámol arról, hogy Boljevacon lesz az első feltárás, ahol 44 személyt végeztek 

ki. Kitért arra is, hogy az anyagiak hiánya miatt nem volt lehetőség eddig a Vajdaságban is 

elkezdeni a kutatásokat. Tisztában van vele, hogy Mezei Zsuzsanna alapos kutatást végzett és 

komoly anyagot gyűjtött össze a vajdasági áldozatokról, ezt mindenképpen össze fogják vetni 

a saját adatbázisukkal.  

 

Kárpátalja: 

 
Honosítás - A KMKSZ elnöke toleranciára számít ukrán részről a kettős 

állampolgárság kapcsán 

2011. január 4. - Varga Béla - MTI 

Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke szerint 

Kárpátalján elsősorban azok a magyarok fogják kérelmezni az egyszerűsített anyaországi 
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honosítást, akik már Magyarországon dolgoznak vagy tanulnak. A pártelnök hangsúlyozta, 

hogy az ukrán törvények nem engedélyezik, de nem is szankcionálják a kettős 

állampolgárságot. Hozzátette, hogy szerinte „a jelenlegi ukrán vezetés részéről nem várhatók 

retorziók.” 

 
Kárpátalján sem tartanak retorzióktól 

2011. január 5 - Pataky-Rostás - Magyar Nemzet 

Ukrajnában a törvények nem engedélyezik, de ugyanakkor nem is büntetik a kettős 

állampolgárságot. Kovács Miklós KMKSZ elnök elmondása szerint többnyire a 

Magyarországon dolgozók és tanulók kérelmezik az állampolgárságot. Retorzióra nem 

számítanak. A cikk foglalkozik két határon túli vezető politikus döntésével is, miszerint a 

szlovákiai MKP elnök Berényi József benyújtotta kérelmét, ellenben Markó Béla romániai 

RMDSZ elnökkel, aki nem kíván magyar állampolgár lenni, ugyanis azt nem tartja 

szükségesnek. A bukaresti kormány nem nyilatkozik Magyarország lépéséről, a román média 

pedig tényszerű tudósításokat ad a honosítási eljárásról - közölte a cikk. Az ellenzéki pártok 

azonban bírálják azon erdélyi önkormányzati képviselőket, akik állampolgárságért fordultak, 

lépésük szerintük erkölcstelen. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. január 5-i számában olvasható) 

 

Egyéb külföld: 

 
Paraguayban sincs akadálya a magyar állampolgárság felvételének 

2011. január 5. - MNO 

Semjén Zsolt dél-amerikai útján nyilatkozott az MTI-nek és az egyszerűsített honosítással 

kapcsolatban elmondta, hogy minden gördülékenyen zajlik. Elmondta, hogy dél-amerikai 

magyar szervezetek vállalták, hogy összegyűjtik az állampolgársági igényeket és azokat 

Buenos Airesben a magyar nagykövetség munkatársainak átadják. Semjén Zsolt kiemelte, 

hogy sokan érdeklődnek az állampolgárság iránt. 
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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/


 
 

 

1055 Budapest, Kossuth L. tér 4; telefon: +36-1-795-48-14 Fax: +36-1-795-01-46 
Levelezési cím: 1357 Budapest, Pf.: 2. 

11 

Magyarország: 

Honosítás - Martonyi: alaptalanok voltak az aggodalmak 
2011. január 4. - MTI 

 

Már látszik, hogy alaptalanok voltak a kedvezményes magyar honosítási eljárással 

kapcsolatos korábbi aggodalmak - mondta Martonyi János kedden az InfoRádiónak 

nyilatkozva. 

Nem arról van szó, hogy bárki államhatárok megváltoztatásában vagy területekben 

gondolkodna - jelentette ki a külügyminiszter a rádió Aréna című műsorában a két napja 

kérelmezhető kedvezményes honosítás tapasztalataira vonatkozó kérdésekre. Hozzátette: 

"mindenkit meg kell nyugtatnunk, azt hiszem, mindenki be fogja látni, hogy itt semmiféle 

aggodalomra nincs ok, itt semmiféle magyar irredentizmus nincsen". Azt mondta, elemi 

emberi igénynek tesznek eleget, amelynek a térség országai már eleget tettek. 

Martonyi János szerint az egyszerűsített honosítási eljárás esetében arról van szó: a magyar 

identitásukat átérző emberek ne legyenek megfosztva attól a lehetőségtől, hogy a magyar 

állampolgárságot felvegyék, magyarországi letelepedés nélkül. 

A magyar diplomácia vezetője úgy fogalmazott: az első napok tapasztalatai azt mutatják, 

óriási lelki-érzelmi jelentősége van a kérdésnek, megható jelenetekre került sor Szabadkán, 

Csíkszeredán, Kolozsvárott és másutt. Elmondta, eddig ebben a három városban jelentkeztek 

a legtöbben. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak a szomszédos országokban, hanem a világ bármely 

országában élő magyarokról is szó van, akik eddig nem kérhettek magyar állampolgárságot, 

illetve útlevelet, mivel ők vagy a felmenőik nem a jelenlegi Magyarország területéről 

származnak. A távoli országok között említette Argentínát, Ausztráliát és az Egyesült 

Államokat. 

Arra a kérdésre, lesz-e Magyarországnak az ügy miatt konfliktusa Szlovákiával, azt mondta: 

véleménye szerint nem lesz ilyen konfliktus. Megjegyezte, úgy tudja, Szlovákiában eddig 

csak egy vagy két ember folyamodott állampolgárságért. Elmondta, mindig is arra számított, 

hogy a Felvidéken viszonylag kevesen fogják igényelni az állampolgárságot, "tudniillik nincs 

rá igazán szükségük". 

Azt mondta, más kérdés, hogy azt a szlovák törvényt, amely szerint automatikusan elveszti a 

szlovák állampolgárságát az, aki egy másik állampolgárságot kérelmez, még nem 

módosították. Hozzáfűzte: "elég egyértelmű, hogy ez a módosítás meg fog történni". A 

módosítással a szlovák szabályozás ki fogja mondani, hogy egy másik állam 

állampolgárságának nincs jogi hatása Szlovákia területén - mondta. 

A kettős állampolgárságnak gyakorlati jelentősége a miniszter szerint elsősorban a Szerbiában 

és Ukrajnában élő magyarok, és nagy jelképes jelentősége mindenekelőtt az erdélyi magyarok 

számára van. 

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a választójog megadásában gondolkodik-e a kormány, 

Martonyi János azt mondta: ez egy következő kérdés, amelyről feltételezhetően a parlament 

dönt majd, és erről különböző elképzelések vannak. 

Kifejtette, hogy a legtöbb országban, ahol a kettős állampolgárságot elismerik, valamilyen 

formában szavazati jogot is adnak, de bizonyos korlátok alkalmazásával, például 
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meghatározzák azoknak a képviselőknek a számát, akiket a külföldön élő állampolgárok 

megválaszthatnak. Szerinte erről a kérdésről a választójogi törvény módosításakor lehet majd 

dönteni. 

A külügyminiszter kijelentette: most az a lényeg, hogy az állampolgársági kérelmeket 

Magyarország befogadja, és ez a folyamat sima, zavar nélküli legyen, mindenki, köztük 

szomszédos országok és azok kormányai megelégedésére. 

 

Így szavazhatnak majd a határon túli magyarok 
2011. január 4. - ATV 

 

Amennyiben a kormány igent mond a KDNP által felvetett modellre. Rétvári Bence az ATV 

reggeli műsorában a horvátokkal példálózott. 

A vajdasági, a kárpátaljai, illetve a schengeni övezeten kívül élő erdélyi magyarok számára 

jelenti a legnagyobb előnyt a kettős állampolgárság – erről Rétvári Bence beszélt kedden az 

ATV reggeli műsorában. 

Számukra uniós polgárként a szabad mozgásban és a munkavállalásban jelent ez igen nagy 

könnyebbséget, de a Kárpát-Medencén kívül például az Egyesült Államokból is sokan 

érdeklődnek a magyar állampolgárság iránt – mondta el a közigazgatási államtitkár. 

Rétvári nem tart attól, hogy a magyar kettős állampolgárság ellenállást váltana ki az EU-ban, 

hiszen egy másik tagállam, Románia még évekkel ezelőtt sokkal merészebb lépést tett, amikor 

a moldovai románoknak megadta a román állampolgárság lehetőségét. Ott ez az intézkedés 

sokkal több embert érintett, Románia ma is tízezres nagyságrendben állít ki útleveleket kettős 

állampolgárok számára. 

Szlovákiában a még életben lévő törvények intik óvatosságra a magyarságot, ám Rétvári 

szerint az új szlovák kormány már sokkal elfogadóbb a magyar állampolgársággal szemben és 

elindult egy folyamat abba az irányba, hogy már nem kell félniük a magyaroknak. Reményei 

szerint, mivel Magyarország sem sújtja retorziókkal a szlovák állampolgárságot kérelmező 

szlovákokat, északi szomszédaink ezt viszonozni fogják. „Mi azt szeretnénk, hogy minél több 

jó szlovák és jó magyar állampolgár legyen mindkét országban” – tette hozzá. 

A szavazati joggal kapcsolatban a közigazgatási tárca államtitkára leszögezte, a jelenlegi 

törvény szerint szavazati joga annak van, aki a magyar állampolgárság mellett állandó 

magyarországi lakóhellyel rendelkezik. 

Ugyanakkor az Alkotmány vitájában felmerült egy másik modell lehetősége is, amely szerint 

a határon túli magyarok külön listára szavazhatnának, így nekik is lehetne képviseletük a 

magyar országgyűlésben. Példaként Horvátországot említette, ahol hasonló modellt 

alkalmaznak. Ugyanakkor a kérdésben még nem született döntés.  

Rétvári hangsúlyozta, a kettős állampolgárság intézménye már régóta létezik 

Magyarországon, most csupán egyszerűbb és gyorsabb lett az eljárás, ennek következtében a 

kérelmező három hónapon belül megkaphatja az állampolgárságot. 

 

Felvidék: 
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Tisztújítás előtt áll az MKP  
2011. január 4. - Felvidék Ma 

 

Jövő hét szombaton (január 15-én) tanácskozik a Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa, 

melynek egyik fontos feladata lesz a tisztújítási folyamat ütemtervének meghatározása lesz. 

Erről és az MKP előtt álló további feladatokról adott terjedelmes interjút Berényi József 

pártelnök a webnoviny.sk szlovák internetes honlapnak.  

- Ön reményét fejezte ki azt illetően, hogy az MKP visszatér a parlamentbe. Mire alapozza ezt 

a reményt? Mit tesznek ennek érdekében? 

- Az önkormányzati választások eredményeire alapozhatunk, a polgármesterek tekintetében 

országos szinten a negyedik helyen végeztünk, az önkormányzati képviselők számát nézve 

pedig az ötödik helyen. Ez nagyon jó kiindulási alap ahhoz, hogy visszajussunk a 

parlamentbe. A megyei önkormányzatokban 40 képviselőnk van, az Európai Parlamentben 

kettő, csupán a szlovák parlamentben nem vagyunk ott. Elismerem, hogy a jelenlegi szlovák-

magyar viszony a korábbi kormányzat idejéhez viszonyítva pozitív fordulatot vett, a jelenlegi 

kormánykoalíció nem keresi a nyílt konfliktusokat sem Magyarországgal, sem a magyar 

kisebbséggel. Amiatt azonban, hogy a szlovák kormányban magyar nemzetiségű politikusok 

is vannak, a szlovákiai magyarok többet vártak ettől a kabinettől. Amennyiben hasonló 

kormánykoalíció lenne, de magyarok nélkül, talán elmondhatnánk, hogy jelenleg ennyit lehet 

csak elérni. De mivel vannak ott magyar politikusok is, azt vártuk, hogy végre elérkezik a 

jogok bővítésének az ideje a nemzetiségi, illetve a nemzeti identitás erősödésének terén is. Ide 

tartozna a kisebbségek oktatási és kulturális lehetőségeinek további bővítése is, de nem ezt 

látjuk. Legalábbis az elmúlt hat hónapban nem voltunk tanúi annak, hogy ez sikerülne. 

- De készül az állampolgárságról szóló törvény, ahogy a kisebbségek nyelvének használatáról 

és a kisebbségi kultúrák finanszírozásáról is - mely az MKP-nak is a célja... 

- Igen, várjuk ezeket a törvényeket. Eddig egy elfogadott törvény fekszik az asztalon, 

mégpedig a nyelvtörvény módosítása, melynek változásai elégtelenek. Rossz jelzés a jövőbe, 

hogy a Most-Hídnak nincs elég ereje ahhoz, hogy keresztülvigye azt, ami a programjában 

szerepel, és ami egyben a szlovákiai magyarság igénye is. A magyar közösség számára 

egyértelművé válik, hogy a Most-Híd egyedül nem tudja elérni azt, amit az MKP-val 

elérhetővé válna, ha kormányon lennénk. A csupasz tényállás az, hogy a parlamenti 

választásokat követően csak hét magyar jutott a parlamentbe, míg korábban 20-an voltunk. A 

minisztériumok felállását követő személycseréket követően is csak kilenc magyar van a 

törvényhozásban, egyikük a Szabadság és Szolidaritás pártból. A parlamenti politizálásban 

pedig a számarányok a meghatározók, és ilyen számokkal valószínűleg nem lehet sokat elérni. 

Félő, hogy a többi - ön által említett - törvény sem olyan lesz, mint amilyeneknek azokat  

várjuk. 

- Nem érzi úgy, hogy a szlovákok szlovákellenesnek tekintették Duray Miklóst és Csáky Pált, 

és az ő törekvéseiket az összes magyarra vonatkoztatták? 

- Nem tudom. A Fico-Mečiar-Slota kormányzási időszak nagyon nehéz volt, és Csáky Pál 

nehéz pozícióba került. Talán ha más időszakban vezette volna  a pártot, más lenne a 

megítélése is. És ugyanez Durayra is vonatkozik. Úgy gondom, túl sokat vetnek most Csáky 

szemére egy olyan időszakban betöltött pártvezetés miatt, amikor a Szlovák Nemzeti Párt is 

kormányon volt.  
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- A Most-Híd polgári szlovák-magyar pártként határozza meg magát. Nem lesz radikálisabb 

emiatt az MKP? 

- Nem, számunkra az elvi alapú politizálás a fontos. Mi - a pénzbírságok miatt - biztosan nem 

szavaztunk volna meg egy olyan nyelvtörvényt, mint amilyent volt kollégáink megszavaztak. 

Az elvi politizálás azt jelenti, hogy koalíciós partnereinknek előre jelezzük, hogy az ilyen 

törvény számunkra elfogadhatatlan, és nem megszavazható. Ők, nyilatkozataik alapján, 

valószínűleg már előre beleegyeztek ebbe. Később, köszönhetően a Velencei Bizottságnak és 

kicsit a mi fellépésünknek is, megváltoztatták a véleményüket, és mondták, hogy a számukra 

sem elegendő a benyújtott törvénytervezet. De már késő volt. 

- Az idén népszámlálás is lesz. Miért annyira fontos ez a magyar közösség számára? 

- Több ok miatt is. Anyagi vonzata is van, mivel a kisebbségi kultúrák állami támogatását is a 

kisebbségek számarányát tekintve határozzák meg. Ez nem csak a magyar kisebbséget érinti, 

hanem valamennyit. A nyelvi jogok is a kisebbségek számarányától függnek. A jelenlegi 

jogszabály szerint, amennyiben egy községben a kisebbség számarány eléri a lakosság 20%-

át, használhatják anyanyelvüket a hivatalos ügyintézés során is. A népszámlálás fontosabb a 

parlamenti választásoknál is, mert 10 évre előre meghatározza a lehetőségeinket. 

- Ön szerint mennyi magyar lesz a 2011-es népszámlálás után Szlovákiában? 

– Nagyon félek attól, hogy a félmilliós, pszichológiai határnak is tekinthető szám alá jutunk. 

- Mikor lesz az MKP tisztújító kongresszusa? 

– Az MKP Országos Tanácsa január 15-i ülésén foglalkozik ezzel a kérdéssel. Fel kell 

állítanunk a tisztújítási folyamat ütemtervét, a helyi szervezetektől kezdve a járási, kerületi és 

országos szintig. A kongresszus időpontjára én április végét vagy május elejét tartom a 

legmegfelelőbbnek, de erről is az MKP Országos Tanácsa dönt. 

- Ismét megpályázza az elnöki tisztséget? 

– Amennyiben érzem a régiók részéről a támogatását, igen. 

- Most érzi ezt? 

– Az önkormányzati választásokat követően elsősorban a kedélyek megnyugvását érzem a 

pártban, és ez részben a személyemmel is összefüggésbe hozható. 

- Számol azzal, hogy Csáky Pál visszatér az elnökségbe? 

– Nem zárom ki ennek lehetőségét, de Csáky Pálnak kell döntenie arról, hogy megpályáz-e 

valamilyen elnökségi tisztséget vagy sem. Erről a kérdésről én nem beszéltem vele. 

 

Hedvig, a pozitív példa  
2011. január 4. - Oriskó Norbert - Felvidék Ma  

 

Jól emlékezhetünk, hogy korábban milyen nagy botrányt keltettek a csupán magyar nyelven 

hirdető óriásplakátok. Sorozatosan érkeztek a feljelentések a kulturális minisztériumba – még 

a tavaly nyáron bekövetkezett kormányváltás után is. Most a Malina Hedvigről szóló könyvet 

csak magyar szöveget tartalmazó plakátokon is hirdetik – és láss csodát, ez még a 

szlovákoknak sem szúr szemet!  

A tavalyi év elején először a Szabad Újságot magyar nyelven népszerűsítő plakátok okoztak 

bonyodalmat, majd elégedetlenkedtek az MKP csak magyarul hirdető választási plakátjai 

miatt is. Nemcsak Ficóék ideje alatt, hanem az új kormány égisze alatt is - például az 
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önkormányzati választások idején. Nemcsak a szlovákok háborogtak, hanem a Most-Híd 

vegyespárt elnöke, Bugár Béla is provokatívnak tartotta azokat. 

Hedvig plakátjai azonban senkit sem bántanak. Tegyük gyorsan hozzá, így van ez rendjén, ez 

a természetes. Mint ahogy az is, hogy miután a könyv szlovákul és magyarul is megjelent, 

nyelvterülettől függően változik a könyvet népszerűsítő plakátok nyelve is. Hedviggel 

szemben talán toleránssá vált a közvélemény, a szlovákok is valahol érezhetik, hogy 

méltatlanul és igazságtalanul hurcolták meg éveken keresztül azt a csallóközi lányt, akinek 

egyetlen „bűne”, hogy Szlovákiában az anyanyelvét használta. Pontosabban az, hogy ez az 

anyanyelv magyar, mert ha francia, német vagy angol volna, az senkit sem irritált volna. Sőt, 

Hedviggel szemben Bugár Béláék is érezhetnek némi elégtétel-tartozást, hiszen éppen a 

Bugár Béla (anno még MKP-elnök korában, 2006-ban) által megbízott Gál Gábor ügyvéd (ma 

már szintén a Most-Híd „tartóoszlopa”) táncolt vissza látványosan a lány védelmétől, miután 

kiderült, a Fico-kormányzat alatt működő belügy hazugsággal vádolja Hedviget. 

Hedvig plakátjaival tehát nem is kell foglalkoznunk, a kérdés az, hogy ez a természetes 

fogadtatás miért nem általános érvényű más hirdetések esetében is? Hedviget már 

megkövették kormányzati körökből is. És a többieknek miért kell várniuk? 
 

 

 

Berényi: fogy a magyarok száma Szlovákiában  
2011. január 4. - SITA 

 

Berényi József, az MKP elnöke attól tart, hogy az idei népszámlálás eredményei alapján 

kevesebb magyar lesz Szlovákiában, mint tíz évvel ezelőtt. 
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 „A felmérések erre utalnak és a saját tapasztalataink is arról tanúskodnak, hogy kevesebben 

leszünk, mint tíz évvel ezelőtt voltunk. Nem kizárt az sem, hogy az 500 ezres lélektani határ 

alá süllyed a számunk“ – nyilatkozta Berényi a SITA hírügynökségnek. A szlovákiai 

magyarok lélekszámának a csökkenését négy dologgal magyarázza. „Az első oka objektív és 

több közép-európai nemzetet is érint, ez pedig a demográfiai csökkenés. A másik ok, hogy 

sokan hagyják el az országot és keresnek megélhetést külföldön. A harmadik ok is a 

kivándorlással függ össze – más országokban, esetünkben Magyarországon is jobban érzik 

magukat. S miután tagja lettünk az Európai Uniónak, s a schengeni térségben élünk, 

könnyebb lett az ország elhagyása. A negyedik ok pedig az asszimiláció. A saját 

tapasztalataink és a felmérések is egybehangzóak: a nemzetiségileg vegyes házasságokban 

született gyermekeknek már szlovák az identitásuk és a hivatalosan elfogadott nemzetiségük 

is“, jelentette ki Berényi. 

A számok tanúskodhatnak egyebek mellett arról is, hogy azok a romák, akik korábban 

magyarnak vallották magukat, áttérnek a roma nemzetiségre. „Egyebek mellett ez is oka lehet 

a szlovákiai magyarok fogyatkozásának, a problémának azonban nem ez a lényege“, 

vélekedik a pártelnök. 

Berényi szerint a népszámlálás több oknál fogva is fontos. Ennek alapján határozzák meg 

például, mennyi pénz jusson az állami költségvetésből a kisebbségek kultúrájára. A 

nyelvhasználati jogot is a kisebbség száma határozza meg. A jelenleg hatályos törvény 

értelmében azokon a településeken, ahol a kisebbség aránya meghaladja a 20 százalékot, a 

hivatali érintkezésben is használható a kisebbség anyanyelve. „A népszámlálás ugyanolyan 

fontos, mint a parlamenti választások, mert 10 évre előre megszabja, mennyi pénzt kaphatnak 

a kisebbségek a és milyen mértékben élhetnek nyelvhasználati jogaikkal“ – mondta Berényi. 

Az MKP Berényi szerint arra építi népszámlálási kampányát, hogy jó magyarnak lenni 

Szlovákiában is, s hogy „a számos hátrány ellenére van ennek előnye is“. Az előnyei 

elsősorban abban rejlenek, hogy a szlovákiai magyar három nemzet kultúráját, politikai és 

gazdasági helyzetét kísérheti figyelemmel. „Szlovákián kívül ide sorolható Magyarország és a 

szlovák nyelvnek köszönhetően Csehország is, így a vállalkozó kedvű szlovákiai magyarok 

három országra is kiterjeszthetik aktivitásaikat és nem lesznek nyelvi nehézségeik. Ugyanez 

mondható el a kultúráról is. Akinek van koncepciója, vannak elképzelései és emellett kreatív 

is, három ország lehetőségei közül válogathat. S ez bizony óriási előny“ - tette hozzá. 

 

Mi is Berényi kutya kötelessége?  
2011. január 3. - Barak László - Új Szó 

 

Nem egészen világos, miért tartotta fontosnak Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának 

elnöke január elsején bejelenteni, kutya kötelességének tartja, hogy magyar állampolgárságért 

folyamodjon. Úgymond, az egyetlen szlovákiai magyar párt elnökeként. 

Ha ez utóbbi logika szerint gondolkodunk, nyilván az következik belőle, aki magyar, kutya 

kötelessége magyar állampolgárságért folyamodni. Vagy: az a szlovákiai magyar, aki nem 

érzi kutya kötelességének, hogy magyar állampolgárságot kérjen, tulajdonképpen nem 

magyar. Enyhébb esetben: trehány magyar. Valószínűsíthető viszont, semmi más nem történt, 

mint az, hogy Berényi József beváltotta Orbán Viktornak, stratégiai partnerének tett ígéretét, 
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miszerint a magyar honosítási törvény hatályba lépésének napján a Fidesz-kormány szlovákiai 

beszélő fejeként elindítja a határon túli magyarokat mozgósító kettős állampolgársági 

kampányt... Meggyőződésből, ingyen, avagy némi gázsiért tesz-e ilyesmit egy szlovákiai 

magyar párt elnöke, egyre megy. Bár Berényi József, diplomáciai tapasztalataira való 

tekintettel – a szlovák kormány külügyi államtitkára volt a Dzurinda-kormány alatt – biztosan 

sokkal jobban tudja valamennyi kocsmai szinten magyarkodó ripacsnál, hogy per pillanat 

milyen következményei lehetnek, ha egy szlovák állampolgár idegen, esetünkben magyar 

állampolgárságért folyamodik. Márpedig ha tudja, hogy a Fico-féle állampolgársági törvény 

szerint megfosztatik szlovák állampolgárságától, aki idegen állampolgárságért folyamodik, 

nem igazán teheti meggyőződésből, hogy magyar állampolgárság kérvényezésére bíztassa a 

magyarokat. Amivel természetesen nem azt állítjuk, hogy Berényi az Orbán-kormány 

közvetlenül vagy közvetve fizetett kampányembere. Arra célzunk csak, hogy Berényinek 

nyilván nem kell kétségbe esnie, ha egy időre elvesztené szlovák állampolgárságát. Amelyhez 

saját bevallása szerint, kettős identitású emberként a politizálás, a kultúra, a hely, ahol él és a 

jogrendszer köti. A Magyar Köztársasághoz pedig a közös kultúra, a közös történelem, meg 

az anyanyelve... Vagyis utóbbi kötődés voltaképpen csupán jelképes. És tessék elképzelni, 

Berényi József ezért a jelképes kötődésért hajlandó kockára tenni a Szlovákiához való 

gyakorlati, pragmatikus, tulajdonképpen egzisztenciális kötődést. 

Itten, kérem szépen, valami nincsen rendben a pártelnök úr fejében. Vagy nagyon is rendben 

van minden, és politikusként sokkal messzebbre képes ellátni, mint például egy folyton 

okvetetlenkedő közíró…? Hát igen, Berényi József, talán azért buzdít a magyar 

állampolgárság kérvényezésére, mert teljességgel megbízik a Radičová-kormányban, amely 

programnyilatkozatában deklarálta, hogy mindenképpen megszelídíti Fico meglehetősen vad 

állampolgársági törvényét. Vagyis törölve lesz az a paragrafus, amely szerint idegen 

állampolgárság kérése a szlovák állampolgárság elvesztésével jár … 

Hát akkor meg mi a probléma, kérdezhetnők felszabadultan. Ha nem tudnánk, amit 

természetesen egyáltalán nem buta emberként Berényi József is tud. Nevezetesen, hogy 

egyelőre még a Fico-féle törvény hatályos. Továbbá, ha módosul is, szinte száz százalékra 

vehető, hogy belekerül egy olyan rendelkezés, amely tételesen tartalmazza, milyen állami 

hivatalt nem tölthet be olyan egyén, akinek a szlovákon kívül egyéb állampolgársága is van! 

Ami konkrétan azt jelenti, szélsőséges esetben akár az is előfordulhat, Berényi Józsefből sem 

lehet majd például külügyi államtitkár. De ha megkapja az általa kutya kötelességből 

kérvényezett magyar állampolgárságot, talán az „egyetlen szlovákiai magyar párt” kisebbségi 

jogokért ugyancsak kutya kötelességből küzdő elnöke sem lehet... Szóval, világos ugye, mit 

kell tudatosítania minden egyes szlovákiai magyarnak? Azt például, hogy a szlovák politikai 

osztály a tulajdonképpeni védekezés okán megint lefejezheti a szlovákiai magyarságot…! 

Vagyis, ha már akkora magyar Berényi, amekkorának hirdeti magát, József Attilára kellene 

figyelnie, aki szerint: Nem fog a macska egyszerre kint s bent egeret! 

 

Elbuktatott nyelvtörvénymódosítás 
Visszaüthet az ötlet: ráirányította a figyelmet a magyarok nyelvhasználati jogára. 

2011. január 4. - Rudas Dóra - Duna TV, Térkép 
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Szlovákiában január elsején kellett volna életbe lépnie a módosított nyelvtörvénynek, amely 

szerint büntetni csak a hivatalos szerveket lehet, ha a nyilvánosságnak szóló információkat 

nem adják közre szlovákul is. Emellett bírság szabható ki az egészséget, vagyont, testi épséget 

veszélyeztető információk szlovák nyelvű közreadásának elmulasztása miatt. Az eredeti 

nyelvtörvényhez képest tehát előrelépés lett volna. Azonban érthetetlen, hogy a kulturális 

tárca miért ragaszkodik a bírságolás lehetőségéhez. A Velencei Bizottság továbbra is kéri a 

törvény módosítását. 

A nyelvtörvény módosításának január elsejétől kellett volna életbe lépnie, de a köztársasági 

elnök nem írta alá. Ivan Gasparovic azt kifogásolja, hogy a kulturális miniszter maga döntheti 

el: büntet-e vagy sem, tehát kifizetteti-e törvénysértés esetén az 50 és 2500 euró közötti 

bírságot. A képviselők valószínűleg februárban foglalkoznak majd ismét a törvénnyel. Ha 

akkor is rábólintanak, már a köztársasági elnök aláírása nélkül is hatályosul. De ezt követően 

sem változik a közérdekű információk kihirdetésének módja a szlovákiai településeken. A 

lakosság összetételétől függetlenül először államnyelven kell hirdetni. Csak ezt követheti a 

kisebbség nyelve még a több mint 80 százalékban magyarok lakta Csallóközcsütörtökben is. 

Ez pedig már a helyi magyar tannyelvű általános iskola karácsonyi ünnepsége, ahol 

természetesen minden magyarul folyik. Pedig ha szigorúan vennénk az államnyelv 

védelméről szóló törvényt, legalább egy rövid bevezetőt itt is kellene szlovákul is mondani. 

– A magyar általános iskolában bármilyen rendezvényen a polgármester –  amennyiben 

polgármesteri tisztségét betöltve közigazgatási szervként jelenik meg –  ezt szlovákul kellene, 

illetve két nyelven, hogy megtegye. Nem tudom, mi értelme van, mondjuk a magyar 

kisdiákoknak szlovák nyelven bármiféle mondatot mondani, hiszen ebben az általános 

iskolában mindenkinek magyar az anyanyelve – hangoztatta Őry Péter polgármester. 

Iskolaprogram, osztálykönyv, tanterv, óraterv, értékelés – csak néhány azok közül a 

dokumentumok közül, amit egy tanárnak írásban is el kell készítenie. A szlovákiai magyar 

iskolákban dupla munkával. A nemzetiségi iskolákban ugyanis a tanítási nyelv mellett minden 

dokumentációt szlovákul is ki kell dolgozni. Pl. szlovákul is le kellene írni, hogy a tanár 

hogyan készül fel a magyar nyelvtan vagy magyar irodalom órára. 

Elméletileg úgy működne, hogy szlovákul mindent le kell írnunk, magyarul pedig 

választhatjuk – ha akarjuk, akkor leírjuk. Na, most belülről mi diktál? Azt diktálja a 

lelkiismeretünk, hogy azért azt magyarul is írjuk le. Így viszont nagyon sok a munkánk, amit 

nekünk pluszba senki meg nem fizet, időben senki nem honorálja. Ugyanúgy 23 órát tanítanak 

a tanítóink, mint a szlovák iskolában. Ugyanannyi osztályfőnöki pénzt kap a szlovák 

iskolában tanító osztályfőnök, mint a magyar iskolában, ugyanakkor a mi irományunk a 

duplája – magyarázza a Térképnek Végh Brigitta igazgató. 

A törvény szerint ezt a 2. világháború áldozatainak tiszteletére emelt emléktáblát is 

kétnyelvűsíteni kellene. Ha egy ilyen táblát az önkormányzat emel és nincs rajta szlovák 

felirat is, akkor az önkormányzatot meg lehetne büntetni. Ha polgári társulás, szövetség, 

esetleg magánember készíttette a táblát, az egynyelvűség ugyan törvényellenes, de senkit sem 

lehet miatta megbírságolni. 

A nyelvtörvényt vizsgáló magyar szakemberek szerint meglehetősen bonyolult megállapítani, 

hogy a módosítás után ki büntethető és ki nem. 

Nem elégedett a HÍD elnöke sem a nyelvtörvény módosításával. Az állandóan koalíciós 

válsággal küzdő kormánypártok egyik vezetőjeként azonban úgy véli: ez volt a maximum, 

amit politikai partnereikkel el lehetett érni. 
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– Az egyik oldalon nagy kompromisszumokat kellett elfogadni, erről szól az egész koalíció, 

de a másik oldalon azt is meg kell nézni, hogy ha összehasonlítjuk az előző törvénnyel, akkor 

viszont nagy előrelépést tettünk – fogalmazott Bugár Béla. 

A HÍD szerint pl. abban, hogy a reklámoknál ezentúl nincs meghatározva, hogy előbb 

szlovákul vagy magyarul kell-e megjelentetni a szöveget. A kötelező kétnyelvűség azonban 

marad. A városi rendőröket sem kötelezik már arra, hogy egymást közt csak szlovákul 

beszéljenek. Az egészségügy területe pedig teljesen kikerült a törvény hatálya alól. Tehát 

beteg és orvos úgy beszél egymással, ahogy az nekik jól esik. 

Maga a bírságolás ténye azonban elfogadhatatlan pl. a Magyar Koalíció Pártja számára. 

Berényi József pártelnök azt mondja: parlamenten kívüli politikai erőként nem sokat tudnak 

tenni a változtatás érdekében. 

– Be kell jutni a parlamentbe és ott olyan más politikai programot kell kormányprogramként 

elfogadtatni, ahol ez a változás megtörténne. Ezen túl természetesen folyamatosan rámutatni 

arra, hogy a nyelvtörvény gyakorlati alkalmazása hol károsítja a nemzetiségi kisebbségeket, 

elsősorban a szlovákiai magyarokat – fogalmazott Berényi József. 

De minden rosszból kisülhet valami jó. Az államnyelv védelméről szóló törvény figyelemre 

méltó hozadéka, hogy a magyarok lakta vidéken ráirányította a figyelmet a magyar nyelv 

használatának jogára. Csallóközcsütörtökben szeretnének minden feliratot kétnyelvűsíteni. 

Erre ugyanis minden önkormányzatnak joga van, ahol legalább 20 százaléknyi kisebbség él. 

– Gyakorlatilag az önkormányzat élete annyiban változik, hogy jobban kezdünk odafigyelni a 

kisebbségi nyelvhasználati törvény adta lehetőségekre. Hozzáteszem, hogy ez a polgárokra 

vonatkozik – tehát nem az intézményekre – csupán a polgárokra. Egyébként mi ugye 

Pozsonyhoz nagyon közel vagyunk és nálunk teljesen normális dolog volt – törvény ide, 

törvény oda – létező vagy nem létező törvényektől függetlenül az elmúlt 20-30 évben, hogyha 

valaki németül jelent meg és tudtunk németül, akkor németül beszéltünk vele, hogyha meg 

szlovákul jelent meg, akkor szlovákul beszéltünk vele – állapítja meg Őry Péter polgármester. 

 

Néhány tucatnyian érdeklődtek a honosítás iránt Dél-
Komáromban  
2011. január 5. - bumm.sk 

 

Hétfőn két tucatnyian érdeklődtek a magyar állampolgárság felvétele iránt Dél-Komáromban, 

a helyi anyakönyvi hivatalban. Többnyire természetesen észak-komáromiak és környékbeliek 

kértek információt.Januártól hatályos a magyar állampolgársági törvény, ennek értelmében 

hétfőtől lehet leadni az egyszerűsített honosítási kérelmeket a magyar konzulátusokon, 2200 

magyarországi anyakönyvi hivatalban, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálati irodáiban. 

Magyarország pozsonyi és kassai konzulátusán eddig mérsékelt volt az érdeklődés a magyar 

állampolgárság iránt, ám Farkas Géza pozsonyi magyar konzul hangsúlyozta, ennek egyik 

oka, hogy a szlovákiai tömbmagyarság szorosan a magyar határ mentén él, s így jó lehetősége 

van arra is, hogy egyenesen Magyarországon folyamodjon állampolgárságért.  

 

Eddig néhány tucatnyian érdeklődtek 
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Kedden délután ellátogattunk a dél-komáromi anyakönyvi hivatalba, mely a Szabadság téren, 

a polgármesteri hivatal épületében található. Marcsa Zoltánné anyakönyvvezető kérdésünkre 

közölte, a hétfői nap folyamán nagyjából tucatnyian személyesen érdeklődtek az 

egyszerűsített honosítás iránt, ugyanennyien pedig telefonon kértek tájékoztatást. Hozzátette, 

négy állampolgársági kérelem a csatolt iratokkal már csak iktatásra vár. A keddi napon nem 

volt ügyfélfogadás, ennek ellenére így is tucatnyian kértek információt telefonon, illetve 

személyesen. 

 „A megszokotthoz képest ez óriási ügyfélforgalom, az érdeklődők egymást követték. De nem 

bánom, a kérelmekkel kapcsolatos munka a szívem csücske. Szüleimet annak idején a határ 

túloldaláról, Búcsról, illetve Bátorkesziről telepítették ki“ - nyilatkozta a Bummnak Marcsa 

Zoltánné. 

 

Mi kell az állampolgársági kérvényhez? 

A magyar állampolgárságot kérvényezőnek két alapvető feltételt kell teljesítenie. Egyrészt 

azt, hogy ő maga, vagy felmenője magyar állampolgár volt, illetve azt, hogy érti és beszéli a 

magyar nyelvet. Ez utóbbit a kérelem benyújtásakor az anyakönyvvezető is ellenőrizheti. 

Az anyakönyvvezető elmondta, a kérelemhez mindenképp csatolni kell a kérelmező születési 

anyakönyvi kivonatát, amennyiben házas, vagy az volt, akkor a családi állapotát igazoló 

okiratot is. Vagy az eredeti dokumentumokat, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát 

kell benyújtani, valamint le is kell fordítani. Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 

(OFFI) kedvezményes díjak ellenében végzi a honosítási kérelmekhez benyújtott okiratok 

közhiteles fordítását, ezen kívül olyan fordítás is megfelel, melyet az igazságügyi tárcánál 

bejegyzett szlovákiai bírósági fordítók, tolmácsok készítenek. 

Magyarországi lakhellyel nem rendelkezők esetében egy igazolványkép szükséges, valamint 

egy saját kézzel írt önéletrajz. A szlovák személyi igazolványt is fel kell mutatni. 

Amennyiben a kérelmező 1938 és 1945 között született a Magyarországhoz visszacsatolt 

területeken, visszahonosításról van szó, ebben az esetben nincs szükség a felmenők magyar 

állampolgárságának igazolására. Amennyiben a kérelmező mondjuk ezt követően született 

Csehszlovákiában - tehát nem volt magyar állampolgár -, igazolni kell a magyar származást, 

például egy felmenő születési anyakönyvi kivonatával, de lehet plébánosi/lelkipásztor 

igazolás, egy régi magyar okirat, akár katonakönyv. Ebben az esetben fontos, hogy a családi 

kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen, azaz akár több felmenő születési 

anyakönyvi kivonatát is csatolni kell. 

Marcsa Zoltánné felhívta a figyelmet arra is, hogy lehetőség van névmódosítási kérelmet 

benyújtani, ha valaki azt szeretné, hogy nevének magyar változata szerepeljen a magyar 

iratokban. Ha tehát valakit a szlovák hivatalos iratok szerint Alžbeta Szabovának hívnak, a 

kérelem benyújtását követően a magyar iratokban már Szabó Erzsébetként fog szerepelni a 

neve.  

Közölte azt is, várhatóan 4 hónapot vesz majd igénybe az egész ügyintézés. Ezt követően a 

kérelmező által megjelölt helyen – konzulátuson, magyarországi településen – kerülhet sor az 

állampolgársági fogadalomtételre, ekkor válik valaki magyar állampolgárrá és kapja kézhez a 

honosítási okiratot. Ezt követően kaphatja majd meg magyar születési, esetleg házassági 

anyakönyvi kivonatát. 
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Az anyakönyvvezető hangsúlyozta, fontos, hogy a kérelmekben minél több elérhetőséget – e-

mail cím, telefonszám – adjanak meg, mivel a későbbiekben ez meggyorsítja az ügyintézést, 

ha esetleg hiányosságok merülnének fel.  

Az egyszerűsített honosítási eljárásról bővebben itt olvashat.  

A dél-komáromi anyakönyvi hivatalban hétfőn, szerdán és pénteken van ügyfélfogadási idő. 

Marcsa Zoltánné elmondta, a személyesen érkezőket leginkább ekkor tudja fogadni, noha 

senkit sem küldött el, aki például kedden kereste fel hivatalát. 

 

A Híd párt komoly kampánnyal készül a májusi 
népszámlálásra 
2011, január 4 - parameter.sk 

 

A Bugár Béla fémjelezte Híd párt ugyancsak komoly kampánnyal készül a májusi 

népszámlálásra. Hégli Dusán a Híd kulturális szakbizottságának elnöke, egyszersmind az Ifjú 

Szivek táncszínház művészeti vezetője elmondta a Paraméternek, hogy a február végén 

kezdődő kampány során nem csupán a párt politikusaira építenek, de együttműködnek a 

szlovákiai magyar civil szervezetek többségével is.  

 „Tisztában vagyunk a ténnyel, hogy a népszámlálás eredménye nem csupán szimbolikus 

jelentőségű, de gyakorlati szempontból is komolyan befolyásolhatja a Szlovákiában élő 

valamennyi kisebbség helyzetét. Konkrétan arról van szó, hogy a Híd párt által ez évben 

előterjesztendő kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó törvény és a kisebbségi kultúrák 

finanszírozásáról szóló jogszabály hatékonysága is attól függ milyen kisebbségi számarányt 

regisztrálnak majd a népszámlálás eredményei. Ilyen értelemben rendkívül fontosnak tartjuk, 

hogy a Szlovákiában élő valamennyi kisebbség, elsősorban a magyarok, de a romák, ruszinok, 

ukránok stb. valamennyien bátran vállalják nemzetiségüket. Annál is inkább, mert, különös 

tekintettel a jelenlegi kormány és koalíciós pártként a Híd értékrendje is arra épül, hogy 

Szlovákiában semmilyen hátrány nem érhet senkit kisebbségi alapon. Sőt a részünkről 

előkészített törvények a pozitív diszkrimináció elvét követik“, hangsúlyozta Hégli.  

Hozzátette, a február végén kezdődő kampány során az Ifjú Szivek művészei közel kétszáz 

vegyes lakosságú települést kívánnak felkeresni, hogy az ott élő kisebbségieket közvetlenül 

ösztönözzék arra, hogy a népszámlálási kérdőívek kitöltése során feltétlenül vállalják nemzeti 

identitásukat. „És mivel a kérdőíveket mind kézzel foghatóan, mind pedig elektronikus 

formában kisebbség nyelveken, így magyar nyelven is kézhez kaphatják, a kérdezőbiztosoktól 

idejekorán igényeljék azokat“ – így Hégli Dusán.  

A kulturális szakbizottsági elnök közölte azt is, a párt sajtókampány formájában is a 

kisebbségi identitásuk vállalására ösztönzi majd a Szlovákiában élő kisebbségi identitású 

állampolgárait.  

A május 21-én esedékes szlovákiai népszámlálás kérdőívei magyar, roma, ruszin és ukrán 

nyelven is hozzáférhetőek lesznek.  

A Szlovák Statisztikai Hivatal bejelentette, hogy a 2011-ben esedékes népszámlálás 

adatlapjait igény szerint néhány Szlovákiában élő nemzetiség nyelvén is kézbesítik májusban 

a számlálóbiztosok. Az adatlapok a bejelentés szerint magyar, roma, ruszin és ukrán nyelven 

állnak majd rendelkezésre. Először fordul elő, hogy az emberek elektronikus formában is 
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kérhetik az adatlapokat. Minden állampolgár maga döntheti el, hogy hagyományos kérdőívet 

tölt-e ki vagy elektronikus formában válaszol a vonatkozó kérdésekre. Ha valaki az 

elektronikus formát választja, a magyar, roma, ruszin és ukrán nyelvű kérdőíven kívül angol 

nyelvűt is választhat. Angol nyelvű klasszikus kérdőívek nem lesznek.  

Szlovákiában 2011. május 21-én lesz a népszámlálás 30,6 millió eurós költségvetéssel, ami 

egy lakosra átszámítva 5,64 eurót jelent. A legtöbb állami kiadást a számlálóbiztosok 

honoráriuma emészti fel.  

A legutóbbi, 1991-es népszámláláson több mint félmillió magyar nemzetiségű állampolgára 

volt Szlovákiának. 

 

A magyar lét terhe  
2011. január 4. - Tokár Géza - Új Szó 

 

Az utóbbi napok eseményei is bizonyították, nem kell az SNS és látványos nemzetiségi 

feszültség ahhoz, hogy a szlovákiai sajtóban kiemelt helyen szerepeljen Magyarország és a 

felvidéki kisebbség helyzete. 

Elég szemlézni a politikusok újévi megnyilvánulásai közt: Robert Fico a szlovákiai magyarok 

lojalitását dicséri és gesztusokat tesz a Híd felé, Bugár Béla a Fideszt és a hozzá csapódó 

MKP-t bírálja, Berényi József pedig korábbi ígéretének megfelelően bejelentette, kérvényezi 

Budapesttől az állampolgárságot. Három olyan magyar vonatkozású nyilatkozat, amelyek 

egyenként is komoly felzúdulást okoznának. Eközben a médiatörvény elfogadása és az uniós 

elnökség átvétele miatt rengeteg bírálat zúdul Magyarországra, a sok kritika pedig a 

szlovákiai médiában is komoly teret kap, méghozzá joggal. 

Nagyobb baj, hogy a bírálatok fényében megváltozik a szlovákiai politikusok üzeneteinek 

hatása és értelmezése. Másfél évtizede, a mečiarizmus sötét éveiben nem lett volna kérdés, 

hogy Berényi gesztusa Magyarország felé pozitív üzenetet hordoz. Nem lett volna kétséges, 

hogy Fico kijelentései a magyarok Szlovákia iránti lojalitásáról üres szólamok, és sokkal 

erősebb kritikát kapott volna a Budapesttől való éles elhatárolódás is. 

Komoly gondot jelent, hogy a magyar kormányok sorozatos rossz döntései nyomán 

Magyarország már nincs erőpozícióban. A két szocialista kormány ideje alatt a gazdasági 

erőfölény veszett el Szlovákiával szemben, jelenleg, az Orbán-kormány autoriter döntései 

nyomán pedig a szellemi és az erkölcsi fölény, a „jobb és elviselhetőbb” Magyarország 

illúziója tűnik el rohamosan gyorsuló ütemben. Márpedig a felvidéki magyarság 

megmaradásában nem kis szerepet játszik az a tudat, hogy valaki olyan közösség tagjának 

mondhatja magát, amely többet és jobbat jelent, mint amit Szlovákia adni képes. 

Nyílt titok, hogy a szlovákiai magyar kisebbség válságban van. Lélekszáma rohamosan 

csökken, széles körben vállalhatóvá és kívánatossá váltak a többségi nemzettel kötött 

kompromisszumok, komoly hiányosságokkal, minőségi gondokkal küzd a politikai és 

társadalmi elit. Ilyen körülmények között végzetes hatása lehet annak, ha még a hátország is 

összedől – márpedig ebben a pillanatban nem látszik, hogy Magyarország miként lábalhat ki 

egyre súlyosabb problémáiból. 

A jelenlegi helyzet következménye, hogy ellenszélben kell megvédeni és megmagyarázni a 

magyar kormány valóban jó szándékú intézkedéseit, például a kettős állampolgárság 
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intézményét, amely – bármilyen furcsa is ezt kimondani bő fél évvel a kormányváltás után – 

minden gyermekbetegsége ellenére az Orbán-kormány eddigi legjobb kezdeményezésének 

bizonyult. A határon túli magyarokon mégsem fog segíteni. Számukra egy gazdaságilag erős, 

belharcoktól nem sújtott Magyarország jelenthetné a kiutat. Azt az igazodási pontot, amire fel 

lehetne nézni. 

 

Karrier: újságírók a politikában  
2011. január 4. - Felvidék Ma 

 

Mától Lajos P. János, az Új Szó napilap belpolitikai rovatának volt vezetője áll Rudolf Chmel 

(Most-Híd) kormányalelnök hivatalában a kisebbségi kultúrák osztályának élén. 

Lajos P. János főiskolai hallgatóként a Diákhálózatot vezette, szociális munkás szakon 

szerzett oklevelet, az Új Szó szociális-egészségügyi rovatában, majd belpolitikai 

rovatvezetőként dolgozott az elmúlt év végéig. Lajos P. felesége, Perhács Andrea már 

korábban elkötelezte magát a Most-Híd mellett, ő Solymos Lászlónak, a párt parlamenti 

frakcióvezetőjének asszisztense. 

Lajos P. János tisztségét nem pályázaton nyerte el, ilyen kiírás a kormányalelnök honlapján 

nem szerepelt. Feltehetőleg azonban nem véletlen, hogy a kisebbségi kultúrák támogatása 

szempontjából kulcsszerepet játszó osztály élén ő jelent meg. Rudolf Chmel 

humánpolitikájára ugyanis nagy hatása van az Új Szó szerkesztőbizottsági elnökének, Szigeti 

Lászlónak (a Kalligram kiadó tulajdonosának), aki Chmel személyes tanácsadója, s ilyen 

minőségében több nyilvános szereplésre, sajtótájékoztatóra kísérte el már a 

kormányalelnököt, bár a kormányhivatal alkalmazottainak hivatalos nyilvános listáján a neve 

nem szerepel. 

 

Sme: Nevetséges Magyarország 
2011. január 5. - MTI 

 

Nevetséges Magyarország címmel közöl írást a külföldi magyarok kettős állampolgárságáról 

a Sme című szlovák liberális napilap szerdán. Morvay Péter, a szerző úgy véli: Nagy-

Magyarország visszatérésétől - amivel Ján Slota riogat - ugyan nem kell tartani, de a 

választójoggal rendelkező kettős állampolgárok a jövőben gondot okozhatnak Szlovákiának. 

"Egyszerűen azért, mert Orbán Viktor és pártja éppen a választójog miatt gondolták ki a 

csalást a történelmi sérelmek helyrehozására hivatkozva. Ahogy néhány éve a Fidesz egyik 

politikusa beismerte a párt új választói tömegeket akar szerezni, akik segítségével több 

választási időszakra bebetonozza magát a kormányban"  - állítja a szerző. Szerinte ez nem 

azért sikerülhet a Fidesznek, mert a határon túli magyarok mind Fidesz-szimpatizánsok 

lennének, hanem azért, mert magyar állampolgárságot elsősorban a párt hívei fognak kérni, s 

ők fognak elmenni választani is. Morvay Péter kifejti: Berényi József, a Magyar Koalíció 

Pártjának (MKP) elnöke azzal, hogy máris magyar állampolgárságot kért, a Fidesz "nem 

éppen demokratikus politikáját" segíti. Ha pedig a Fidesz bebetonozza magát a hatalomban 
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"az valószínűleg már negatívan fogja érinteni Szlovákiát", mert Magyarország rossz hírneve, 

amelyet az Orbán-kormány nem egészen egy éve alatt megszerzett, a szomszédokra, s az 

egész régióra is átterjedhet. Az is valószínű, hogy "az egyre autoriterebb és gazdaságilag 

irracionálisabb Fidesz-kormány" növekvő mértékben fogja megpróbálni nacionalizmussal 

elterelni a figyelmet a hazai problémákról, ami megmutatkozik majd a szomszédsági 

kapcsolatokban, s amire elsősorban a magyar kisebbségek fognak ráfizetni. "Orbánék egyik 

legkedveltebb jelszava, hogy meg kell újítani Magyarország presztízsét, amelyet az előző 

baloldali-liberális kormányok tönkretettek. Állítólag csak az erős és elismert Magyarország 

tudja hatékonyan megvédeni a határon túli magyarokat. Magyarország presztízse ma azonban 

alacsonyabb, mint a gyűlölt Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége végén volt" - állítja a 

szerző. "Egyetlen dolog van csak, amely rosszabb annál, hogy valakit gyengének tartanak: ha 

valaki nevetségesnek tűnik. Magyarország Orbán idején egy nevetséges állam arculatát 

szerezte meg, amelyet virtuális világban élő apró Napóleonok irányítanak, amelyben 

parancsolhatnak a szélnek, az esőnek, megváltoztathatják az idő folyását, és betilthatják a 

rappereket a magánrádiókban. Így az országot akkor sem fogják komolyan venni, amikor 

valamiben igaza lesz, s a határon túli magyarok számára nem segítséget, hanem terhet fog 

jelenteni" - vélekedik Morvay Péter. "A Fidesz ámokfutásának támogatásával Berényi és az 

MKP nem a szlovákiai magyarokat segíti, hanem ellenkezőleg: azt az ágat fűrészelik, 

amelyen ülnek" - záródik a Sme kommentárja. 

 

Erdély: 

Együtt kérik a magyar állampolgárságot a Tusványos 
szervezői 
2011. január 4. - Kristály Bíborka - Erdély Ma 

 

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) által szervezett Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor (közismertebb nevén Tusványos) központi szervezőcsapata 2011. január 5-én 

Budapesten, a XVI. kerületi önkormányzatnál teszi le a honosítási eljárás beindítására 

vonatkozó iratcsomókat.  

A 25 fős fiatal csapat már a törvény elfogadása utáni napokban eldöntötte, hogy a törvény 

életbe lépése után elsők között igényli együttesen a magyar állampolgárságot. A 

helyszínválasztást az indokolta, hogy a kerület polgármestere, Kovács Péter, mint aki 

személyesen is támogatta igen szavazatával a törvényt a magyar országgyűlésben, a törvény 

elfogadását követően azonnal felajánlotta, hogy szívesen fogadja a csapatot, hiszen évek óta 

állandó résztvevője és előadója a tusnádfürdői rendezvénynek. 

A 25 fős csapatban a MIT elnökségi tagjai és a tagszervezetek vezetői is jelen vannak. Sándor 

Krisztina, a MIT elnöke a törvény elfogadását követő napokban a következőket nyilatkozta: 

„Kétségtelenül történelmi tett a magyar állampolgárság visszaadására vonatkozó törvény 

megszavazása. Erkölcsi jóvátétel, történelmi igazságtétel, a magyar nemzettudat erősödése 

világszerte – és sorolhatnám. Ám, mindezeken túl mit jelenthet egy mai erdélyi magyar 

fiatalnak ez a lehetőség? Több lehetőséget az utazások során (lásd amerikai vízummentesség), 
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a pályaválasztás és a továbbképzés szélesedő távlatait, biztosabb jövőképet, de leginkább: 

mélyebb és magabiztosabb otthonélményt Erdélyben s nagyobb védettséget a szórványban.” 

A 2011-ben július 19–24. között sorra kerülő Tusványos szervezőcsapata a honosítási kérelem 

együttes leadása által elsősorban az ügy fontosságára hívja fel a figyelmet, s arra biztatja az 

erdélyi magyar fiatalokat, hogy mindenképp éljenek a lehetőséggel.  

Kolozsvár, 2011. január 3.  

 

Demokrácia Központ Nagykárolyban 
2011. január 4. - Erdély Online 

 

Tegnap reggel a Nagykárolyi Református Egyházközség parókiáján megnyitotta kapuit a 

Demokrácia Központ. Ft. Mózes Árpád nyugalmazott evangélikus püspök volt az első a 

magyar állampolgárságot kérvényezők sorában. 

Tegnap reggeltől Nagykárolyban is megnyílt a DemokráciaKözpont, ahol a helyi, illetve 

környékbeli lakosok is igényelhetik a magyar állampolgárságot. Tukacs Józsefné, a központ 

ügyvezetője tájékoztatta lapunkat arról, hogy a honosítással, esetleg a visszahonosítással járó 

dosszié összeállításához hétköznaponként 9-16 óra között nyújtanak segítséget az érdeklődők 

számára. 

 

Beindult a munka 

A központban már az első nap beindult a munka, tegnap már délelőtt is többen ellátogattak a 

helyszínre, hogy a honosítási eljáráshoz szükséges iratokkal kapcsolatban tájékoztatást 

kérjenek. Ft. Mózes Árpád nyugalmazott evangélikus püspök személyében egy díszvendége is 

volt a nagykárolyi megnyitónak, az 1956-os forradalmárnak, akit emiatt börtönbüntetésre is 

ítéltek, felmérhetetlenül sokat jelent a magyar állampolgárság. 

"Óriási ajándék ez számomra, tekintettel arra, hogy gyermekkorom óta jómagam és a 

családom mindig magyaroknak tartottuk magunkat és reménykedtünk abban, hogy az Úristen 

valamiképp úgy fogja rendezni dolgainkat, hogy hivatalosan is magyaroknak tudjuk vallani 

magunkat. Ez a magyar állampolgárság még jobban összekapcsol gyermekeimmel, 

unokáimmal, akik Magyarországon élnek. Jóapám mindig vágyott arra, hogy valamiképp 

Magyarország hivatalos állampolgára legyen, sajnos ez az álma nem vált valóra. Nagy 

megelégedéssel tölt el viszont az a tény, hogy utódai megélhették ezt a megtiszteltetést. Isten 

áldja meg mindazokat, akik harcoltak ezért a nemes célért" - nyilatkozta lapunknak Ft. Mózes 

Árpád, aki elmondta még, hogy ennek ellenére sohasem fogja elhagyni Erdélyt, hiszen 

továbbra is erdélyi magyarnak vallja magát. "Gyermekkori álmom volt, hogy egyszer a 

Lánchídról tekintsem meg a Dunát. Ennek az értékét növeli, hogy ezután mindezt magyar 

állampolgárként tehetem meg" – fejezte be a nyugalmazott püspök. 

 

Szükséges iratok 

A magyar állampolgárság igényléséhez szükséges: 1 darab útlevél típusú fénykép, 

állampolgársági kérelem– formanyomtatvány, anyakönyveztetési kérelem–

formanyomtatvány, a magyar felmenők valamikori magyar állampolgárságát igazoló okirat 

(anyakönyvi kivonat, elhalálozási bizonyítvány, egyházi igazolás ) – másolat és hivatalos 
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fordítás, amennyiben nem magyar nyelvű az okirat. Abban az esetben, ha valaki felmenője 

vagy jómaga olyan területen született 1920–1944 között, mely terület Észak-Erdély területe 

volt 1940–1944 között, akkor ez a születési bizonyítvány már elégséges a magyar származás 

bizonyításához, nem kell igazolnia azt, hogy 1940 és 1944 között ezen a területen élt. 

Szükséges továbbá az igénylő anyakönyvi kivonatának másolata és annak forditása; 

házasságlevél (ha van) – másolat és annak fordítása, kézzel írt rövid, a magyar gyökerekre 

rávilágító önéletrajz. A dokumentumokat a Demokrácia Központok dolgozói átnézik, a 

felmerülő hiányosságokra felhívják a figyelmet. Az iratcsomókat mindenki személyesen kell 

hogy leadja a konzulátusokon – Kolozsváron, Bukarestben, Csíkszeredában – vagy a 

magyarországi bevándorlási hivatalokban, illetve bármelyik magyarországi 

anyakönyvvezetőénél. A kérelmek leadásakor be kell mutatniuk a személyazonosságukat 

bizonyító igazolványukat és valamennyi dokumentum eredetijét. 

 

Alkotmányos a romániai oktatási törvény 
2011. január 4. - Garzó Ferenc - MTI 

 

Megfelel az alkotmányos előírásoknak a román parlament által elfogadott oktatási törvény - 

így határozott kedden a román alkotmánybíróság. 

A jogszabályt a kormány felelősségvállalással, azaz parlamenti vita lehetősége nélkül 

terjesztette a honatyák elé, s mivel nem került sor bizalmatlansági indítvány benyújtására, az 

automatikusan elfogadottnak minősült december végén.  

Az ellenzéki pártok azonban az alkotmánybíróságon támadták meg a törvényt, amellyel 

szemben Mircea Geoana, a szenátus szociáldemokrata elnöke, valamint a Szociáldemokrata 

Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), valamint a Konzervatív Párt (PC) honatyái 

emeltek alkotmányos kifogásokat. Ez utóbbiakat a taláros testület elutasította, a jogszabályt 

pedig az alaptörvénnyel összhangban lévőnek nyilvánította, ezáltal pedig Traian Basescu 

kihirdetheti azt. 

Ez a törvény járta be a leggöröngyösebb utat a parlament útvesztőiben. A nehézségek 

hátterében az állt, hogy a szenátus oktatási bizottsága május óta húzta-halasztotta a jogszabály 

vitáját, az ellenzék azt a cikkelyt támadta a leghevesebben, amely biztosította volna a nemzeti 

kisebbségek számára, hogy anyanyelvükön tanulhassák Románia történelmét és földrajzát.   

Az RMDSZ ezért volt kénytelen szorgalmazni koalíciós partnerénél a törvény 

felelősségvállalással való elfogadását. E procedúra révén az előterjesztett törvények 

parlamenti vitája elmarad, viszont az ellenzéknek jogában áll bizalmatlansági indítványt 

benyújtani. Mircea Geoana, a szenátus szociáldemokrata elnöke azonban az 

alkotmánybírósághoz fordult, mert szerinte alaptörvénybe ütközik a felelősségvállalás egy 

olyan jogszabály esetén, amelynek tervezetéről már folyamatban van a vita a parlamentben.  

Az alkotmánybíróság először alkotmányellenesnek minősítette a felelősségvállalást, de egy 

későbbi állásfoglalásában úgy döntött, hogy a már megkezdett felelősségvállalási folyamatot 

folytatni kell. Ennek nyomán a kormányfő a parlament elé állt, hogy bizalmi szavazáson 

döntsenek a kormány és a jogszabály sorsáról, de az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

visszavonta a bizalmatlansági indítványhoz nyújtott támogatását, így a kormány szerint az 

oktatási törvény elfogadottnak minősül.  
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Az ellenzék ezután is korábbi érveire hivatkozva támadta meg ismét az alkotmánybíróságon a 

törvényt, újra emlékeztetve, hogy a törvényről közben párhuzamosan a parlamentben folyik 

még a vita. A parlamentben tehát hetekig két változatban volt jelen az oktatási törvény: az 

egyik, amelyet a kormány felelősségvállalással terjesztett elő, s amelyben benne maradtak a 

nemzeti kisebbségek számára előnyös cikkelyek, valamint a másik, amelyet az illetékes 

bizottságban "agyonmódosítottak".  

 

A román oktatási törvény kiiktatja az anyanyelvű oktatást sújtó 
diszkriminatív elemeket 
2011. január 4. - Garzó Ferenc - MTI 

 

Az új romániai oktatási törvény kiiktatja az utolsó diszkriminatív rendelkezéseket az 

anyanyelvű oktatással kapcsolatosan, ezután lehet majd a történelmet és a földrajzot minden 

szinten magyar nyelven oktatni Romániában, érettségizni is lehet belőlük magyarul, az 

iskolákkal kapcsolatos döntések pedig a helyi közösségekhez kerülnek - hangsúlyozta kedden 

Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke. 

Az RMDSZ közleménye szerint a szövetség ilyen értelemben mérföldkőnek tekinti a 

törvényt, miután a román alkotmánybíróság kedden az alaptörvénnyel összhangban lévőnek 

minősítette a jogszabályt, életbe lépéséhez már csak az államfői kihirdetésre van szükség. 

"Számomra rendkívül nagy elégtétel a döntés" - mondta Markó Béla, aki egyben Románia 

miniszterelnök-helyettese is.   

A törvény értelmében a kisebbségi oktatásban részt vevő diákok minden tantárgyat 

anyanyelven tanulhatnak, a román nyelv és irodalom kivételével. A magyar diákok magyarul 

tanulhatják Románia történelmét és földrajzát minden osztályban. A román nyelvet és 

irodalmat külön tanterv szerint és külön tankönyvekből oktathatják a kisebbségi gyerekeknek. 

A jogszabály szerint a kisebbségi gyerekeket oktató pedagógusoknak ismerniük kell az adott 

nyelvet. A közoktatásban magyar nyelv és irodalomból, történelemből és zenéből olyan 

szakemberek dolgozzák ki a tanterveket, akik ismerik a magyar nyelvet és a magyar kultúrát. 

Az egyetemi oktatásban a nemzeti kisebbségek számára biztosított az anyanyelvű képzés 

alapszinten, a mesteri és a doktori képzésben, valamint a továbbképzés során. 

A törvény kiemelt támogatást biztosít annak a diáknak, aki lakóhelyétől távol tud csak 

anyanyelvén továbbtanulni, fedezik a bentlakás vagy az ingázás költségeit. A magyarul tanuló 

diákok után nagyobb támogatás illeti az iskolákat, tekintettel az anyanyelven történő oktatás 

többletköltségeire. Szórványban kisebb létszámmal is indíthatnak óvodás csoportokat, illetve 

általános iskolai és gimnáziumi osztályokat a magyar anyanyelvű diákok számára. 

A magyar egyházak valamelyikéhez tartozó diákok számára biztosítani kell a vallásoktatást. 

A kisebbségi nyelvű felsőoktatásban is nagyobb pénzügyi támogatást ad az állam egy diák 

után, mint a román nyelvű felsőoktatásban. 

A kisebbségi nyelvű oktatást önálló intézményekben szervezhetik meg, még ha esetenként 

kevesebb is a diák, mint a többségi iskolákban. A magyar iskolák jogi személlyé válhatnak, 

diáklétszámtól függetlenül. Az iskolák vezetésében a kisebbségiek számarányuk alapján 

vesznek részt. Vegyes tannyelvű iskolákban az egyik aligazgatónak az adott kisebbséghez kell 

tartoznia. 



 
 

 

1055 Budapest, Kossuth L. tér 4; telefon: +36-1-795-48-14 Fax: +36-1-795-01-46 
Levelezési cím: 1357 Budapest, Pf.: 2. 

28 

A kisebbségi nyelvű oktatás olyan felsőoktatási intézmények keretében biztosítható, ahol 

kisebbségi nyelvű karok, programok működnek, illetve multikulturális és többnyelvű 

egyetemeken, valamint más egyetemeken is, igény szerint. A multikulturális és többnyelvű 

egyetemeken a kisebbségi nyelvű oktatás tagozatokba szerveződik, amely lehetséges karokon, 

szakokon belül, vagy egyetemi szinten. A kisebbségi egyetemi tagozatok, ha nem önálló 

karokon működnek, saját működési szabályzat alapján választják meg képviselőiket. 

Az egyetemek keretén belül működő kisebbségi nyelvű tagozatok autonómiát élveznek, a 

törvény lehetőséget ad önálló karok létrehozására is a kisebbségek nyelvén. Az egyetemek 

vezetőségében kötelező biztosítani a kisebbségi nyelvű oktatók arányos képviseletét. A rektor 

illetve a dékán helyettesei közül legalább egyet a kisebbségi oktatói közösség javaslatára 

neveznek ki, amennyiben maga a rektor vagy a dékán nem kisebbségi. 

 

Megrohamozták a Demokrácia Központokat 
2011. január 4. - O. M. - manna.ro 

 

Van kereslet a magyar állampolgárságra, és nem az amerikai vízummentesség miatt. Az 

Egyesült Államokba ezután is be kell csekkolni kiutazás előtt. 

A kolozsvári Demokrácia Központban szinte megállás nélkül dolgoztak tegnap az 

alkalmazottak, a magyar állampolgárság felől érdeklődők folyamatosan özönlöttek be az iroda 

ajtaján. 

A konzulátuson sem volt megállás, a tolongást amiatt kerülhették el, hogy a központ 

előzetesen beütemezte az érdeklődőket. Magyarország határain kívül élő magyarok tegnaptól 

igényelhetik a könnyített honosítást.  

Délután kettőig körülbelül 50 személy fordult a kolozsvári Demokrácia Központhoz. Szász 

Péter irodavezető elmondta, bár hivatalosan hétfőtől segít a központ a kérelmező 

iratcsomójának összeállításában, és szolgáltat információkat a magyar állampolgársággal 

kapcsolatban, többen ünnepek alatt is felkeresték a december 15-én nyílt irodát. Az 

érdeklődőket természetesen nem utasították el.  

Mivel könnyítették az eljárást? 

Szásztól azt is megtudtuk, hogy az említett időpontig egyetlen olyan esettel sem találkoztak, 

hogy valaki ne tudta volna valamilyen okmánnyal igazolni, hogy valamelyik felmenője 

magyar állampolgár volt. Ez annak is köszönhető, tette hozzá, hogy a magyar külügy 

jelentősen leegyszerűsítette a kérelmezéshez szükséges feltételeket. Nincs szükség például 

valamilyen irat hitelesített másolatára, elég, ha valaki egy hivatalos fordító által lepecsételt 

fordítást csatol az iratcsomóhoz, a hitelesítést a dosszié leadásának pillanatában elvégzik az 

eredeti alapján.  

A magyar származás valószínűsítése is egyszerűbbé vált. „Első felállásban, vagyis 

novemberben a feltételek közé tartozott annak bizonyítása, hogy valakinek a felmenője vagy ő 

maga magyar állampolgár volt. Hogy egy példával éljek: ha valaki Észak-Erdély határain 

belül született 1940-44 között, és erről valamilyen okmánnyal rendelkezett, minden további 

nélkül megfelelt a feltételeknek. De elméletileg egy 1920 és 1940 között kiállított okirat már 

kívül esett az elfogadhatóságon.  
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Könnyítésként most már elfogadnak például egy 1933-ban, a román hatóságok által kiállított 

születési bizonyítványt is, hiszen valószínűsíthető, hogy az illető hét éves korában magyar 

állampolgár volt. Azok, akik a második bécsi döntés értelmében kívül maradtak Észak-

Erdélyen, és például Dél-Erdélyben születtek, éltek, azoknak 1921 előtti időpontra kell 

visszavezetniük magyar származásukat” – magyarázta Szász Péter. Hozzátette, a magyar 

egyházaktól is lehet iratokat igényelni, hiszen azok is bizonyítékként szolgálhatnak a magyar 

származásra.  

Román nemzetiségűek is igényelhetik 

Szilágyi Mátyás kolozsvári magyar főkonzul megerősítette, hogy román nemzetiségűek is 

igényelhetik a magyar állampolgárságot, amennyiben bizonyítani tudják, hogy legalább egyik 

felmenőjük magyar, és középszinten ismerik a nyelvet. Szász Péter elmondta, ez utóbbit az 

iratcsomó leadásakor tesztelik. Fontos kritérium továbbá a kérelmező büntetlen előélete.  

A magyar állampolgársági kérelmeket Magyarország köztársasági elnöke bírálja el. Az 

iratcsomó leadásától számított három-négy hónapon belül már eskütételre is hívhatják az 

illetőt, ha megfelelt a feltételeknek. A kérelmezés pillanatában mindenkinek jeleznie kell, hol 

szeretné letenni az esküt. Ez Magyarországon bármelyik anyakönyvi hivatalnál vagy a 

külképviseleteken, Csíkszeredában, Bukarestben vagy Kolozsváron is megtörténhet. Az 

eskütétel után jegyzőkönyv készül, és attól a pillanattól kedve a kérelmező magyar 

állampolgár.   

Az állampolgársággal járó előnyök 

A kolozsvári Demokrácia Központ vezetője elmondta, a híresztelésekkel ellentétben jelen 

pillanatban a magyar állampolgárság – ha külhoni kéri – három előnyt tud nyújtani. Az illető 

vízum nélkül bármikor és bármennyit tartózkodhat Magyarországon, konzuli védelmet kérhet 

egy harmadik országban, vagyis a román állampolgárok a magyar és a román külföldi 

nagykövetségeken, és joga van magyar útlevelet igényelni.  

Az összes többi jog, ami a magyar állampolgársággal jár – például szociális segélyhez való 

jog, gyermeknevelési támogatás – lakhelyhez kötött, vagyis az illetőnek Magyarországon kell 

hosszabb ideig tartózkodnia, és állandó adófizetőnek kell lennie.  

Nem teljes a vízummentesség 

Nem minden esetben lehet magyar útlevél birtokában vízummentesen az Egyesült Államokba 

utazni, hívta fel a figyelmet Szilágyi Mátyás. Aki nem turistaként vagy nem üzleti céllal - és 

legtöbb 90 napig - szeretne az Egyesült Államokban tartózkodni, annak továbbra is beutazási 

engedélyre van szüksége.  

Turistaként vagy üzleti célból vízum nélkül lehet az Egyesült Államokban tartózkodni magyar 

útlevéllel, de a beutazni kívánóknak így is elektronikus jóváhagyást kell kérniük az amerikai 

Belbiztonsági Minisztérium (DHS) internetes felületén, az ESTA-n (Electronic System for 

Travel Authorization), az USA vízummentes beutazáshoz szükséges regisztrációs 

rendszerének elektronikus űrlapjain. Ez a program hivatott eldönteni, hogy az adott jelentkező 

jelent-e biztonsági kockázatot, vagy van-e törvényi akadálya a beutazásnak, illetve hogy 

jogosult-e a vízummentességi program keretében utazni. 

15 központ működik, még több lesz 

A kettős állampolgárságot igénylők tegnap nemcsak Kolozsváron indultak rohamra. Az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ezért a jelenlegi tizenöt Demokrácia Központ mellett 

továbbiak létrehozását tervezi. Az országban működő irodák elnöke, Gergely Balázs úgy 

fogalmazott, hogy hamarosan a húszat is meg fogja haladni a központok száma. 
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A magyar honosítás ügyében Budapesten is felpörögtek az események, a tegnap átadták az 

első egyszerűsített honosítási kérelmet. A Bolyai Kezdeményező Bizottság alelnökének, 

Hantz Péternek a beadványát Rétvári Bence közigazgatási államtitkár vette át. A politikus 

kiemelte: kilencven év után elkezdődhet a nemzet újraegyesítése, és elégtételt kaphatnak 

azok, akik közjogilag is a magyar nemzet közösségéhez szeretnének tartozni. 

Hantz Péter – aki korábban a Babeş-Bolyai Tudományegyetem oktatója volt – hangsúlyozta: 

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

A Magyar Ifjúsági Tanács által szervezett Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, 

azaz Tusványos központi szervezőcsapata például január 5-én, Budapesten, a XVI. kerületi 

önkormányzatnál teszi le a honosítási eljárás beindítására vonatkozó iratcsomókat. A 

helyszínválasztást az indokolta, hogy a kerület polgármestere, Kovács Péter évek óta állandó 

résztvevője és előadója a tusnádfürdői rendezvénynek.  

 

Tanügyi törvény – minden jó, ha a vége jó 
2011. január 5. - Új Magyar Szó, Krónika 

 

„A döntés nemcsak néhány hónapos politikai küzdelemnek vet véget, hanem az anyanyelvi 

oktatásért az utóbbi két évtizedben folytatott küzdelem fontos mérföldköve is. Legalább olyan 

jelentős lépés, mint amilyeneket 1990-ben, az anyanyelvi oktatás megteremtésekor tettünk” – 

értékelte az Új Magyar Szónak Markó Béla RMDSZ-elnök az Alkotmánybíróság döntését. A 

taláros testület tegnap 7-2 arányban elutasította az ellenzéknek a tanügyi törvénnyel szemben 

megfogalmazott alkotmányossági kifogásait.  

Markó szerint a jogszabály kiiktat minden olyan hátrányos megkülönböztetést, amely az 

anyanyelviű oktatásban a kisebbségeket illette. „A törvény egyébként nemcsak a magyar 

oktatással kapcsolatos kérdésekben, hanem a hazai oktatás általános reformját illetően is 

hatalmas előrelépést jelent” – tette hozzá lapunknak adott nyilatkozatában a miniszterelnök-

helyettes, aki szerint a jogszabály egyik nagy erénye, hogy a helyi közösségek dönthetnek az 

őket érintő tanügyi kérdésekben.  

Ami a jogszabály életbelépését illeti, Markó kifejtette: „bár sokat veszítettünk amiatt, hogy az 

eredeti szándékkal ellentétben nem sikerült már tavaly szeptemberben elfogadtatni a törvényt, 

a következő tanévkezdetig életbe kell léptetni minden olyan rendelkezést, ami ehhez 

szükséges”. Az RMDSZ elnöke tisztességtelennek tartotta az ellenzék viszonyulását a tanügyi 

törvényhez, és úgy vélte, érthetetlen a két ellenzéki párt viselkedése: miközben közeledni 

próbálnak az RMDSZ-hez, ellenségesen fogadják a kisebbségek anyanyelvű oktatását 

szavatoló jogszabályt. 

Ősztől már alkalmazható  

Király András oktatási államtitkártól megtudtuk: az új törvény előírásainak 75-80 százaléka 

már az új tanévtől alkalmazható. Köztük az a cikkely is, amelynek értelmében a román nyelv 

oktatása kisebbségi diákok számára az országostól eltérő tanterv szerint történik, illetve az a 

paragrafus is, amely lehetővé teszi, hogy a kisebbségi diákok anyanyelvükön tanulhassák 

Románia történelmét és földrajzát. Ehhez azonban a minisztériumnak számos rendeletet kell 

meghoznia a törvény alkalmazásáról – közölte Király. 
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Az államtitkár tájékoztatása szerint a tárcánál már dolgoznak az illetékesek a kisebbségek 

számára készülő román nyelv és irodalom tanterven, és a tankönyvek is meglesznek az őszi 

tanévkezdésre. Megtudtuk: a törvényt csak az oktatási ciklus kezdő éveire alkalmazzák, azaz 

a következő iskolai évben az elsős, az ötödikes és kilencedikes diákok tanulnak majd más 

tantervből.  

Románia történelmének és földrajzának anyanyelven történő oktatása terén könnyebb a 

helyzet. „Itt már nem hajt a tatár, ráadásul a tanterv sem módosul, csupán a tankönyveket kell 

lefordítani. A tanárok saját hatáskörben lefordított tankönyvek nélkül is oktathatják majd a 

diákok anyanyelvén ezt a két tantárgyat” – magyarázta az ÚMSZ-nek Király András. 

Geoană ismét megtámadná  

A taláros döntés ismertetése után Mircea Geoană, a szenátus szociáldemokrata elnöke 

„rendkívül komoly felhívással” fordult Traian Băsescu államfőhöz, hogy ne hirdesse ki a 

tanügyi törvényt, ellenkező esetben fenntartja magának azt a jogot, hogy ismét megtámadja az 

Alkotmánybíróságon a jogszabályt. „Mindenki számára egyértelmű, hogy ezzel a köztes 

megoldással próbáltak kibújni abból a lehetetlen helyzetből, amit az okozott, hogy politikai 

nyomásra az alaptörvénnyel összhangban levőnek kellett nyilvánítaniuk egy olyan törvényt, 

amelyet 2009-ben és 2010-ben két alkalommal alkotmányellenesnek véltek” – fogalmazott 

Geoană. 

Hozzátette: a taláros testület indoklása után dönti el, hogy milyen alapon támadja meg ismét a 

tanügyi törvényt. Az ellenzék által támogatott, a szenátus oktatásügyi szakbizottságába 

visszaküldött tanügyi törvénnyel kapcsolatban Geoană elmondta: ha a plénum megszavazza 

azt a verziót, akkor azt fogják alkalmazni.  

Băsescu „bölcsessége”  

Az esti órákban Traian Băsescu államfő rendkívüli sajtónyilatkozatban ismertette a törvény új 

rendelkezéseit, külön kitérve a jogszabály kisebbségbarát cikkelyeire.  

„A nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatás ellenzőit emlékeztetném az 1918. december 

elsején elfogadott Gyulafehérvári kiáltványra, amelynek egyik cikkelye megállapítja, hogy 

minden nemzetnek biztosítani kell azt a jogot, hogy saját nyelvén bíráskodjon, igazgassa 

magát és tanuljon. Nem látom okát annak, hogy most, az Európai Unió tagállamaként miért 

kellene kevésbé bölcseknek lennünk, mint elődeink voltak” – fogalmazott Băsescu. 

 

Tanügyi törvény: az odisszea vége 
2011. január 5. - Bogdán Tibor - Új Magyar Szó 

 

Két év telt el azóta, hogy a parlamenti pártok Traian Băsescu államfő kezdeményezésére 

aláírták a nemzeti oktatási paktumot, és csaknem két esztendővel ezelőtt született meg a 

paktum gyakorlatba ültetését szolgáló stratégia. Elmondható tehát, hogy az alkotmánybírák 

által most az alaptörvénnyel összhangban állónak kimondott oktatási törvény két évet 

késlekedett.  

Két év késés  

Mivel a honatyákban ennyi idő alatt sem született meg a politikai akarat az ország jövője 

szempontjából meghatározó jelentőségű jogszabály megszavazására, indokolttá vált az, hogy 

a kormány a parlament előtti felelősségvállalással szerzett érvényt a törvénynek.  
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A huzavona azzal magyarázható, hogy egyrészt a felsőoktatásra vonatkozó paragrafusok 

közül több is sértette egyes, egyetemi tanárként is ténykedő honatyák érdekeit, másrészt 

nacionalista politikusok mindenképpen ki akarták iktatni a törvényből a nemzeti kisebbségek 

nyelvén történő oktatás számára zöld utat nyitó cikkelyeket.  

Az ellenzéki pártok már 2009-ben az Alkotmánybírósághoz fordultak, az alaptörvénybe 

ütközőnek minősítve a kormány általi felelősségvállalást. A talárosok akkor helyt adtak az 

óvásnak, így a parlamentben folytatódott a jogszabály csigalassúsággal haladó vitája. 

Ebben a helyzetben a kormány tavaly ismét megpróbálkozott a felelősségvállalással, 

amelynek nyomán a Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt újra az 

alkotmánybírákhoz fordult, akik ismét alkotmányellenesnek mondták ki a kabinet szándékát. 

Igaz, kiskaput is hagytak Bocéknak: döntésük megindoklásában kifejtették, hogy a taláros 

testület nem kötelezheti a kormányt a felelősségvállalásról való lemondásra, mivel ez 

meghaladná hatáskörét. 

A dodonai ítélet nyomán a kormányfő kért újabb pontosítást az Alkotmánybíróságtól, amely 

ezúttal helyt adott a felelősségvállalásnak, és a már benyújtott bizalmatlansági indítvány 

megvitatása mellett döntött. Miután a nemzeti liberálisok több honatyája visszavonta aláírását 

a bizalmatlansági indítványról, a törvényt a kabinet elfogadottnak tekintette.  

Ekkor fordult ismét az Alkotmánybírósághoz a szenátus elnöke, Mircea Geoană, valamint 108 

ellenzéki honatya, megint csak eljárási okokra hivatkozva, illetve egyebek között Románia 

földrajzának és történelmének anyanyelven történő oktatását kifogásolva. Az újabb óvást a 

taláros testület tegnap 7–2 arányú szavazattal, elfogadhatatlannak minősítve elutasította. 

 

Gyökeres változások  

Az új törvény gyökeres változásokat hoz a hazai oktatásban. Így az ötödik évüket betöltő 

gyermekek előkészítő csoportba kerülnek, ez lesz a kötelező oktatás első esztendeje. Az 

iskolások ismereteit második osztálytól kezdve kétévenként tesztelik, az osztályzatok 

beszámítanak a X. osztályba történő felvételibe. A tesztek eredményeit „személyi 

portfóliókban” tüntetik fel, ide – IX. osztályig bezáróan – bekerül az összes érdemjegy.  

A IV. osztály végén nemzetközi típusú felmérésen esnek át a tanulók, a VI. osztály 

befejezésekor román, modern nyelvekből – a kisebbségek nyelvén oktató iskolákban – 

anyanyelvből, valamint matematikából vizsgáznak. A IX. osztály végzősei országos írásbeli 

vizsgát tesznek egyebek között román, modern és – úgyszintén a kisebbségi iskolák esetében 

– anyanyelvből, matematikából, szóbelit „polgári és társadalmi ismeretekből”. 

A líceumi felvétel az említett portfólió alapján történik, túljelentkezés esetén pedig 70 

százalékban a gimnáziumzáró vizsgajegyek átlaga, 30 százalékban pedig a líceum által 

szervezett felvételin szerzett jegyek számítanak. A törvénytervezet értelmében a líceumi 

felvételit 2013-tól, az érettségit 2012-től szerveznék az új rendszer szerint. 

 

Pozitív diszkrimináció kisebbségieknek  

A kisebbségi iskolákban a román nyelv és irodalom kivételével minden tantárgyat – ideértve 

Románia történelmét és földrajzát is – mindvégig magyarul tanulhatnak a diákok. A román 

nyelvet és irodalmat sajátos tantervből és tankönyvből oktathatják a kisebbségi gyerekeknek, 

a líceumban is. Diáklétszámtól függetlenül a kisebbségi iskolák jogi személyek lehetnek. A 

kisebbségi iskolákat az alapfinanszírozás tekintetében nagyobb kvótarendszer illeti meg. A 

kisebbségi oktatási intézmények vezetésében számarány alapján vesznek részt a kisebbségiek. 
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A szórvány esetében óvodás csoport már tíz gyerekkel is indulhat, az elemi iskolákban és a 

gimnáziumokban elegendő tizenkét diák is az osztályindításhoz. Ha a gyereknek nincs 

lehetősége saját településén kisebbségi iskolába járni, az állam anyagilag támogatja az 

ingázást vagy a szállást és az étkezést.  

A törvénytervezet minden szinten szavatolja a kisebbségi nyelven való felsőoktatást, ideértve 

a doktori szintű képzést és a továbbképzést is, a szakterületekre vonatkozóan pedig nem 

tartalmaz semmilyen korlátozást. A törvénytervezet meghatározza a multikulturális és 

többnyelvű egyetemek jogállását, azon belül pedig szabályozza a kisebbségi nyelvű tagozatok 

megszervezésének formáját, és biztosítja azok autonómiáját.  

A törvény lehetőséget ad önálló karok létrehozására is a kisebbségek nyelvén. A 

multikulturális jogállást egyelőre három felsőoktatási intézmény kapja meg: a kolozsvári 

Babeş–Bolyai Tudományegyetem román, magyar és német, a marosvásárhelyi Orvosi is 

Gyógyszerészeti Egyetem, valamint a Színművészeti Egyetem román és magyar nyelven 

működik továbbra is. 

 

Markó Béla nem kér magyar állampolgárságot 
2011. január 5. - ÚJ Magyar Szó, Magyar Hírlap, bumm.sk, parameter.sk, Erdély Ma, Erdély 

Online 

 

Románia miniszterelnök-helyetteseként egyelőre nem tartja szükségesnek a magyar 

állampolgárság igénylését Markó Béla. Az RMDSZ elnöke tegnap nemmel válaszolt arra az 

újságírói kérdésre, hogy benyújtja-e a magyar állampolgárság megszerzéséhez szükséges 

iratokat Magyarország romániai külképviseleteinek egyikén.  

 „Én magyar vagyok, román állampolgár, Románia kormányfőhelyettese, így egyelőre nem 

óhajtok más státust is elnyerni” – fogalmazott a politikus. Az RMDSZ elnöke azonban 

hozzátette, semmilyen problémát nem lát abban, hogy valaki magyar állampolgár szeretne 

lenni. Arra, hogy Maros, valamint Hargita és Kovászna megyék önkormányzatainak RMDSZ-

es elnökei Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán elsők között kérték a magyar 

állampolgárságot, úgy válaszolt: „ők nem miniszterek vagy kormányfő-helyettesek.”  

 „Én ugyan egyelőre nem óhajtom igényelni, azonban semmilyen gondot nem látok abban, ha 

az RMDSZ tisztségviselői ezt megteszik” – mondta. Markó azokra a román bírálatokra 

reagált, amelyek a három megye önkormányzataink vezetőit érték amiatt, hogy hétfőn elsők 

között igényelték a magyar állampolgárságot. Mircea Duşa, a Szociáldemokrata Párt (PSD) 

Hargita megyei szervezetének elnöke, a PSD képviselőházi frakcióvezetője erkölcstelennek 

nevezte Lokodi Emőke, Borboly Csaba és Tamás Sándor megyei tanácselnökök gesztusát.  

Az ellenzéki politikus elismerte, hogy jogilag a három elöljárót nem lehet megakadályozni 

abban, hogy igényeljék a magyar állampolgárságot. „Ám erkölcstelen és helytelen az a 

gesztusuk, hogy a magyarok közül elsőként nyújtották be a kettős állampolgárságra 

vonatkozó kérelmeket, Azért tartom ezt erkölcstelennek, mert ők a román állam képviselői, és 

választott közigazgatási vezetőkként alkotmányos és törvényes kötelezettségeik vannak” – 

vélekedett Duşa. 
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Mint ismert, a három megye vezetője azt nyilatkozta: azért igyekeztek már az év első 

munkanapján benyújtani az állampolgárság igénylésének dokumentumait, hogy példát 

mutassanak az erdélyi magyaroknak, arra biztassák őket, cselekedjenek hasonlóan. 

 

A keddi alkotmánybírósági döntés nagyon fontos a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) számára, mert az oktatási törvény életbe lépését szabta a kormánykoalícióban való 

bennmaradásának feltételéül. 

 

Kelemen: az oktatási törvény után a kisebbségi törvény és a 
régiók átszervezése a prioritás 
2011. január 5. - transindex.ro 

 

Mivel az oktatási törvény kihirdetésre vár, a kisebbségi törvényt, valamint a régiók 

átszervezését jelölte meg Kelemen Hunor az RMDSZ következő nagy törvényhozási 

projektjeinek. Kérdésünkre, hogy a helyhatósági választások közeledtével mekkora esélye van 

e két törvény elfogadásának, a kulturális miniszter elmondta, hogy a régiók átszervezése 

minden román párt érdeke, hiszen az összes fejlesztési régió megérett az átgondolásra. Ami a 

kisebbségi törvényt illeti, a politikus szerint tavasszal ismét napirendre kerül a kulturális 

autonómiát tartalmazó jogszabály.  

Az oktatási törvénnyel kapcsolatban arra kérdeztünk rá, hogy milyen biztosíték van arra, hogy 

egy későbbi kormányrendelettel nem veszik ki a kisebbségi nyelvoktatásra vonatkozó 

paragrafusokat a kisebbségi törvényből? Kelemen szerint erre semmiféle garancia nincs: a 

romániai magyar parlamenti képviselet egyik fő célja az ilyen intézkedések megakadályozása.  

A politikus szerint reménykedni lehet, hogy hamarosan el fog csitulni a kisebbségi oktatásra 

vonatkozó cikkelyekkel kapcsolatos nyilatkozatháború. Így évek múltán talán már nem az 

lesz a legfontosabb, hogy megnyessék ezeket a rendelkezéseket, hanem az, hogy a törvényt a 

társadalom valós igényeinek megfelelően korrigálják. 

 

Együttműködne az EMNT-vel az MPP Háromszéken 
2011. január 5. - Bíró Blanka - Krónika 

 

Együttműködést kezdeményez a Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei szervezetének 

vezetősége az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) háromszéki szervezetével. 

Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke a Krónika érdeklődésére elmondta, a 

háromszéki szervezet az elmúlt év végén hozott egy határozatot erre vonatkozóan, majd 

írásban keresték meg az EMNT helyi vezetőit, javasolva, hogy találkozzanak, vizsgálják meg 

az együttműködés lehetőségét. „Mindkét szervezet nemzeti elkötelezettségű, jobboldali, így 

erre alapozva meg lehet találni a közös pontokat és el lehet kezdeni a párbeszédet” – szögezte 

le a polgári párt elnöke. Jakabos Janka, az EMNT háromszéki elnöke érdeklődésünkre 

elmondta, az általa képviselt szervezet mindenkivel együttműködik, aki elfogadja az 

alapelveit és ezek mentén hajlandó együtt dolgozni. 



 
 

 

1055 Budapest, Kossuth L. tér 4; telefon: +36-1-795-48-14 Fax: +36-1-795-01-46 
Levelezési cím: 1357 Budapest, Pf.: 2. 

35 

Az EMNT támogatja a pártalapítást, de nem fog párttá átalakulni, tehát civil szervezetként az 

összetartó szerepet vállalja fel. „Nem szeretnénk újabb szakadásokat az amúgy is felaprózott 

magyar közösségen belül, inkább szeretnénk összefogni azokat, akik az autonómiát, a helyi 

közösség gazdasági, kulturális felemelkedését tartják fontosnak” – szögezte le Jakabos Janka. 

Elmondta továbbá, az MPP javaslatáról természetesen tárgyalni, egyeztetni kívánnak. „Nem 

zárkózunk el senkitől, nem zárunk ki senkit, aki támogatja elképzeléseiket, vagy részt szeretne 

venni a rendezvényeiken” – tette hozzá a háromszéki EMNT-elnök. 

 

Vajdaság: 

Pénzhiány miatt elhalasztották a szerb népszámlálást 
2011, január 4 - parameter.sk 

 

Októberre kellett halasztani az eredetileg áprilisra tervezett szerb népszámlálást, mert Szerbia 

2011-es költségvetése nem adott elég pénzt annak végrehajtására - közölte kedden egy szerb 

lap.  

A hiányzó 22 millió eurót az Európai Uniótól szeretnék megkapni. A folyamatot már 

elindították, de az olyan hosszú, hogy az eredetileg tervezett időpontban már biztosan nem 

tudják megszámolni a szerbeket.  

A december végén elfogadott szerb költségvetés csak tízmillió eurót tett félre az áprilisi 

népszámlálásra, de az 32 millió eurót fog felemészteni - közölte a Vecsernye Novoszti című 

szerb lap. A szerb statisztikai hivatal helyettes vezetője az újságnak elmondta: a hiányzó 

huszonkétmillió eurót az Európai Uniótól szeretnék megkapni.  

Szerb hatóságok már fel is vették a kapcsolatot az EU tisztségviselőivel, és elvben már meg is 

egyeztek arról, hogy Brüsszel megnöveli a szerb EU-csatakozást támogató segély összegét - 

közölte Miladin Kovacsevics. A statisztikai hivatal helyettes vezetője elmondta: azért kellett 

elhalasztani a népszámlálást, mert a segélyről szóló döntés meghozatala sokáig tart.  

Az idei lesz az első olyan népszámlálás Szerbiában, amelyet Montenegró 2007-es és Koszovó 

2008-as elszakadása után tartanak. Legutóbb 2002-ben volt népszámlálás Szerbiában, de 

akkor Koszovót kihagyták, az ottani politikai feszültség miatt.  

A szerb hatóságok tavaly novemberben azt közölték, hogy a függetlenségét 2008-ban kikiáltó 

Koszovóban is tartanak népszámlálást. Belgrád nem ismeri el volt tartományának 

függetlenségét. 

 

Csendes autonomista tendencia 
2011. január 4. - Márton Attila - Vajdaság Ma 

 

Érdekes, hogy egy év alatt megduplázódott azoknak az aránya, akik önálló vajdasági államot 

szeretnének, és ez az arány ma viszonylag jelentős: 5,3%. A Vajdaság Köztársaságot (a 

föderális államban) követelők aránya 3,6%. Vagyis, a két opció hívei együttesen majd 9%-ot 

tesznek ki. További majd 16% szeretné azt a státust, azokat a hatásköröket, amelyeket az 
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1974-es évi alkotmány szavatolt (márpedig akkor Vajdaság föderális egység volt), végül 14% 

szeretne nagyobb hatásköröket a jelenlegieknél, de kevesebbet, mint 1974 és 1989 között. 

Milka Puzigaća, a SCAN igazgatója a rossz gazdasági helyzettel magyarázza a változásokat. 

Szerinte az emberek emlékeznek még a jobb időkre és ezért szeretnék egyre többen a nagyobb 

autonómiát.  

Ebből talán az következik, hogy – azon a tényen kívül, hogy Vajdaság gazdaságilag immár 

lemarad az országos átlag mögött, Belgrádról nem is beszélve – a „nagy témák” lecsentek, 

Koszovó sem a legfontosabb már. És egyre többen látják be, hogy ez az egész bizony akkor 

kezdődött, amikor Vajdaság megszűnt autonómnak lenni, vagyis 1988. őszén. Egyrészt akkor 

indult tovább diadalmas útjára a nagyszerb nacionalista mozgalom, másrészt megkezdődött 

Vajdaság kiszipolyozása, az itteni gazdaság mélyrepülése, amely folyamatot a 

rablóprivatizáció végezett be. Akkoriban ki sem ejthette az ember a Vajdaság szót, de bizony 

még ma is Észak-Szerbiának titulálja a belgrádi média a tartományt. Amely 2000 után kapott 

ugyan bizonyos hatásköröket, de igazi autonómiájáról gyakorlatilag szó sincs (Hogy miért 

gondolom így? Erről már többször írtam, ugyanitt...). 

Igaz, hogy újvidéki kutatásról van szó (több mint másfél ezer résztvevővel), és automatikusan 

nem lehet ezeket az adatokat kivetíteni Vajdaságra. Ám az újvidéki folyamatok, a város 

sokszínűsége és az itt lakók száma miatt, igenis releváns tartományi viszonylatban is.  

Másrészt, az is érdekes, hogy az autonómia-pártiság növekedésének tendenciája nem 

tükröződik a pártok népszerűségében.  

Újvidéken jelenleg sokkal alacsonyabb a szavazási hajlandóság, mint a 2008-as évi 

választások alkalmával és csupán 40%-os. A Demokrata Párt (DS) 30,4%-on áll Újvidéken, a 

Szerb Haladó Párt (SNS) 26,7%-on. A Szerb Radikális Párt (SRS) és a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga (LSV) majdnem kiegyenlített (7,9% és 7,4%), a Szerbiai Szocialista 

Párttal (SPS) 6,8%, a Liberális Demokrata Párttal (LDP) 4,3%, a Szerbiai Demokrata Párttal 

(DSS) 3,9%, az Egyesült Szerbiai Régiók pártjával (URS) csupán 1,9% stb. 

Vagyis, az autonomista Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) csupán 7-8%-ot kapna 

Vajdaság fővárosában, miközben az újvidékiek egynegyede szeretne önálló vagy csaknem 

önálló Vajdaságot, sőt van még 14% olyan is, aki a jelenleginél nagyobb autonómiát akar, 

igaz, nem a 74-es szinten. Vagyis, a Ligának, mint a gyakorlatilag egyetlen talpon maradt 

összvajdasági autonomista pártnak nem sikerül megszereznie természetes potenciális 

szavazóinak óriási többségét. E tekintetben gyakorlatilag nincs változás az utóbbi egy 

évtizedben.  

Érdekes az is, hogy a „regionalistaként” fellépő, vagyis a Szerbia régiókra való felosztása 

mellett kardoskodó Egyesült Szerbiai Régiók (URS), tehát a G17 Plusz, a Maja Gojković-féle 

Néppárt (NP) és az egyik renegát ligás vezette Vajdasági Párt (VP) szövetsége (egyelőre) nem 

meggyőző az autonomisták számára (sem). Maga Gojković (egykori szerb radikális párti 

polgármester) egyébként sokkal jobban áll, mint az URS (8,5% szavazna rá 

polgármesterjelöltként).  

Vajdaságban feltehetően a Demokrata Párt (DS) is elvisz jelentős számú autonomista 

szavazatot, nem utolsósorban azért, mert Bojan Pajtić tartományi kormányfőt is sokan 

mérsékelt autonómia-pártinak tartják. A DS népszerűségének másik oka az átvedlett és át nem 

vedlett (SNS, SRS) szerb radikálisoktól való félelem lehet.  

Puzigaćával öt éve készítettem interjút erre a témára. Akkor adatokkal bizonyította, hogy 

Vajdaságban az autonómia támogatottsága összefügg az általános politikai légkörrel. Minél 
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több a konfliktus a délszláv térségben, minél inkább félnek az emberek egy újabb háborútól, 

annál kisebb az autonómia támogatottsága. És fordítva, természetesen. 

Akkoriban éppen Koszovó volt (sokadszorra) a központi téma, és ez meg is mutatkozott a 

közvélemény-kutatási eredményekben Vajdaság viszonylatában is. Az emberek többsége 

akkor is támogatott valamilyen autonómiát (persze, akkor is különböző változatokban), de 

nagyjából így gondolkodott: most nincs itt ennek az ideje, ne élezzük ki még inkább a 

helyzetet.  

Tehát, nagyon leegyszerűsítve, ahogyan csillapodnak a tektonikus mozgások az egykori 

Jugoszlávia területén, és az emberek figyelme arra összpontosul, hogy hogyan élnek, úgy 

növekszik az autonomisták aránya Vajdaságban. Ám ez mindaddig lappangó és csupán 

potenciális politikai erő marad, amíg nem tud artikulálódni választásokon.  

 

Az idén Vajdaságon lesz a hangsúly  
Srđan Cvetković: Pénzügyi okokból szorult eddig háttérbe a tartományban fellelhető titkos 

sírhelyek feltárása 

2011. január 5. - Varjú Márta - Magyar Szó 

 

Egeresi Sándor, a Tartományi Képviselőház elnöke tegnap fogadta a szerb igazságügyi 

minisztérium által alapított, az 1944 szeptembere után kivégzett személyek titkos sírhelyeinek 

feltárásával megbízott állami bizottság képviselőjét, Srđan Cvetković titkárt. A vendég és a 

vendéglátó zárt ajtók mögött egyórás megbeszélést tartott, amelyen részt vett Pásztor István, a 

tartományi kormány alelnöke, Vukašinović Éva tartományi ombudsman-helyettes és Mezei 

Zsuzsanna, a Vajdasági Levéltár képviselője, s az egyeztetést követően közleményt adtak ki 

az ott elhangzottakról. 

A közleményből kiderül, hogy Egeresi Sándor rávilágított arra: a Tartományi Képviselőház 

volt az első intézmény az országban, amely határozatot fogadott el a kollektív bűnösség 

tagadására vonatkozólag. Az elnök úgy értékelte, végre eljött az ideje, hogy őszintén 

beszéljenek a történelem e fájó fejezetéről, s feltárják mindazt, ami a második világháborúban 

történt. Pásztor István a közlemény szerint arra fektette a hangsúlyt, hogy nem bűnösöket és 

bűnhődőket kell keresni, hanem végre meg kell adni a tiszteletet az áldozatoknak, és 

véletlenül sem szabad ezt a napi politikai céljaira használni. 

Srđan Cvetković a bizottság eddigi tevékenységéről nyilatkozott lapunknak: 

– Az a célunk, hogy Szerbia egész területén felkutassuk, hol vannak az áldozatok, 

valamennyiüket igyekszünk nyilvántartásba venni és a titkos sírhelyeket is megpróbáljuk 

behatárolni. Az eddigi tevékenységünk során mindössze 20 000 áldozat nyughelyét tudtuk 

számba venni, közülük 7000-en Vajdaság területén vannak, és legalább 200 titkos sírhelyet 

sikerült behatárolnunk. Lehet, hogy ez kevésnek tűnik, de csak nemrég láttunk munkához, és 

az anyagi lehetőségeink is meglehetősen szűkösek, ezért bizonyára sok nehézségbe fog 

ütközni majd a sírok feltárása. Hétfőn értesített bennünket az ügyészség arról, hogy sor 

kerülhet az első bírósági exhumálásra, úgyhogy a feltárás után az ott fellelt személyeket 

nyilvántartásba vehetjük, és később megtörténhet tisztességes újratemetésük is. Ez lesz az 

eddigi első exhumálás, megjegyzem, nekünk nem az a fő célunk, hogy Szerbia egész területén 

feltárjuk a sírokat, inkább arra törekszünk, hogy a legnagyobb pontossággal minden egyes 
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titkos sírhelyet behatároljunk, megjelöljük őket, és felderítsük, hogy az adott titkos sírhelyen 

hány áldozat van eltemetve. Nem lesz könnyű feladatunk, hiszen rengeteg idő múlt el a 

történtek óta, de mi kitartóan és lelkiismeretesen végezzük a munkánkat. 

- Hol lesz ez az Ön által említett első exhumálás? 

– Boljevacon, ahol 44 személyt végeztek ki 1944 novemberében, s a környező falvakból 

származó embereket is itt hantolták el. 

- Mivel magyarázza azt, hogy tartományunk eddig kimaradt a feltárási és kutatási 

folyamatból, noha talán a Vajdasági Levéltár dokumentációja a legvaskosabb az 1944 

szeptembere utáni áldozatokra vonatkozólag? 

– Az eddigi munkánk során az volt a legnagyobb gond, hogy pénzügyileg szinte alig 

támogattak bennünket, és anyagiak híján nem tudtunk széles körűbben koncentrálni a feltáró 

tevékenységre. Ezzel magyarázható, hogy kimondottan a Belgrádi Levéltár kutatásaira 

helyeztük a hangsúlyt, és ezen a vonalon indultunk el. Egyébként a munkához azt követően 

láttunk hozzá, hogy tavaly áprilisban megszületett a határozat a Biztonsági-tájékoztatási 

Ügynökség (BIA) adatainak a nyilvánosságra hozásáról, így hozzá tudtunk férni az addig 

számunkra ismeretlen levéltári adatokhoz, könyvekhez, listákhoz, s részben tudomást 

szereztünk a kivégzések helyéről és a kivégzett személyek kilétéről. Ahhoz, hogy a Belgrádi 

Levéltár adatait felhasználjuk, nem volt szükségünk külön anyagi támogatásra. A pénzügyi ok 

az egyetlen magyarázat arra, hogy a vajdasági terepi kutatások eddig háttérbe szorultak, de 

már megszületett az elhatározás, hogy az idén a tartományra helyezzük a hangsúlyt, s ezt a 

célt szolgálta a mostani megbeszélés is, amiről a nyilvánosság egy sajtóközleményből fog 

értesülni. Mondhatom, nagyon jó légkörben folyt a tárgyalás, pozitív benyomásokkal távozom 

innen és biztosra vehető, hogy az idén Vajdaságnak nagyobb figyelmet fogunk szentelni. 

- Ez azt jelenti, hogy a Vajdasági Levéltár adatait fel fogják használni? 

– Mezei Zsuzsanna évekig tartó alapos kutatást végzett, meglehetősen hosszú az általa 

összegyűjtött áldozatok listája, ezt mindenképpen össze fogjuk majd vetni a rendelkezésünkre 

álló adatbázissal. Az eddigiek során bizonyos esetekben észleltük azt, hogy vannak 

fogyatékosságok és módszertani eltérések, de nekünk az a feladatunk, hogy utánajárjunk a 

dolgoknak. Minden bizonnyal használni fogjuk majd a helyi kutatások adatait, Mezei asszony 

felmérését, a Belgrádi Levéltárban fellelhető dolgokat, valamint a BIA archívumában és a 

Katonai Levéltárban fellelhető dokumentációt. Mindezt összevetve születhet majd meg a 

végső kimutatás. 

- Vajdaságban mikor várható a titkos sírhelyek feltárása? 

– Nem az exhumálás a célunk, az eddigiek alapján három-négy esetet irányoztunk elő, hanem 

inkább arra törekszünk, hogy számba vegyük az összes esetet, minden személyt és pontosan 

megjelöljük a sírhelyeket. Technikai és pénzügyi feltételek híján egyelőre még csak ebben a 

szakaszban vagyunk. 

 

Kárpátalja: 

Honosítás - A KMKSZ elnöke toleranciára számít ukrán részről 
a kettős állampolgárság kapcsán 
2011. január 4. - Varga Béla - MTI 
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A külhoni magyarok által hétfőtől egyszerűsített formában igényelhető magyar 

állampolgársággal kapcsolatban Kovács Miklós a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke kedden Ungváron a sajtónak elmondta: valószínűnek tartja, hogy 

Kárpátalján is sokan fogják igényelni a magyar állampolgárságot; mindenekelőtt azok, akik 

szorosabban kötődnek Magyarországhoz a munkájuk vagy tanulmányaik folytán. Ez 

mindenkinek az egyéni döntése, amiért – mint fogalmazott – remélhetőleg senkinek nem kell 

nagyobb kockázatot vállalnia annak ellenére sem, hogy Ukrajnában a törvények nem 

engedélyezik, de ugyanakkor nem is szankcionálják a kettős állampolgárságot. Szerinte a 

jelenlegi ukrán vezetés részéről nem várhatók retorziók. 

A KMKSZ elnöke hangsúlyozta: üdvözli a magyar kormányzatnak a külhoni magyarok 

egyszerűsített honosításával kapcsolatos döntését, amely szerinte ellensúlyozza a kettős 

állampolgárságról tartott 2004-es népszavazás negatív eredményét. Hozzátette: reméli, hogy 

az illetékes magyar állami hivataloknak sikerül magas színvonalon kezelniük az egyszerűsített 

honosítással kapcsolatos ügyintézést. 

A Kárpátalján működő magyar külképviseletek – az ungvári magyar főkonzulátus és a 

beregszászi magyar konzulátus – vezetői az MTI-t úgy tájékoztatták, hogy megfelelő módon 

felkészültek minden típusú konzuli ügy intézésére, mindkét helyszínen megteremtették a 

zavartalan működés személyi és műszaki feltételeit. 

 

Egyéb külföld: 

Paraguayban sincs akadálya a magyar állampolgárság 
felvételének 
2011. január 5. - MNO 

 

Az egyszerűsített honosítási eljárás gördülékeny lebonyolításáról tárgyalt többek között 

Paraguayban Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes dél-amerikai útján egyházi vezetőkkel 

és kereszténydemokrata politikusokkal is találkozott. A kormányfő helyettese január 1-jén 

kezdte meg egyhetes látogatását a dél-amerikai országban. Semjén Zsolt az MTI-nek szerdán 

telefonon elmondta, hogy a hazánkat több dél-amerikai országban is képviselő argentin 

magyar követséggel egyeztetett annak érdekében, hogy a nagy távolságokra való tekintettel 

minél egyszerűbben legyen intézhető az állampolgársági eljárás. A dél-amerikai magyar 

szervezetek vállalták, hogy összegyűjtik az állampolgársági igényeket, melyet a Buenos 

Airesben működő magyar nagykövetség helyszínre utazó munkatársai átvesznek és elvégzik a 

szükséges adminisztrációt – mondta el a kormányfő helyettese. A kontinensen sokan 

érdeklődnek az állampolgárság iránt. A miniszterelnök-helyettes emellett beszámolt a helyi 

magyarság képviselőinek a Magyar Állandó Értekezlet tavalyi ülésén végzett nemzetpolitikai 

munkáról. A magyar politikust fogadta Fernando Lugo köztársasági elnök is, aki 

megbeszélésük során kijelentette, országában nincs akadálya annak, hogy az itt élő magyarok 

felvegyék a magyar állampolgárságot. 

 


