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Vezető hírek: 

 

Módosult a státustörvény: az állampolgárság megszerzése után is járnak a 

kedvezmények 

2011. január 8. - MTI, Krónika, Erdély Ma 

Módosult a státustörvény, ami korábban nem tette lehetővé, hogy magyar állampolgárok is 

részesüljenek oktatási-nevelési támogatásban. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár 

kifejtette, hogy a támogatás feltétele ezentúl az, hogy valaki a szomszédos államokban éljen 

és magyar ajkú legyen. A magyar állampolgárság már nem kizáró ok. Hozzátette, hogy 

ezentúl szigorúbban veszik azt, hogy a szülők akik igénylik a támogatást magyar iskolába 

iratták-e gyerekeiket. 

 

Kiterjesztett állampolgárság: 400 ezer kérelem is befuthat 

2011. január 8. - Irházi János, Riba István - HVG Online 

A határon túli magyarok szavazati joghoz jutásával foglalkozik a HVG Online. A szerzők 

szerint a kormány ezzel félmillió szavazathoz juthat, ami a következő választásokra nézve 

nagy segítség lehet. A választójog megadásának két változata ismert jelenleg, az egyik szerint 

külön mandátumokra szavazhatnának a határon túliak, a másik szerint pedig listára adhatnák 

le voksaikat. A cikk a továbbiakban az egyszerűsített honosítási eljárásra tér rá. Kiemelte, 

hogy Tőkés László és más székelyföldi elöljárók az elsők között adták be a kérelmeket. 

Wetzel Tamás miniszteri biztos 250-400 ezer kérelmezővel számol. Erdélyben az EMNT által 

létrehozott Demokrácia Központok segítik a munkát. Toró T. Tibor az EMNT ügyvezető 

elnöke elmondta, hogy már egy évvel ezelőtt megkezdődött az irodahálózat kiépítése, a 

bérezésről és a beruházási költségekről azonban nem nyilatkozott. A cikk beszámol arról is, 

hogy a kérelemhez csatolt egyházi anyakönyvi kivonat érvénytelen, mert az egyházak fognak 

típusnyomtatványt szétküldeni és azt kell majd mellékelni.  

 

Honosítás - Eddig több mint nyolcezer kérelem Szabadkán a főkonzulátuson 

2011. január 9. - Marton András - MTI 

Májusig minden időpont foglalt a szabadkai konzulátuson, így az egyszerűsített honosítást 

kérelmezők már csak későbbi időpontot kaphatnak. Korsós Tamás főkonzul elmondása szerint 

ez nyolcezer kérelmezőt jelent. Az elmúlt napokban a napi százról háromszázra emelkedett az 

időpontot igénylők száma. 

 
A magyar elnökség és a kisebbségi jogok esete 

2011. január 9. - Kitekintő 

A Kitekintő elemzi a magyar uniós elnökség kisebbségpolitikai lehetőségeit. A manna.ro 

korábban sérelmezte, hogy bár szerepel a prioritások között a kisebbségvédelem, azonban a 

nemrég átadott honlapon nem szerepelt egyetlen találat sem a kisebbségi jogok keresésre. A 

Kitekintő szerint ennek az lehet az oka, hogy nem lehet az asztalt csapkodva követelni a 

székelyföldi autonómiát, mert egyből revizionistának és szeparatistának bélyegeznék az 

országot. Ráadásul az EU-nak nincs kisebbségvédelmi politikája, s bár el kellett fogadni a 

csatlakozó országoknak a koppenhágai kritériumokat, azok betartásába nem szól bele senki az 

már az adott tagország belügye. Azonban annyit mindenképpen megtehet az Magyarország, 
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hogy egyáltalán felveti a témát és azt európai köntösbe helyezi, úgy mint a kulturális 

sokszínűség, vagy a hagyományos közösségek egymás mellett élésének támogatása és ezt 

követően beindulhat egyfajta párbeszéd, ami tovább gördítheti az ügyet. 
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
Honosítás - Öt nap alatt több mint négyezer kérelem 

2011. január 8. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Erdély Ma, Magyar Nemzet 

Az első öt nap adatai alapján 4102 állampolgársági kérelem érkezett a hatóságokhoz. Ez a 

szám meghaladja a tavaly egész évben beadott kérelmek számát. A kérelmek fele már 

Budapesten van és feldolgozás alatt áll.  

 
Kósa Lajos: Ha valaki magyar állampolgár, akkor megilleti a választójog 

2011. január 7. - Kolozsvári Rádió 

Ha valaki magyar állampolgár, akkor megilleti a választójog – véli Debrecen fideszes 

polgármestere, Kósa Lajos. Az újonnan magyar állampolgárságot szerzők választhatóságával 

kapcsolatosan a polgármester kifejtette: erről nincs hivatalos álláspont a Fideszen belül. A 

magyarországi lakhellyel nem rendelkező állampolgárok választhatóságáról elmondta: „az a 

magyar állampolgár, akit választójogától nem fosztanak meg, választó és választható is." 

Jelenleg is van a magyar parlamentben olyan képviselő, aki magyar állampolgár, de évtizedek 

óta külföldön él, Schöpflin György személyében – mondta Kósa Lajos. Szerinte csak 

pártlistára vagy más országos listára szabad szavaznia annak, akinek nincs állandó lakhelye 

Magyarországon. 

 
Egyre több borsodi diák jár szlovákiai iskolába 

2011. január 10. - MTI 

Egyre több szülő dönt úgy észak-Abaúj településein, hogy a kassai Márai Sándor Magyar 

Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskolába íratja be gyermekét - írja az Észak-

Magyarország hétfőn. Tornyosnémetiből, Encsről, Göncről, Göncruszkáról Hidasnémetiből a 

legtöbb szülő nem a lényegesen messzebb lévő Miskolc valamelyik középiskolájába íratja be 

gyermekét, hanem a számukra sokkal közelebb lévő kassai, magyar nyelvű középiskolába. Az 

oktatás magyar nyelven folyik, a történelemtanulással sincs gond, mert az évek során a diákok 

tanulnak egyetemes, magyar és szlovák történelmet is. A szülők számára vonzó még, hogy a 

gyerekeknek a magyar mellett szlovák és angol nyelvből is érettségizniük kell, de emellett 

tanulják a németet is - olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei napilapban. 

 

Felvidék: 

 
Bugár szerint csak most kerülnek sorra a fontos témák 

2011. január 9. - bumm.sk 

Buág Béla a Híd elnöke adott interjút a Pátria Rádiónak, amiben kifejtette, hogy az új évben is 

keményen fognak dolgozni. 2011-ben a nyelvtörvény, a kisebbségi kultúrák finanszírozására 

vonatkozó törvény, valamint a főügyész megválasztása tekinthető fontos feladatnak. 
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Kiemelte, hogy túl kell lépni a kormánykoalíción belüli válságon és megtesznek mindent, 

„érdekében, hogy Fico ne jöhessen vissza, de csak ez kevés lesz a kormányzáshoz.” 

Hozzátette, hogy a jövő héten összeül a koalíciós tanács, ahol a nyelvtörvény problémás 

részeiről is szó lesz. 

 
Berényi: Fennmaradásunkhoz jogbővítésre van szükségünk 

2011. január 10.  - Hír TV, Felvidék Ma 

Berényi József a Magyar Koalíció Pártának (MKP) adott interjút a Hír TV-nek. Kifejtette, 

hogy a magyar állampolgárság iránti kérelmét nem politikai célzattal adta be, bár igaz, hogy a 

jelenlegi kormánykoalíció ígéretet tett arra, hogy az érvényben lévő szlovák állampolgársági 

törvényt módosítani fogják. Nem érti a szlovák fél ellenállását a magyar állampolgársággal 

kapcsolatban, hiszen a parlamentben is van szlovák-orosz, vagy szlovák-svájci kettős 

állampolgár. Véleménye szerint „Magyarországgal szemben fenntartás így tehát kóros, és ezt 

társadalmilag-pszichológilag kellene elemezni.” Hozzáteszi hogy szükség van ennek a 

betegségnek az orvoslására, mivel a szlovákiai magyarság sorsa függhet ettől. Meg kell 

teremteni a kisebbségek létezésének jogi hátterét. 

 
Nem akarja felszámolni a magyar nyelvű szakképzést a megye 

2011. január 9. - SITA 

Racionalizálja Kassa megye szakközépiskolai hálózatát, ami 12 iskolát fog érinteni. Korábban 

már történt iskolaszám csökkentés, amikor 92-ről 76-re csökkentették azokat. Zuzana 

Bobríková megyei szóvivő kiemelte, hogy” Kassa megye határozottan tiltakozik azok ellen a 

vádak ellen, melyek szerint a megye meg akarja szüntetni a magyar nyelvű szakképzést, ami a 

kassai Grešák utcai kollégium megszüntetése elleni petícióban merült fel.” 

 

Erdély: 

 
Markó: Kelemen nagyon is megfelelő jelölt az RMDSZ elnöki tisztéségre 

2011. január 7. - transindex.ro 

Markó Béla ma, Kolozsváron tartott sajtótájékoztatója alkalmából a Transindex kérdésére 

felelve elmondta, nem kívánja kommentálni azt a hírt, mely szerint Olosz Gergely, az 

RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője tegnap, a kézdivásárhelyi RMDSZ ülésén nem 

hivatalosan bejelentette: megpályázná az RMDSZ elnöki tisztségét.  

Markó elmondta, bár hivatalos nyilatkozatot nem adott ki, amelyben az állt volna, hogy 

támogatja Kelemen indulását, nem titok, hogy kettejük között jó az együttműködés. "Egyesek 

azt nehezményezik, hogy Kelemen Hunor túl közel áll hozzám" - mondta Markó, aki szerint 

ez nem probléma, hiszen rengeteg tapasztalatot adhatott tovább. Markó Kelement "nagyon is" 

megfelelő jelöltnek tartja, ám nem zárta azt ki, hogy más RMDSZ-es politikus is megállná a 

helyét a szövetség élén.  

 
Eckstein az egyenlő esélyek hiányát kifogásolja a kampányban 

2011. január 9. - Háromszék 
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Eckstein-Kovács Péter RMDSZ-elnökjelölt tegnap sajnálatát fejezte ki, amiért az RMDSZ 

Bihar megyei szervezete megakadályozta, hogy a Nagyváradon ma tartandó Megyei 

Küldöttek Tanácsán részt vegyen. „Úgy gondolom, hogy az elnökválasztási kampánynak 

egyenlő esélyekkel, baráti hangulatban, minél szélesebb körű találkozások mellett kell 

lebonyolódnia" — véli a politikus, emlékeztetve, korábban többször is jelezte, hogy szeretne 

részt venni minden olyan gyűlésen, ahol minél szélesebb körben bemutathatja programját. 

Mint mondta, nem a bihari az első eset, amikor megyei RMDSZ-vezetők elzárkóznak a 

párbeszéd lehetősége elől, ez történt Szilágy és Hunyad megyében is. Reményét fejezte ki, 

hogy az RMDSZ megyei és területi vezetőinek többsége híve marad a belső demokráciának, 

az egyenlő esélyek biztosításának és a szabad véleménynyilvánításnak. 

 
Újabb igénylő jelentkezett az RMDSZ trónjára 

2011. január 8. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Olosz Gergely is indul az RMDSZ elnök posztjáért vívott harcban. Véleménye szerint 

megérett a váltás a párt politikájában, nem a számok bűvöletében kellene élni, hogy mennyi 

iskola van, illetve hány ingatlant sikerült visszaszerezni, hanem „megszerzett joggal, a 

visszakapott anyagi javakkal olyan társadalmi folyamatokat kell elindítani, amelyek 

bizonyíthatóan versenyképessé teszik közösségünket.” A Fidesz-KDNP-vel való viszonyt 

mindenképpen rendezni kell, hiszen Magyarországon olyan nemzeti integrációs folyamatok 

indultak el, amik a határon túli magyarság számár is új kihívásokat, lehetőségeket rejt. 

 
Mikó-terv Erdélyben a magyar Széchenyi-terv mintájára 

2011. január 9. - MTI 

A Széchenyi-tervhez hasonló program kidolgozásába kezdett az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT). A Mikó-terv a kis- és középvállalkozások gazdasági helyzetének javítását és 

a fiatal vállalkozók támogatását tűzte ki célul. 

 
Frunda nem indul az elnökségért, de változást akar 

2011. január 9. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Frunda György bejelentette, hogy nem indul az RMDSZ elnöki székéért. Tisztában van 

azonban azzal, hogy a pártnak változásra van szüksége, hiszen „új, magyar politikai pártok 

jelennek meg, amelyek elvehetik a szavazókat vagy azok jelentős részét.” Fontos feladatnak 

tartja, hogy az RMDSZ visszaforduljon az erdélyi magyar szavazókhoz, különben nagyon 

nehezen érik el a parlamenti küszöböt. 

 
Markó: a romániai magyarságon belül ma is fontos a szolidaritás, az egység 

parancsa 

2011. január 9. - MTI 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) húsz évvel ezelőtt tartotta Kolozsváron 

első küldöttgyűlését, aminek alkalmából könyvbemutatót szerveztek a városban. Markó Béla 

kiemelte, hogy 1990-ben az erdélyi magyar értelmiség egy egységet tudott létrehozni, bár 

meg volt a lehetősége annak, hogy több magyar párt jöjjön létre. A leköszönő elnök azt is 

kiemelte, hogy a „következő generációknak is meg kell kötniük a maguk szövetségét.” 
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Kelemen Hunor a könyvbemutatón elmondta, hogy „tudnunk kell, hogy honnan indult el ez a 

Szövetség, milyen változások történtek az évek során, csak ezek ismeretében alakíthatjuk az 

RMDSZ további létét.” 

 
Az RMDSZ-nek kötelessége tájékoztatni 

2011. január 9. - Pap István - Erdély Online 

Szabó Ödön a Bihar megyei RMDSZ elnöke bejelentette, hogy a szervezet ingyen fogja 

lefordítani az egyszerűsített honosítási kérelmekhez szükséges iratokat. Hangsúlyozta, hogy 

45 embert képeztek ki az űrlapok kitöltésére, valamint készen állnak arra, hogy házhoz vigyék 

az információt. Kiemelte, hogy azok „akik nagy magyarnak tarják magukat, azok pénzért 

fordíttatják a dokumentumokat, kereskednek a magyar állampolgársággal, és a magyar 

kormány is kibírhatta volna azt a plusz költséget, ami a fordításokkal jár, ha már a demokrácia 

központok felállítására annyi pénzt költött.” A tanügyi törvényről elmondta, hogy a magyar 

közösség szempontjából rendkívül fontos volt a törvény elfogadása, mivel lehetővé teszi 

Románia történelmének és földrajzának kisebbségi nyelven való oktatását. Hangsúlyozta, 

hogy „aki vitatja az RMDSZ által elért eredményeket, az hazudik.” 

 
EMNT: magyar nyelvű szoftvereket a magyar iskolákba! 

2011. január 10. - Kovács Csaba P. -  Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács brassói megyei szervezetének elnöke kezdeményezi, 

hogy a magyar tannyelvű iskolákban magyar nyelvű programokat használjanak az informatika 

oktatására, hiszen szükség van a magyar szaknyelv elsajátítására. 

 
Gyalázkodó feliratok és horogkeresztek a bukaresti magyar nagykövetség 

kerítésén 

2011. január 10. - MTI 

Ismeretlen tettesek hétfőre virradóra magyarellenes gyalázkodó graffitiket és 

horogkereszteket festettek a bukaresti magyar nagykövetség  kerítésére - értesült az MTI 

bukaresti irodája. 

A rendkívül goromba feliratokkal kapcsolatosan Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet az 

MTI érdeklődésére elmondta: a román hatóságok az ügyben határozottan és korrekt módon 

jártak el. 

 
Felsorakoznak az elnökjelöltek 

2011. január 10. - Farkas Réka - Háromszék 

Kezd kialakulni a februári RMDSZ kongresszuson induló elnökjelöltek listája. Kelemen 

Hunor, aki Markó Béla támogatását bírja, valamint az ő politikáját is tervezi folytatni. 

Eckstein-Kovács Péter aki először jelezte, hogy indulni fog a címért, nem rendelkezik kellő 

támogatottsággal, Olosz Gergely még nem jelentette be hivatalosan, hogy megméretteti-e 

magát. A magyar sajtónak részletesen beszámolt terveiről, új irányt szabna a pártnak, illetve 

rendezni szeretné a magyar kormánnyal való viszonyt. 
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Közös emlékezés Madéfalván 

2011. január 10. - Új Magyar Szó, Krónika 

Az 1764-es madéfalvi veszedelemre emlékeztek székelyföldi politikusok. Kelemen Hunor 

kiemelte, hogy a „madéfalvi veszedelemnek számunkra legalább két tanulsága van. Az egyik, 

hogy szabadságunkért, értékeinkért, önazonosságunkért nem szabad soha semmiféle 

kompromisszumot kötnünk. A másik tanulság pedig az, hogy egymás ellen soha nem 

fordulhatunk.” Az ünnepségen beszédet mondott még Lokodi Edit Emőke Maros Megye 

Tanácsának elnöke, Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsának elnöke, Tamás Sándor 

Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Balogh György csíkszeredai konzul és Gyerkó László 

szenátor is. 

 

Markó: két párt kevesebb, mint egy 

2011. január 11. - Rostás Szabolcs - Krónika 

Frunda György kijelentésére reagált Markó Béla leköszönő RMDSZ elnök. Frunda szerint az 

RMDSZ-nek alig lesz esélye bejutni a következő választások alkalmával a román 

parlamentbe, aminek fő okaként a Boc-kabinet által meghozott megszorításokat tartja. Markó 

nem érti a politikus kijelentéseit, hiszen korábban is sikerült a magyar képviseletet biztosítani 

a parlamentben és véleménye szerint ez 2012-ben sem lesz másként. Frunda korábban is azt 

hangoztatta, hogy koalícióra kell lépni a a Szociáldemokrata Párttal (PSD). Markó felteszi a 

kérdést, hogy „mire jutottunk volna a PSD-vel, amely nacionalista támadást intézett az 

oktatási törvény ellen?” Az oktatási törvény elfogadása közelebb hozta egymáshoz a 

kormánykoalíció pártjait és eltávolította az ellenzéktől, ezért nem is érti, hogy miért kellene 

koalíciós tárgyalásokat folytatniuk az ellenzéki pártokkal. 

 

Vajdaság: 

 
Temerini fiúk ügye: Ketten már biztosan nem kapnak kegyelmet 

2011. január 7. - Cs. Zs. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az öt temerini fiú közül kettő ügyében megérkezett a beadott kegyelmi kérvényre az elutasító 

válasz. A további három elítélt esetében még van esély a büntetések enyhítésére. Boris Tadić 

államfő elmondta, hogy folyamatban van a kegyelmi kérvények mérlegelése. 

 

Muravidék: 

 
Új vezető a muravidéki magyarok élén 

Új elnököt választott a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. 

2011. január 8. - Monostori Károly - Duna TV, Híradó 

Horváth Ferenc lett a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának új 

elnöke. A politikus szerint a muravidéki magyarok egyik legfontosabb teendője, hogy 

kialakítsanak egy olyan, 4-5 pontból álló stratégiát, amelynek megvalósítása lehetővé teszi 

megmaradásukat. Horváth Ferenc hozzátette: "Gondolok itt a fiatalok felkarolására, az oktatás 

kérdésére, amely úgy tudom, hogy nagyon sürgős és a törvény is elfogadás előtt áll, 
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úgyszintén a gazdasági alap, a gazdaság fellendítésére, a két kormánnyal való 

együttműködésre, kapcsolattartással, úgyszintén az olasz kisebbséggel, amellyel úgymond 

közös jogi dolgaink vannak, és én azt gondolom, hogy összefogva eredményesek tudunk 

lenni". 

 

Egyéb külföld: 

 
A magyar kisebbség helyzetének javulását remélik 

2011. január 9. - Marosvásárhelyi Rádió, Erdély Ma 

A határon túli magyar pártok vezetői remélik, hogy a soros uniós magyar elnökség kedvező 

hatással lesz a magyar kisebbség helyzetére. Frunda György RMDSZ-es szenátor kifejtette: a 

magyar kormánynak így lehetősége nyílik arra, hogy jelentős támogatást biztosítson 

Romániának és a magyar kisebbségnek a schnegeni-övezethez való csatlakozáshoz. 

Ugyanakkor Magyarország soros uniós elnökként javasolhatja az Európai Bizottságnak a 

nemzeti kisebbségek jogainak védelmét garantáló rendszer kidolgozását. A Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke, Pásztor István azt mondta, Szerbia Magyarországban olyan társra talál, aki 

törekvéseiben támogatja az országot. A Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közösségének elnöke, Jakab Sándor úgy nyilatkozott: Horvátország arra számít, hogy 

Magyarország felkarolja az országot az Európai Uniós csatlakozási folyamatban. A Szlovákiai 

Magyar Koalíció Pártjának elnöke, Berényi József azt szeretné, ha a soros uniós elnökség a 

magyar kisebbség kultúrájának népszerűsítését segítené. Az Ukrajnai Magyar Kulturális 

Szöbetség alelnöke, Brenzovics László azt mondta, Ukrajna elsőrosban a vízumkötelezettség 

eltörlését reméli a soros elnökségtől. 
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A figyelt weblapok jegyzéke: 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org/karpatiigazszo/ 

www.blikk.hu www.parameter.sk www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu   

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

Reggeli Újság   

www.manna.ro   

 

 

 

http://www.atv.hu/
http://www.ujszo.com/
http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/
http://www.blikk.hu/
http://www.parameter.sk/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/
http://www.hhrf.org/
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Magyarország: 

Módosult a státustörvény: az állampolgárság megszerzése után 
is járnak a kedvezmények 
2011. január 8. - MTI 

 

A kettős állampolgárság megszerzése után sem esnek el az eddigi támogatásoktól a 

magyarigazolvánnyal rendelkezők a státustörvény módosításának köszönhetően - mondta el 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár az MTI-nek. 

Kiemelte: az eredeti törvényszöveg azt tartalmazta, hogy aki magyar állampolgár, vagy 

folyamodik az állampolgárságért, az nem lehet alanya a státustörvénynek, azaz számára az 

oktatási-nevelési és egyéb támogatások nem járhatnak. 

A tavaly év végén hozott módosítással ezt megszüntették, az állampolgárság megszerzése 

után sem esnek el az érintettek a támogatásoktól - hangsúlyozta, hozzátéve: a honosítási 

törvény életbe lépésével nem szerették volna, ha diszkrimináció éri a magyarokat. A döntés 

mintegy kilencszázezer embert érint, napjainkig ennyien igényeltek magyarigazolványt. 

"Azt szeretnénk, ha a szomszédos országokban élő magyarok juthatnának hozzá azokhoz a 

támogatásokhoz, kedvezményekhez, amelyek a státustörvényben vannak, ők azok akiknek 

erre szükségük van, s a magyar kormány őket szeretné segíteni" - fogalmazott Répás 

Zsuzsanna. 

Kifejtette: a támogatás feltétele ezentúl az, hogy valaki a szomszédos államokban éljen, s 

magyar ajkú legyen, de akár magyar állampolgár, akár nem, igényelheti a támogatást. 

A kedvezmények köre nem változott, minden juttatás ugyanúgy jár majd mint eddig - 

jegyezte meg. Kitért arra is, hogy több helyen - így például Kárpátalján - elterjedtek olyan 

hírek, hogy az állampolgárság miatt nem járnak majd a juttatások. Ezeket a téves 

információkat szeretnék eloszlatni, hogy ne érezzenek akadályt az ott élő magyarok az 

egyszerűsített honosítás kérelmezésében - emelte ki. 

A technikai módosítás mellett újdonság, hogy az oktatási-nevelési támogatás éves, húszezer 

forintos összege az óvodások után is jár ezentúl. Az iskolások után ezenfelül egy kétezer 

forintos taneszköz vásárlási támogatást is utalnak. 

Répás Zsuzsanna hangsúlyozta: szigorúbban szeretnék azt venni, hogy ki kapja meg ezeket a 

támogatásokat. Annak jár ez a juttatás, aki valóban magyar iskolába járatja a gyermekét - 

szögezte le, kiemelve: ennek a kedvezménynek az a célja, hogy a magyar nyelvű iskoláztatást 

segítse. 

Megjegyezte: a szórványterületeken, ahol nem elérhető a magyar iskola, szóba jöhetnek egyéb 

formák, mint például hétvégi magyar iskola. 

 

Honosítás - Öt nap alatt több mint négyezer kérelem 
2011. január 8. - MTI, bumm.sk,  

 



 
 

 

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

12 

Az egyszerűsített honosítási eljárás indulása óta eltelt öt nap alatt 4102 kérelem érkezett - 

tájékoztatta Wetzel Tamás miniszteri biztos és a Nemzetpolitikai Államtitkárság szombaton 

az MTI-t. Érkezett beadvány Dohából, Isztambulból és Buenos Airesből is. 

A pénteki 14.00  órás adatok alapján - összesen 4102 egyszerűsített honosítási kérelmet adtak 

be, ez a szám meghaladja a tavaly egész évben beadottak számát. A tájékoztatás szerint ezek 

fele már Budapesten, feldolgozás alatt van. 

A közlésben kitérnek arra is, hogy a világ minden tájáról érkeznek be kérelmek, ezek közül a 

jelentősebbek  - a környező országok külképviseleteit nem számítva -: London, New York, 

München, Bécs és Dublin. 

További érdekességként említették, hogy ezen a héten Abu Dzabin kívül Dohából, 

Isztambulból és Buenos Airesből is érkezett be állampolgársági kérelem. 

Egyszerűsített honosítási kérelmeket január 3-tól lehet benyújtani. A kérelmek 2200 magyar 

anyakönyvi hivatalban, több mint 90 külképviseleten, valamint a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálati irodáiban adhatók be. 

Wetzel Tamás miniszteri biztos az MTI-nek korábban azt mondta, hogy az első évben 250-

400 ezer kérelmezővel számolnak.     

A mostantól alkalmazandó törvény értelmében magyar állampolgárságot azok az emberek 

vagy leszármazottaik kérhetnek, akik 1920 előtt vagy 1938 és 1945 között magyar 

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

nemzetbiztonsági ok. 

A törvény az eddigitől eltérően a határon túli magyaroknak nem szabja az állampolgárság 

megszerzésének feltételéül a bejelentett magyarországi lakóhelyet, a magyarországi lakhatás 

és megélhetés igazolását és az alkotmányos alapismeretek vizsgát. 

 

Kiterjesztett állampolgárság: 400 ezer kérelem is befuthat 
2011. január 8. - Irházi János, Riba István - HVG Online 

 

Akár 400 ezer állampolgársági kérelem is befuthat az idén a határon túli magyaroktól, akik 

hétfőtől adhatják be papírjaikat. 

Biztosra vehető, hogy jócskán emelkedik a következő parlamenti választáson a szavazásra 

jogosultak száma, megkapják ugyanis ezt a lehetőséget azok a magyar állampolgárok is, akik 

nem Magyarországon élnek. Nem lesznek kevesen: becslések szerint 2014-ig akár félmillió új 

szavazója is lehet az országnak, s még több új állampolgára. 

Ezzel a szimpla hatalomtechnikai megoldással a Fidesz–KDNP lényegében átértékeli azt a 

retorikáját, hogy a nem Magyarországon élőknek adott állampolgárság csak a nemzeti 

összetartozás szükséges velejárója. Az ugyanis a határon túli magyarok véleményét ismerve 

köztudott, hogy a Fidesz–KDNP megszerzi majd a szavazataik többségét, s ez nem kis 

segítséget jelenthet a kormányzati hatalom megtartásában. Ily módon a sokak – többek között 

a 2004. decemberi népszavazáson részt vettek többsége – által támogatott állampolgárság 

politikai játszmák eszköze lett, miközben a választójog megadását már közel sem támogatja a 

magyar közvélemény olyan arányban, mint önmagában az állampolgárság kiterjesztését  

Az már biztos, hogy áprilisban olyan alkotmányt fogad el a parlament, amely lehetővé teszi a 

határon túli állampolgároknak a választáson való részvételt. Ezt kiegészíti a részleteket 
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szabályozó, alkotmányerejűnek minősített választójogi törvény például azzal, miként lehet 

majd a határon túl szavazni. Ezzel a jogi konstrukcióval megpróbálják kizárni annak 

lehetőségét, hogy az Alkotmánybíróság foglalkozzon majd a törvénnyel, hiszen ha az 

alkotmány része az új előírás, akkor a mai jogfelfogás szerint az AB-nek nincs hatásköre azt 

vizsgálni. 

Két változata fut kormányberkekben annak, miként folyna a szavazás. Az egyik szerint a 

tervezett 200 parlamenti képviselői helyen felül külön mandátumokat (tervek szerint 6-8-at) 

tartanának fenn a határon túl élő magyar politikusoknak, akik az ottaniak szavazataival 

juthatnának az Országgyűlésbe. Így azonban a magyarországi kisebbségeknek juttatott 

helyekkel együtt már közel 220 képviselő ülne a parlamentben, s kérdés, hogy ezt felvállalja-e 

a nagyarányú létszámcsökkentést ígérő kormány. 

A másik verzió szerint a határon túl pártlistákra szavaznának. A Fidesz–KDNP-nek nyilván ez 

állna érdekében, hiszen így saját képviselőinek a létszámát tudná határon túli szavazatokkal 

növelni. Lehetne persze az ottani politikusok prominenseit felvenni az itteni listákra (az új 

állampolgárok bármilyen posztot betölthetnek majd, akár közjogi méltóságok is lehetnek). 

Ezzel az itthoni pártok válogathatnák ki, kik képviseljék majd az ottani magyar 

állampolgárokat. 

Tőkés László már hétfőn beadta állampolgársági kérelmét, s így tettek a székelyföldi megyék 

magyar vezetői is. A kedvezményes honosítás indulásakor leginkább a Vajdaságban és 

Erdélyben nagy az érdeklődés. A Felvidéken a szlovák állampolgárságtól való megfosztás 

veszélye miatt szinte alig van jelentkező, bár a Magyar Koalíció Pártjának elnöke, Berényi 

József bejelentette, hogy beadja a kérelmet. 

Wetzel Tamás, az állampolgársági törvénnyel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős 

miniszteri biztos erdélyi látogatásán 250-400 ezer közötti új állampolgársági kérvényt 

valószínűsített az első évben. Ehhez a szomszédos országokban, különösen Romániában és 

Szerbiában, nyilvánvalóan kevés a konzulátusok fogadóképessége, bár a miniszteri biztos 

elmondása szerint több százmillió forintot költöttek a felkészülésre. A vajdasági Szabadkán 

például 8 ezer jelentkezővel májusig betelt a konzulátus előjegyzési naptára, miközben onnan 

50 ezer jelentkezőt várnak. Emellett több mint kétezer magyarországi önkormányzatnál, 

valamint a Bevándorlási Hivatal megyei székhelyein is lehetővé tették, hogy állampolgársági 

kérelmet lehessen leadni. A Szabadkától 40 kilométerre lévő Szegeden például nagy 

forgalmat várnak emiatt. 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a magyar kormány közötti szerződéssel a 

tanács kizárólagos jogot kapott Romániában az egyszerűsített magyarországi honosítási 

eljárásban a lakossági tájékoztatásra, a tanácsadásra, az előzetes ügyintézésre. Ennek nyomán 

Romániában január 3-ától húsz, majd folyamatosan megnyitva további tíz demokrácia-

központ segít a kolozsvári és a csíkszeredai magyar konzulátusok tehermentesítésében. A 

kolozsvári koordinációs központ irányítása alatt működő központokban a kitöltött 

kérelmekből, mellékelt okmányokból, ezek hivatalos fordításaiból álló iratcsomóra pecsétet 

nyomnak, és a vezető aláírásával igazolják, hogy a kérelem megfelel az előírásoknak. A 

konzulátuson az így elkészített csomaggal érkezőket pedig külön ablaknál fogadják, nem kell 

majd a teljes procedúrát újra végigcsinálniuk, csak a személyes adatokat kell egyeztetniük. A 

központok később segítenek majd az állampolgársági eskü dátumának egyeztetésében. 

Toró T. Tibor, az EMNT ügyvezető elnöke a HVG-nek elmondta, a szervezést Tőkés László 

EP-alelnök 13 egységből álló erdélyi irodahálózatára építve már egy évvel ezelőtt elkezdték, 
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de egyetlen számot sem volt hajlandó elárulni a beruházási, fenntartási költségekről, az 

alkalmazottak béréről. Toró elismerte, a honosítási törvény végrehajtási szabályai nem adnak 

megoldást minden helyzetre, de ezeket „menet közben” kiigazítják majd Magyarországon. A 

HVG megtudta, hogy az ügymenet máris akadályba ütközött, mert hiába csatolt például valaki 

egyházi anyakönyvi kivonatot a felmenőiről, ez érvénytelen, mert a történelmi egyházak 

püspökségei küldik majd szét a kitöltendő típusnyomtatványt. E nyomtatványt 

Magyarországon már elkészítették, s eljuttatták az egyházakhoz és a konzulátusokra is, így 

rövid idő alatt rendezik a kérdést. A fő probléma Erdélyben is a két konzulátus ügyfélfogadási 

kapacitása, hisz Kolozsváron áprilisra, Csíkszeredán pedig már csak júniusra adnak 

ügyintézési időpontot. 

 

A magyar elnökség és a kisebbségi jogok esete 
Agyafúrt tervet eszelt ki Orbán Viktor 

2011. január 9. - Kitekintő 

 

Mit tehet Magyarország az elnökségi félév alatt, hogy előmozdítsa a határon túli magyarság 

érdekvédelmét EU-s szinten? Mit várhatnak a külhoni magyarok 2011 első félévétől? Reális-e 

egy európai kisebbségpolitika tervének kidolgozása a következő hat hónapban, és ha igen, 

akkor miért nem hallunk ilyen tervekről a hivatalos elnökségi prioritások között? 

„A magyar EU-elnökség rendkívüli lehetőség Magyarország számára, hogy a számára fontos 

témákat Uniós szintre emelje, s a Közösség végre elkezdjen foglalkozni például a kisebbségi 

jogok uniós szabályozásával.” Valószínűleg sokan vélekednek így a következő hat hónapról, 

többek között a Manna.ro szerkesztője is, aki cikkében éles kritikát fogalmazott meg a 

kormánnyal szemben, amiért a kisebbségi jogok – a korábban elhangzottakkal szemben – nem 

jelennek meg az elnökségi program prioritásai között. 

A felvetés valójában teljesen jogos, hiszen pár hónappal ezelőtt számos nyilatkozatban 

olvashattunk arról, hogy a magyar elnökség azon (is) fog dolgozni, hogy európai szinten 

megvalósuljon egy kisebbségvédelmi politika. Erről beszélt Magyarics Tamás, a Külügyi 

Intézet igazgatója egy 2010. szeptemberi interjújában, de Gál Kinga európai parlamenti 

képviselő is tett hasonló kijelentéseket az óév során. Ennek ellenére a magyar elnökség 

honlapján bemutatott programpontok között – ahogy a Manna.ro cikke erre a figyelmünket 

felhívja – a „kisebbségi jogok” keresésre egyetlen találat sem jelenik meg. 

Elfordult volna a kormány korábbi céljától? Mégsem annyira fontos számára a határon túli 

magyar nemzetiségek érdekvédelme, mint a hivatalosan deklarált prioritások, vagyis a Duna 

stratégia, Horvátország uniós csatlakozása, vagy a közösségi romastratégia kialakítása? Nem 

valószínű, hogy erről lenne szó. 

Sokkal inkább arról szól a történet, hogy a kormány világosan látja, hogy ha 2011 első felében 

a Tanács asztalát csapkodva követeli pl. Székelyföld autonómiáját, azzal valószínűleg vajmi 

keveset lendítene előre a magyar kisebbségek helyzetén, nem beszélve arról, hogy nem is 

tehet ilyet. Sőt, egy ilyen hozzáállással inkább csak annyit érne el, hogy az európai 

kisebbségpolitikát felruházná a „revizionista és szeparatista célú” konnotációval, ezzel pedig 

elérné, hogy a tagállamok semmiféle hajlandóságot ne mutassanak az őshonos kisebbségek 

érdekvédelmének felkarolására. Ez pedig nyilvánvalóan nem lehet a cél. 
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A magyar kisebbségek érdekvédelmének megvalósítására - közösségi joganyagban létező 

hivatkozás hiányában - az EU-n belül egyelőre kevés lehetőség kínálkozik. A Közösségnek 

nincsen kisebbségvédelmi politikája, és ez minden bizonnyal nem is fog változni a 

közeljövőben. A csatlakozásnak ugyan feltétele a koppenhágai (politikai) kritériumok 

teljesítése, amely magában foglalja a kisebbségek jogainak tiszteletben tartását, a csatlakozás 

megtörténte után azonban az Unió nem szól bele a tagállamok egyéni kisebbségpolitikájába, 

az tagállami hatáskörbe tartozik. Erre Szlovákia a legjobb példa, amely ország 2004 óta csak 

visszalépést mutat az addig megvalósított kisebbségvédelem terén… 

 

A téma „EU-konformizálása" 

Mit lehet tehát tenni az EU soros elnökeként a magyar kisebbségek érdekében? Ahogy Gál 

Kinga és Tőkés László EP képviselők is gyakran megfogalmazzák: mivel Európa nem érti a 

magyar kisebbségek helyzetét, problémáját, ezért elsőként meg kell értetni a Közösséggel, 

hogy miért fontos Magyarország számára a határon túl élő magyarság. Ezt viszont csak úgy 

lehet elérni, ha a problémakört beöltöztetjük egy „európai” köntösbe. Erre a kulturális 

sokszínűség, a hagyományos közösségek egymás mellett élésének támogatása lehet a 

legalkalmasabb, hiszen ez az EU által elismert alapérték. Ebben a diskurzusban a mi magyar 

ügyünk eurokonform témává válhat, amit – ha ügyesek vagyunk és beindul az európai 

párbeszéd - jó eséllyel már nem csak a magyar elnökség fog előbbre vinni. 

Magyarország szűk mozgásterével minden bizonnyal a határon túli magyar politikai elit is 

tisztában van, hiszen egyikőjüktől sem hallhattunk olyat: azt várja a magyar elnökségtől, hogy 

az megoldja a külhoni magyarság problémáit. A Vajdaság Ma hírportál megkérdezte Pásztor 

Istvánt (VMSZ), Berényi Józsefet (MKP), Frunda Györgyöt (RMDSZ) és Jakab Sándort 

(HMDK) arról, hogy mit várnak a magyar elnökségtől. A válaszok: sikeres félévet, amely 

által növekedhet a magyar kisebbségek szerepe; lehetőséget a magyar kultúra és a kisebbségi 

magyar kultúra bemutatására; Horvátország és Szerbia uniós csatlakozásának előmozdítását; 

minimális kisebbségi jogrendszer felvetését. Óvatos megfogalmazások, amelyek azt tükrözik: 

az elnökség jó lehetőség arra, hogy valami elkezdődjön, de oktalanság lenne a Kánaánt várni 

ettől a félévtől. 

A magyar elnökség nem fogja megvalósítani a székelyek autonómiáját, még csak azt sem 

fogja elérni, hogy soha többet ne lehessen olyan törvényeket hozni, mint a szlovákiai 

nyelvtörvény. Közhely, de igaz: az EU-elnökség szűk mozgásteret jelent, hiszen egyrészt nem 

az adott tagállamról szól a félév, másrészt az elnökségi trió és az aktuális uniós prioritások is 

kötik a kezünket. Mégsem kell azonban letenni arról, hogy valamire jó lehet ez a félév 

kisebbségpolitika téren. És az, hogy a hivatalos prioritások között csak „becsomagoltan" 

szerepelnek a kisebbségi jogok, nem jelenti azt, hogy a magyar elnökség nem lendíti majd 

előrébb a nemzet ezen ügyét is. Várjuk ki a végét! 

 

Felvidék: 

Bugár szerint csak most kerülnek sorra a fontos témák 
2011. január 9. - bumm.sk 
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Bugár Béla szerint nehéz permanens válságban kormányozni, az érdemi munka ideje pedig 

2011-ben jön el. A Híd elnöke a Pátria Rádióban beszélt az aktuális politikai eseményekről. 

A politikus kifejtette, 2011-ben a kormánykoalíció a legfontosabb kérdéseket fogja a 

parlament asztalára tenni. A fontos intézkedések közé tartozik a nyelvtörvény, a kisebbségi 

kultúrák finanszírozásáról szóló törvény, végleg meg kell választani a főügyészt. "A 

gazdasági megszorítások sem fognak tetszeni az embereknek, ennek a hátterében kell 

ténykednünk" - jelentette ki Bugár. 

A pártelnök szerint az előző év első fele a kampányolásról szólt, majd következett a 

kormányzás. Bugár  elmondása szerint vegyes érzések uralkodnak benne a beterjesztett 

törvényekkel kapcsolatban, melyeken sokat változtattak a koalíciós partnerek is. 

"A bizalmi válság rányomta a bélyegét a koalícióra. Ráadásul más területeken is jelentkezett. 

Ha megnézzük például az államnyelvről szóló törvény módosítása körüli vitát, ott is 

bizalmatlanság alakult ki. Félnek a szlovák pártok a változtatásoktól, mert ha túlzottan 

engedékenyek, elvesztik a választópolgárok bizalmát" - hangsúlyozta a politikus. Bugár 

felhívta rá a figyelmet, hogy miközben a koalíció leggyengébb láncszemeinek 

megnevezésekor sokan Matovičék Egyszerű Embereire, vagy az OKS-re tippeltek, a 

költségvetésről való szavazáson kiderült, hogy a KDH képviselői nem támogatnak több 

intézkedést - tehát minden párt képviselői jelentenek bizonyos rizikót. 

Elmondása szerint csak különféle kompromisszumok árán lehetséges így kormányozni. 

"Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Fico ne jöhessen vissza, de csak ez kevés lesz a 

kormányzáshoz. A program jó, a megvalósítását csak most kezdtük" - jelentette ki a politikus. 

Ha az állandó feszültség és bizalmatlanság megmarad, akkor nem érdemes kormányon 

maradni, de nem szabad fenyegetőzni - felelte Bugár arra a kérdésre, amely a Híd koalícióban 

való ténykedésének feltételeit firtatta. 

Bugár elmondta, jövő héten kedden összeül a koalíciós tanács, s a nyelvtörvény több 

problémás pontjáról is szó esik. "Ha idén nem sikerül valamit megvalósítani, arra később már 

nem lesz politikai akarat" - reagált a politikus Mária Sabolová KDH-s képviselő kijelentéseire 

a szavazás esetleges elhalasztásáról, felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben 2011-ben 

nem vesz lendületet az új törvények kidolgozása és elfogadása, a kormányzás végén aligha 

lehet érdemi változásokra számítani. 

A politikus véleménye szerint a Híd kampányolni fog a népszámlálás ügyében is, hogy minél 

többen vállalják fel magyarságukat. 

 

Berényi: Fennmaradásunkhoz jogbővítésre van szükségünk  
2011. január 10.  - Hír TV, Felvidék Ma 

 

Berényi József, az Magyar Koalíció Pártának (MKP) elnöke volt a Hír Televízió Sziluett című 

műsorának a stúdióvendége. A beszélgetés első témája  a magyar állampolgárság felvételének 

a lehetősége volt, Berényi József szerint élnünk kell a történelmi eséllyel, elmulasztása 

történelmi hiba volna.  

Csermely Péter műsorvezető: Ön benyújtotta az igényét a magyar állampolgárságra. 

Meglepően sok támadás érte emiatt Szlovákiában. Mire hivatkoznak, miért baj ez? 
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Berényi József: Így van, meglehetősen nekem esett emiatt a szlovák sajtó egy része, és sajnos, 

a szlovákiai magyarokból is álló vegyespárt elnöke is. Azzal vádolnak, hogy ez részemről 

politikai hazárdjáték, hiszen érvényben van egy szlovák törvény, miszerint ha valaki felveszi 

a magyar állampolgárságot, az elveszíti a szlovákot. Mások azt mondják, hogy ez egy szimpla 

politikai ripacskodás, és ennek nincs semmi értelme. A harmadik támadási felület az, hogy 

ezzel én legitimizálom a jelenlegi magyarországi kormánynál azt, amit a szlovákiai média 

nagyon kifogásol, elsősorban a médiatörvényt és az adótörvényeket. Mid a három támadásra 

természetesen van megfelelő válaszom... 

- Az ellenérvek közül szerintem az első a legkomolyabb. Ami a politikai ripacskodást illeti, 

ahhoz kétségkívül Bugár Béla, a  Híd elnöke az, aki nagyon ért. De az kétségtelen, hogy ön az 

érvényben lévő törvények szerint elveszítheti állampolgárságát... 

- Igen, de a kormánykoalíció még a helyhatósági választások előtt bejelentette, hogy 

módosítják a törvényt úgy, hogy nem büntetik azokat, aki felveszik más ország 

állampolgárságát. Ez természetesen nem csak Magyarországot érinti, hanem más országokat 

is. Ennek megfelelően elkészült egy módosító javaslat is, melyet az összes koalíciós párt 

aláírt. Én komolyan vettem az ígéretüket, és ennek megfelelően cselekedtem. Természetesen 

tudatában vagyok annak, hogy egy törvénymódosításnak kifutási ideje is van. Februárban 

kellene ezt első olvasatban, márciusban pedig második olvasatban elfogadni, és akkor 

áprilisban már a dolgok rendben lehetnek. A magyarországi honosítási folyamat szintén 

három-négy hónapig tart, tehát találkozik a két dátum. Tehát részemről nincs hazardírozás. Ha 

a Most-Híd képviselői szerint én nem veszem figyelembe a körülményeket, akkor erre azt kell 

felelnem, hogy ők nem hisznek a saját érdekérvényesítési erejükben a kormányon belül. Úgy 

tűnik, most saját maguk bizonytalanodtak el abban, hogy be tudják-e váltani azokat az 

ígéreteket, amelyeket a helyhatósági választások előtt tettek.  

- Miért igényelte az állampolgárságot? 

– Ez egy történelmi gesztus. Magyarország részéről ez egy nagyon komoly felajánlás, és 

vállalás az irányunkba. Ennek a visszautasítása vagy figyelmen kívül hagyása szerintem 

történelmi hiba lenne. Nem arról van szó, hogy az ember el akarja veszíteni a szlovák 

állampolgárságát. Én Szlovákiában akarok maradni és tevékenykedni a továbbiakban is. Ki 

tudja mikor adódik hasonló lehetőség arra, hogy kifejezzük, igenis, mi magyarok 

összetartozunk. Egy intézményesített kapcsolat lehet ezáltal a Kárpát-medencei magyarok 

között. 

- A szlovákoknak mi a problémájuk ezzel? A világon mindenütt ez a legtermészetesebb 

dolog... 

- A parlamentben ült egy szlovák-svájci, egy szlovák-orosz állampolgár is, ez senkit sem 

zavart. Az Európai Parlamentben Szlovákia képviseletében van egy szlovák-amerikai 

képviselő is. A Magyarországgal szemben fenntartás így tehát kóros, és ezt társadalmilag-

pszichológilag kellene elemezni. Szlovákiában nagyon sokan a történelmi kapcsolatoknak 

köszönhetően folyamatosan az alárendeltség és a fölérendeltség bűvös keretei között 

gondolkodnak. Továbbá egy 10 milliós Magyarországot látnak egy ötmilliós Szlovákiával 

szemben, és folyamatosan a veszélyeztetettség érzését keltik ebben az országban. Állandóan 

olyan képet festenek, hogy Magyarországnak valamilyen hátsó szándéka van, például 

visszaállítani nagy Magyarországot. A magyar diplomáciának ezeket a kérdéseket talán 

hangsúlyosabban kellene a nyugat-európai és európai uniós intézményekben felvetnie, és azt 

mondania: szlovák barátaink, vitassuk meg már végre, hogy mi bajotok van nektek 
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Magyarországgal, mert azok a veszélyek, amelyekkel Szlovákiában érveltek, nem léteznek! 

Szlovákiában ugyanis folyamatosan élteik azt a hitet, hogy Magyarország veszélyt jelent.  

- Gyógyítható ez a betegség? 

– Muszáj, mert különben a szlovákiai magyarok túlélése kérdőjeleződik meg. Ha 

Magyarország ellenségképként jelenik meg Szlovákiában, akkor a szlovákok szemében a 

szlovákiai magyarok is úgy jelennek meg. És ez a probléma így csak akkor szűnik meg, ha 

megszűnik a szlovákiai magyarság. Hát – tisztelet a néhány demokrata tisztességes szlovák 

politikus kivételnek – ez irányba menne a szlovák politikusok többsége. Ebben a helyzetben 

nem csak a közvetlen párbeszéd segíthet. ezeket a kérdéseket meg kell nyitni folyamatosan az 

európai fórumokon is.  

Berényi József úgy véli, a szlovákiai magyarság megmaradása érdekében a kisebbségek 

létezésének jogi hátterét kell megteremteni. "Létünk jogi feltételei nem elégségesek. Ez a 

Magyar Koalíció Pártjának alaptézise is: jogbővítésre van szükség. Természetesen ezt szlovák 

partnerek nélkül nem lehet végrehajtani, ezt mi is tudjuk, de az 1993 óta tartó folyamat azt 

mutatja, hogy Szlovákiában csak akkor volt a nemzetiségek irányába csekély jogbővítés, ha 

ezt az európai intézmények előírták Szlovákia számára, vagy legalább nyomatékosan 

javasolták. Ezért mondjuk, hogy a szlovák demokratákkal együtt kell ezt elérnünk, de ez 

sajnos nem elég. Kell a harmadik, az európai segítség is, amely azt mondja: itt egy közösség 

megszűnőben van, ezért olyan jogi normákat kell teremteni Szlovákiában, amely lehetővé 

teszi a túlélésüket" - mondta az MKP elnöke. 

 

Nem akarja felszámolni a magyar nyelvű szakképzést a megye  
2011. január 9. - SITA 

 

Kassa megye az iskolahálózat módosítását készíti elő, amit februárban terjeszt a megyei 

képviselő-testület elé megvitatásra – nyilatkozta Zuzana Bobríková megyei szóvivő. 

A változások szeptember elsején lépnek életbe. A racionalizáció a megye tizenkét 

középiskoláját érintik. 

2006-tól két ütemben 92-ről 76-ra csökkentette a megye az iskolák létszámát, ez alsősorban a 

szakiskolákat érintette, most a gimnáziumokon a sor, amelyekből a megyében 21, Kassa 

városában 8 van. „December óta folyik a párbeszéd az érintett iskolák, a szülők és a megye 

közt, a dokumentum még nem készült el, folyik a vita a javasolt változtatásokról” – mondta 

Bobríková. Hozzátette, a megye gazdasági okok miatt kénytelen ismét racionalizálni az 

iskolákat, hogy csökkentsék a működési költségeket. 

Az elmúlt két évben háromezerrel csökkent a megyéhez tartozó iskolák diákjainak száma – 

tájékoztatott Bobríková. A kis létszámú iskolák léte attól függ, tudja-e emelni a költségekre 

szánt összeget a fenntartó, de ez a többi iskola kárára megy. 

„Kassa megye határozottan tiltakozik azok ellen a vádak ellen, melyek szerint a megye meg 

akarja szüntetni a magyar nyelvű szakképzést, ami a kassai Grešák utcai kollégium 

megszüntetése elleni petícióban merült fel” – hangsúlyozta a szóvivő. 

 

Erdély: 
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Újabb igénylő jelentkezett az RMDSZ trónjára 
2011. január 9. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

 

Nem csak új hang szólal meg, a változás esélye is eljöhet az RMDSZ politizálásában, ha 

februárban Olosz Gergelyt választják meg elnöknek. A politikus a Magyar Hírlapnak adott 

interjúban beszélt terveiről. 

– Februárban tisztújítást tart az RMDSZ. Annyi bizonyos, hogy a szövetséget 1993 óta vezető 

Markó Béla nem indul újabb elnöki mandátumért. Megméreti viszont magát Eckstein-Kovács 

Péter és Kelemen Hunor. Eddig nem volt nyilvánvaló, hogy ön elindul-e az elnöki tisztségért. 

Most viszont a sajtó szerint nem hivatalosan ezt már bejelentette. Igaz ez? 

– Igen, valóban indulok, a hivatalos bejelentést a napokban megteszem. 

– „Újra kell gombolni a kabátot” – így fogalmazott nemrég egy interjúban. Miként 

értelmezhető ez a kijelentés? 

– A romániai magyar kisebbségi érdekképviselet ügyében változtatni kell szemléletben és 

gyakorlatban egyaránt. A változás igénye nemcsak a levegőben van benne, hanem az 

elvárásokban is. 

– Milyen lenne az RMDSZ politizálása ön alatt Bukarestben és otthon, vidéken? 

– Több vonatkozásban más lenne. Változtatni azonban a hangsúlyokon, a témákon, a vezetési 

módon, a szervezeti formákon csak kulturáltan, egymás véleményét meghallgatva, de 

céltudatosan és határozottan kell. Megváltozott ugyanis a környezetünk, mások a gondok, a 

trendek, a fontos kérdések és a jó válaszok. Mások, mint az 1990-es években. Az RMDSZ 

azonban még mindig makacsul a számok bűvöletében él: hány iskolánk van, hány államosított 

ingatlant szereztünk vissza? Ez is fontos, de ma már a hatékonyság, a működőképesség és a 

versenyképesség az igazi kisebbségi kérdés. A megszerzett joggal, a visszakapott anyagi 

javakkal olyan társadalmi folyamatokat kell elindítani, amelyek bizonyíthatóan 

versenyképessé teszik közösségünket. 

– Az ön által javasolt szemléleti fordulat korábban nem volt időszerű? 

– Ne feledjük, honnan indultunk 1989-ben, és ne becsüljük le azt, amit két évtized alatt 

elértünk. De eltelt huszonegy év, felnőtté kell válnia az érdekképviseletnek is. Ez 

professzionalizmust jelent, valós társadalomismeretet, egyeztetésen alapuló testületi 

döntéseket. Nem olyan bonyolult dolgok ezek, képesek vagyunk rá, sok tapasztalt ember, 

tehetséges fiatal van. Most van ideje a váltásnak. Meg lehetett volna lépni ezt korábban is, de 

most már nem lehet késlekedni. 

– Valóban megérett az idő a váltásra? Mintha a háttérben erős utódlási folyamat zajlana, ami 

Kelemen Hunor megerősítését célozza. 

– Egy demokratikus szervezetben, és az RMDSZ nevében is az, a megméretés esélye 

mindenkinek adott: annak is, aki váltást szorgalmaz, és annak is, aki az eddigi gyakorlat 

folytatását képviseli. Meggyőződésem, hogy az érdekképviseleti munka szemléletében és 

gyakorlatában itt van a váltás ideje. 

– Az ön megválasztásával milyen lenne a Fidesz–RMDSZ-viszony? Ez eddig eléggé 

távolságtartó volt. 

– A Fidesz–KDNP-szövetség kormányra kerülése a romániai magyar közösség számára is új 

helyzetet teremtett. Nemzeti integrációs folyamat indult el, és ez olyan nagy jelentőségű lépés, 

amelynek fontosságát, szerepét ilyen rövid idő alatt talán nem is mérjük fel kellőképpen. A 
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romániai magyar közösség számára ez a folyamat új kihívást, új lehetőséget, új feladatokat 

jelent. Ezt az RMDSZ-nek is föl kell ismernie, föl kell vállalnia. Ez átfogó közösségi érdek, 

nem csupán politika. A Fidesz–KDNP-szövetséghez való viszony formáját és tartalmát 

alapvetően ez kell, hogy meghatározza. 

– Ön egészen újszerű dolgokat is emleget: család, társadalmi szolidaritás és hasonlók. Be 

lehet emelni ezt a kisebbségi érdekképviselet gyakorlatába? 

– Kötelező beemelni, és foglalkozni is kell vele. A politikus felelőssége az, hogy a társadalom 

minden részére figyeljen. Ma ezek az értékek újra hangsúlyosan előtérbe kerülnek, és hiba 

lenne nem észrevenni, hogy egy kisebbségi társadalom számára milyen előnyt jelenthet a 

nagy európai tradíciókra alapozó, értékelvű társadalomszemlélet és politizálás. 

 

Mikó-terv Erdélyben a magyar Széchenyi-terv mintájára 
2011. január 9. - MTI 

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) gazdasági szakbizottsága a magyar Széchenyi-

tervhez hasonló erdélyi gazdaságfejlesztési program  elkészítését kezdeményezi Mikó-terv 

néven - írja az EMNT gazdasági szakbizottsága az MTI-hez vasárnap eljuttatott 

közleményében. 

A közlemény ismerteti: az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács gazdasági szakbizottsága január 

7-én Székelyudvarhelyen ülésezett, amelyen megállapította, hogy a román kormány nem talált 

megfelelő, koherens megoldást a kialakult súlyos gazdasági helyzet stabilizálására és 

felélénkítésére. 

A szakbizottság elemezte a 2010-es év általános gazdasági eseményeit, különösképpen az 

erdélyi gazdasági, valamint ezen belül a székelyföldi gazdasági helyzetet, és stratégiai tervet 

készített a 2011-es évre vonatkozóan. 

A terv keretében a gazdaság motorját képező és a foglalkoztatás oroszlánrészét adó kis- és 

középvállalkozások gazdasági helyzetének javítására a magyar Széchenyi-terv mintájára 

erdélyi Mikó-terv felállítását javasolja - különös tekintettel az erdélyi fiatalok vállalkozói 

kedvének fokozására, szülőföldön maradásuk ösztönzésére. 

 

Frunda nem indul az elnökségért, de változást akar 
2011. január 9. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

 

Nem indul az RMDSZ elnöki tisztségéért Frunda György szenátor, azonban szerinte a 

szövetségnek változtatnia kell a politikáján. 

„21 éve politizálok, 1990-ben kezdtem. Úgy gondolom, az RMDSZ-nek reformra van 

szüksége, módosítania kell a politikáján, a magyar közösség érdekeit kell szolgálnia. Azt 

hiszem, mindenekelőtt új elnökre van szükség, de nem az elnök személye a legfontosabb, 

hanem az RMDSZ programja és alapszabályzata” – mondta a politikus. 

Hozzátette, a szövetségnek a belső szervezési struktúráján is módosítania kell, mivel új, 

magyar politikai pártok jelennek meg, amelyek elvehetik a szavazókat vagy azok jelentős 



 
 

 

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

21 

részét. Frunda György szerint az elmúlt időszakban az RMDSZ-t a Boc-kormány népszerűtlen 

intézkedéseivel azonosították, a kritikák pedig azt eredményezhetik, hogy a magyar szavazók 

nem mennek el voksolni, így az RMDSZ nem éri majd el az 5 százalékos parlamenti 

küszöböt. 

 „A jelenlegi helyzetben az RMDSZ-nek majdnem lehetetlen lesz elérnie a küszöböt, ezért 

nagyon fontos, hogy visszaforduljon az erdélyi magyar szavazókhoz. Figyeljék meg, 

mennyire ritkán találkoznak az RMDSZ vezetői a lakossággal, az emberekkel, nincs 

kommunikáció, felháborodás és elégedetlenség van, amelyeket meg kell oldani, újra kell 

építeni az RMDSZ helyi szervezeteit, és fel kell készülnünk a jövő évi helyhatósági és 

parlamenti választásokra” – vélte a marosvásárhelyi szenátor, aki szerint ezt nem segíti az 

RMDSZ kormányon maradása. 

 

Markó: a romániai magyarságon belül ma is fontos a 
szolidaritás, az egység parancsa 
2011. január 9. - MTI 

 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) két évtizeddel ezelőtti megalakulásakor 

az egység és a szolidaritás jellemezte a romániai magyarságot, de a szolidaritás és az egység 

parancsa ma is hasonlóan fontos - hangsúlyozta Markó Béla, a szövetség elnöke Kolozsváron. 

Az RMDSZ 1990 januárjában e városban tartott első küldöttgyűlésének évfordulóján 

könyvbemutatót szerveztek, Markó ennek keretében emlékeztetett arra: 1990 januárjában az 

erdélyi magyar értelmiség képes volt alázattal, hűséggel és szolidaritással egységbe 

kovácsolni a számos helyi kezdeményezést, és letenni az egységes érdekvédelmi szervezet 

alapjait.   

Visszatekintve az RMDSZ megalakulásának előzményeire, a szövetségi elnök arra hívta fel a 

figyelmet, hogy az akkori időket az egység és a szolidaritás jellemezte. Bár ma már egyesek 

számára közhelyesnek tűnik, a szolidaritás, az egység parancsa ma is hasonlóan fontos - tette 

hozzá. Felidézte: az 1989-es változásokat követően minden esély és lehetőség megvolt arra, 

hogy akár több magyar  politikai szervezet is létrejöjjön - hiszen abban a viharos időszakban 

minden nagyobb erdélyi városban megalakultak az önálló szervezetek -, a magyar 

közösségnek azonban természetes ösztönnel sikerült egy szövetségbe tömöríteni a helyi 

kezdeményezéseket. 

Az elmúlt két évtized politikai tanulságairól szólva Markó Béla úgy fogalmazott: szabadságot 

és jogot nem lehet egyszer s mindenkorra kivívni, ezt ugyanis minden nemzedéknek ki kell 

vívnia magának. "Mi, akik akkor alapítói voltunk a szövetségnek, a magunk szövetségét 

megkötöttük, most pedig a következő generációknak is meg kell kötniük a maguk 

szövetségét, és ezt az esélyt, lehetőséget meg kell nekik adni" - mutatott rá Markó Béla, aki 

nemrég bejelentette, hogy a szövetség februári tisztújító kongresszusán nem kívánja magát 

újra jelöltetni az elnöki tisztségre. 

Kelemen Hunor, akit Markó bevallottan szeretne utódjaként látni a szervezet élén, a 

könyvbemutatón úgy fogalmazott: át kell gondolni a kereteket, új társadalmi szerződést kell 

kötni a szövetségben. Szerinte a múltról beszélve a jövőbe kell tekinteni. "Tudnunk kell, hogy 

honnan indult el ez a Szövetség, milyen változások történtek az évek során, csak ezek 
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ismeretében alakíthatjuk az RMDSZ további létét" - mondta. Felhívta a figyelmet, hogy 

Romániában még bármi megfordítható, az értékrendek még nem kristályosodtak ki, még nem 

állnak a biztos alapok. 

Kelemen Hunor egyébként a napokban a székelyek egységét hangsúlyozó ünnepségen, az 

1764-es madéfalvi veszedelem évfordulóján is kifejtette gondolatait. Ezen a megemlékezésen 

Hargita, Maros és Kovászna megye tanácsának RMDSZ-es elnökei közösen vettek részt. 

A székelység emlékeiben ma is eleven él az osztrákok által elkövetett mészárlás emléke, s 

Kelemen Hunor történelmünk egyik legsötétebb pontjának nevezte az akkori vérengzést. A 

madéfalvi veszedelem két tanulságaként említette, hogy szabadságunkért, értékeinkért, 

önazonosságunkért nem szabad soha semmiféle kompromisszumot kötnünk, s hogy a 

magyarok soha nem fordulhatnak egymás ellen. 

 

Az RMDSZ-nek kötelessége tájékoztatni 
2011. január 9. - Pap István - Erdély Online 

 

Bihar megye - A Bihar megyei RMDSZ ingyen fogja lefordíttatni a magyar állampolgárság 

megszerzéséhez szükséges dokumentumokat, és az erre a célra szolgáló fényképeket is ingyen 

készítteti el, jelentette be Szabó Ödön a megyei RMDSZ ügyvezető elnöke. 

A Bihar megyei RMDSZ szombati rendkívüli küldöttgyűlésen Szabó Ödön ügyvezető elnök a 

magyar állampolgárságról szólva emlékeztetett arra, hogy a megyei RMDSZ 2004-ben 30 

ezer aláírást gyűjtött, azt kérve ezáltal, hogy a Magyarország terjessze ki a magyar 

állampolgárságot a határon túli magyarokra is. Ehhez kapcsolódva Szabó hangsúlyozta: „Nem 

vagyok hajlandó elfogadni semmilyen kioktatást. Nem igaz az, hogy egyeseknél van a 

bölcsesség köve, míg mások nem tájékoztathatnak a magyar állampolgárságról!” A politikus 

kiemelte azt, hogy a Magyarországgal szomszédos országok közül egyedül csak Romániában 

létesültek demokrácia központok, de mint mondta, az RMDSZ is folytathatja a tájékoztatást a 

magyar állampolgárság megszerzése ügyében. „45 embert képeztünk ki arra, hogyan  kell 

kitölteni az űrlapokat, milyen dokumentumokat kell beszerezni.” Szabó Ödön vehemensen 

hangoztatta, hogy a Bihar megyei RMDSZ öt nap alatt húszezer aláírást gyűjtött, amelyeben 

ahhoz kértek a támogatást, hogy akarják-e az emberek azt, hogy tájékoztassák őket a kettős 

állampolgárságról. „Mi házhoz visszük az információt, minden faluba, minden községbe 

elmegyünk” - szögezte le Szabó, aki hozzátette: „Jövő hét végétől (ennek a hétnek a végén 

szerk. megj.) lesz forrás arra, hogy az RMDSZ irodákon keresztül ingyenesen fordíttassák le a 

polgárok a dokumentumaikat és készíthessék el a fényképeket.” Megemlítette: „akik nagy 

magyarnak tarják magukat, azok pénzért fordíttatják a dokumentumokat, kereskednek a 

magyar állampolgársággal, és a magyar kormány is kibírhatta volna azt a plusz költséget, ami 

a fordításokkal jár, ha már a demokrácia központok felállítására annyi pénzt költött.”  Szabó 

Ödön kitért arra is, hogy az RMDSZ szemére vetették azt, hogy bizonyos helyeken 

megpróbálta megakadályozni demokrácia központok létesítését. Erre így reagált Szabó: „ki 

olyan hülye, hogy a gyilkos kezébe adja a fegyvert, amellyel aztán megygyilkolja őt?!” 

Végezetül a politikus felhívta az RMDSZ szervezetek figyelmét arra, hogy minden 

rendelkezésre álló eszközzel folytassák a polgárok tájékoztatását a magyar állampolgárság 
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megszerzése ügyében. „Az RMDSZ-nek nem csak lehetősége, de kötelessége tájékoztatni!” - 

mondta.   

  

Sértő felirat 

Biró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere beszámolt arról, hogy Debrecen és 

Hajdúböszörmény önkormányzatával együttműködve áprilisban közös ünnepséget szerveznek 

a kedvezményesen megszerezhető magyar állampolgárság első kérvényezőinek eskütételére. 

Ezt követően kitért a Nagyváradon a téli ünnepek alkalmával kitett magyar feliratok ügyére is, 

azt állítva, hogy Ilie Bolojan polgármester azt mondta neki, hogy sértő az, hogy a Kellemes 

Ünnepeket! felirat több helyre csak magyarul lett kihelyezve, ezért a polgármester kérte, hogy 

vétessék le ezeket a feliratokat, amelyek azonban mégis a helyükön maradtak. Béres Csaba 

Székelyhíd polgármestere felszólalásában kijelentette, hogy felvette a kapcsolatot a 

környékbeli református tiszteletesekkel, hogy biztosítsanak helyet a magyar állampolgárság 

megszerzésére vonatkozó tájékoztatás lebonyolítására, azzal indokolva lépését, hogy ne adjon 

támadási felületet az RMDSZ ellen. Kiss Sándor erre reagálva kijelentette, hogy a 

tájékoztatást az RMDSZ székházakban kell folytatni. 

  

A tanügyiről 

Végezetül Szabó Ödön beszélt az új tanügyi törvényről, melyről elmondta, hogy az talán soha 

nem valósult volna meg, ha a koalíciós partner nincs kényszerhelyzetben. Majd kiemelte a 

törvénynek a magyar közösség szempontjából kedvező passzusait, például azt, hogy a román 

nyelvet idegen nyelvként oktatják majd a kisebbségi iskolákban, ami megkönnyíti a gyerekek 

számára a román nyelv elsajátítását. Az egyik legfontosabb pozitívuma a jogszabálynak, hogy 

Románia történelmét és földrajzát is kisebbségi nyelven fogják oktatni. Szabó ennek kapcsán 

felhívta a figyelmet: „Ezzel pedagógusok állása fog megszűnni, de lehetőség van megtanulni 

magyarul.” Majd hangsúlyozta: aki vitatja az RMDSZ által elért eredményelet, az hazudik, 

név szerint említve a Magyar Polgári Pártban valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsban 

szerepet vállaló Lengyel Györgyöt és Orbán Mihályt. Pető Csilla parlamenti képviselő 

felszólalásában 2010 egyik legjelentősebb megvalósításának nevezte a tanügyi törvény 

elfogadását. 

 

EMNT: magyar nyelvű szoftvereket a magyar iskolákba! 
2011. január 10. - Kovács Csaba P. -  Erdély Ma 

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács brassói megyei szervezete azt kezdeményezi, hogy az új 

tanügyi törvény értelmében a tanács Oktatási Szakbizottsága szólítsa fel a 

tanügyminisztériumot, hogy a magyar tannyelvű iskolákban az informatika oktatása magyar 

nyelvű szoftverekkel történjen. Jelenleg ugyanis Románia összes iskolájában az operációs 

rendszertől kezdve, a szerkesztőprogramokon át, az összes programozási eszközt az 

informatika oktatási nyelvétől függetlenül román nyelvű szoftverek segítségével tanítják. 

Kovács Lehel István, a szervezet alelnöke elmondta, hogy most, amikor a történelmet és a 

földrajzot immár lehet magyarul tanulni, nem megengedhető, hogy az informatika 

laboratóriumokban a magyar diákok minden szakkifejezéssel először román nyelven 
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szembesüljenek. Ez a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a diákok nem veszik a fáradtságot, 

hogy a magyar szaknyelvet elsajátítsák, és emiatt egy magyar munkakörnyezetet használó cég 

esetében hátrányos helyzetbe kerülnek az alkalmazás során. 

 

Felsorakoznak az elnökjelöltek 
2011. január 10. - Farkas Réka - Háromszék 

 

Nagyon lassan körvonalazódnak az RMDSZ-ben a februári kongresszuson várható 

változások. Egyelőre kevés szó esik az alapszabályzat és a program módosításáról, az új 

irányok, célok szinte csak az elnökjelöltek „csatolmányaként" kerülnek szóba. Az azonban 

kitetszik, dolgoznak a táborok, érdekcsoportok, háttéralkuk születnek, s jó kampányhoz illően 

ígéretek hangzanak el. Egy-egy kiszivárgott, kiszivárogtatott nyilatkozat jelzi, nagy a munka, 

sürgés-forgás a kulisszák mögött. 

Eddig három nagyon különböző jelölt jelentette be, hogy az RMDSZ elnöke szeretne lenni. 

Kelemen Hunor egyértelműen Markó politikáját folytatná, néhány változást ő is célként 

határozott meg, ám ezek többnyire formai módosítások. Mögötte áll a teljes RMDSZ-gépezet, 

a szövetségi források csak Kelemen üzeneteit közvetítik, főszereplő az alárendelt médiában, 

és sok, a jelenlegi vezetésnek elkötelezett megyei szervezet úgy dönt támogatásáról, hogy az 

ellenjelölteket meg sem hallgatja. 

Eckstein-Kovács Péter nem számíthat elsöprő többségre, érdekes színfoltja a 

megmérettetésnek, ötletei, elképzelései akár figyelemre méltóak is lehetnének, ám előre 

borítékolható: kevesen adják rá voksukat. Van, aki Băsescu faltörő kosaként tekint rá, mások 

szabadelvűségét, szabad véleménynyilvánításait nem fogadják el. 

Olosz Gergely szándékairól egyelőre keveset tudni. Sokat elárul azonban, hogy itthon 

elzárkózott, de magyarországi lapoknak nyilatkozott terveiről. Változást, új irányt akar a 

szövetségnek, a felsorakoztatott közhelyhalmazból annyi kihámozható, hogy a magyar 

közösség versenyképessé tételét tartja fontosnak. Aránylag későn jelentette be indulását, de 

nem tekinthető esélytelennek, képviselőházi frakcióvezetőnek való megválasztásakor már 

bizonyította: jól ért a szervezkedéshez, maga mellé tudja állítani azokat, akik úgy érzik, 

háttérbe szorították őket, semmibe veszik véleményüket. Olosz eredményesen építgette 

magyarországi kapcsolatait, Semjén Zsolt KDNP-elnök kebelbarátjának tekinthető, és ezt 

sikerült úgy tálalnia, hogy sokan hiszik, a Fidesz támogatását is élvezi. Tény, régóta készítette 

a terepet a szövetségi elnöki megmérettetéshez, tetemes vagyonával eddig is jó helyeket, 

embereket vásárolhatott magának, bizonyára most is megteszi majd. 

Három nagyon különböző elnökjelölt pályázik az RMDSZ vezetőségére, s hosszú évek óta 

most először van esély a váltásra, mégis úgy tűnik, csak a rossz és még rosszabb közül 

választhatnak majd a kongresszusi küldöttek. Nevezhetnénk az egyik romániai magyar párt 

belügyének a kérdést, de még mindig az RMDSZ a legnagyobb, legnépszerűbb alakulat, 

amely — egyelőre legalábbis — meghatározó a magyar közösség jövője szempontjából. Nem 

mindegy hát, hogy ki vezeti, és merre halad, meg tud-e újulni, jövőt építeni, vagy 

szétcincálják hatalomsóvár önjelöltek, egyéni és kis csoportérdekek. 
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Közös emlékezés Madéfalván 
2011. január 10. - Új Magyar Szó, Krónika 

 

Először emlékeztek együtt a székelyföldi politikusok az 1764-es madéfalvi veszedelem 

évfordulójára: az idei megemlékezés az együttműködés és az összefogás fontosságáról szólt. 

A hétvégi rendezvényen Maros, Hargita és Kovászna megye ismert közéleti személyiségei 

vettek részt. 

Gyengít a széthúzás  

A madéfalvi katolikus templomban a Zöld Péter Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora 

tette emlékezetessé és meghitté a múltidézést. A vérengzés emlékművénél Szentes Csaba 

polgármester fogadta a megemlékezőket. Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi 

miniszter történelmünk egyik legsötétebb pontjának nevezte a Siculicidiumot, amely 

egyenlőtlen küzdelem és feldolgozhatatlan népirtás volt.  

„A madéfalvi veszedelemnek számunkra legalább két tanulsága van. Az egyik, hogy 

szabadságunkért, értékeinkért, önazonosságunkért nem szabad soha semmiféle 

kompromisszumot kötnünk. A másik tanulság pedig az, hogy egymás ellen soha nem 

fordulhatunk” – mondta Kelemen Hunor, hangsúlyozva: a székelyek mindig csak együtt, 

összefogva értek el sikereket a történelem során, és ez így lesz ezután is.  

Lokodi Edit Emőke, Maros Megye Tanácsának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

megtizedelt székelyeket erőszakkal, terrorral sem sikerült megtörni. „Azért jöttünk el 

mindhárom megyéből, hogy a közös emlékezés erőt adjon a továbbéléshez” – mondta a 

Maros megyei tanácselnök.  

Szeretni nehéz, de kell  

Székelyföld közös alkotás, mindannyiunk tulajdona – hangsúlyozta beszédében Tamás 

Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, majd így folytatta: Székelyföld azoké legyen, 

akik megdolgoznak, megküzdenek és áldozatokat hoznak érte. „Székelyföld ne a nyakunkra 

ültetett ellenőrző szerveké legyen, hanem azoké, akik akkor is szeretik, amikor nem könnyű 

szeretni. Székelyföld azoké legyen, akik hisznek benne” – zárta beszédét a kovásznai elöljáró.  

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke bizakodóan szólt a megemlékezőkhöz: 

„2011 januárjában talán kicsit jobban állunk, mint a Madéfalván majd 250 éve összegyűlt 

eleink. Mai összefogásunk eredményeképpen bővülnek lehetőségeink, gyarapodnak jogaink. 

Vallom, közös munkánk eredményeképpen a székely nemzet lassan kezd újra emelkedő, 

jövőben bízó néppé válni.”  

Beszédet mondott még Balogh György, a Magyar Köztársaság csíkszeredai konzulja és 

Gyerkó László szenátor is. A koszorúzás a székely himnusszal kezdődött, és a magyar 

himnusszal zárult. Az emlékműtől az ünnepség résztvevői a helyi iskolába vonultak, ahol a 

Forradalom és szabadságharc 1848–1849 című vándorkiállítást tekinthették meg. 

 

Markó: két párt kevesebb, mint egy 
2011. január 11. - Rostás Szabolcs - Krónika 
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Markó Béla nem osztja szenátortársa, Frunda György „egyik napról a másikra” felbukkant 

borúlátását, miszerint az RMDSZ-nek szinte lehetetlen lesz bejutnia a román törvényhozásba 

a jövő évi parlamenti választásokon. Mint arról beszámoltunk, Frunda a magyar 

versenypártokkal és az RMDSZ kormányszereplésével, a Boc-kabinet által tavaly hozott 

megszorító intézkedésekkel magyarázta, hogy a szövetségnek roppant nehéz lesz átlépnie a 

parlamenti küszöböt 2012-ben.  

Ezzel szemben az RMDSZ elnöke a Krónika kérdésére meggyőződésének adott hangot, 

miszerint az alakulat nem veszíti el jelenlétét a törvényhozásban, sőt úgy vélekedett: „két párt 

kevesebb, mint egy” alapon könnyebb lesz felvennie a versenyt az MPP-vel és a létrehozandó 

új erdélyi magyar párttal, amelyek szerinte egymás között fogják megosztani a szavazatokat. 

 „Nem tudom, mitől esett Frunda György kétségbe egyik napról a másikra, amikor optimista 

politikusnak ismerem. Az elmúlt 21 év során mindig voltak kishitűek, akik bukást jósoltak az 

RMDSZ-nek, ám mindig sikerült biztosítanunk a romániai magyarság parlamenti képviseletét. 

Meggyőződésem szerint 2012-ben is sikerülni fog, persze ennek érdekében megfelelőképpen 

kell politizálni” – válaszolta pénteki kolozsvári sajtótájékoztatóján lapunk kérdésére Markó, 

emlékeztetve: Frunda folyamatosan arra buzdított, hogy az RMDSZ-nek ki kell lépnie a 

jelenlegi jobbközép koalícióból, és a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kell szövetségre lépnie. 

 „De vajon mire jutottunk volna a PSD-vel, amely nacionalista támadást intézett az oktatási 

törvény ellen?” – tette fel a kérdést Markó. A Krónika arra is kíváncsi volt, nem kerülhet-e az 

RMDSZ abba a „kényszerhelyzetbe”, hogy a későbbiekben átálljon a szövetségre lépő 

ellenzéki pártok oldalára ezek hatalomra kerülése esetén, tekintve, hogy a román 

szociáldemokraták és a liberálisok adott esetben kiiktatnák a frissen hatályba lépett oktatási 

törvényből a kisebbségek számára kedvező paragrafusokat. A politikus szerint – aki a tavalyi 

év végén jelentette be, hogy 18 év után nem pályázik újabb elnöki mandátumra – az jelent 

garanciát a jogszabály jelenlegi formájában történő megőrzésére, ha a parlamentben 

megmarad, és tárgyalóképes lesz a romániai magyarság képviselete. Markó úgy vélte, az 

oktatási törvény a koalíciós együttműködés tesztje is volt, a jogszabály elfogadása erősítette a 

koalíciós szolidaritást, ezzel egy időben pedig az RMDSZ távolabbra került az ellenzéktől.  

Az elnök szerint a magyarellenes magatartást tanúsító ellenzék rendkívül felelőtlen módon, 

önös érdekekből, politikai megfontolásokból akadályozta a jogszabályt, és ennek érdekében a 

nehezen kiépített etnikumközi párbeszédet is feláldozták volna. Markó szerint az ellenzék 

kisebbségellenes vehemenciája mögött az az elgondolás is húzódott, hogy amennyiben sikerül 

megbuktatni a törvényt, ez akár a koalíció végét is jelentené. „A jogszabály elfogadása 

közelebb hozta az RMDSZ-t a demokrata-liberálisokhoz, és eltávolította a PNL-től és a PSD-

től. Nem látom, miért kellene most az RMDSZ-nek más koalíciós képletben gondolkodnia” – 

szögezte le a szövetség elnöke.  

Markó ugyanakkor szkeptikusnak mutatkozott a tekintetben, hogy a jelenlegi parlamenti 

ciklusban lehetőség nyílna a kétharmados többséget feltételező alkotmánymódosításra. Ezzel 

szemben szerinte még ebben az évben indokolt lenne módosítani a választási törvényt, 

mégpedig oly módon, hogy megmaradjanak a jelenlegi egyéni választókerületek, ám a 

választás egyfordulós legyen, a képviselő- és szenátorjelöltek közül pedig az első helyen 

végzett kapjon parlamenti mandátumot. Ezen túlmenően Markó szerint országos listát is 

kellene állítani, ezzel ugyanis biztosítható lenne a választók pátpreferenciáinak arányos 

megjelenítése a törvényhozásban. 
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Vajdaság: 

Temerini fiúk ügye: Ketten már biztosan nem kapnak 
kegyelmet 
2011. január 7. - Cs. Zs. - Vajdaság Ma 

 

A drákói szigorral összesen 61 évre ítélt öt temerini fiú közül kettőnek már kézbesítették 

elutasító választ a másfél évvel ezelőtt beadott kegyelmi kérvényre. Máriás István - akire 15 

évet rótt ki az újvidéki bíróság - Szileveszter napján kapta meg az elnöki hivataltól a levelet 

amelyben az állt, hogy nem érdemesült a kegyelemre. A másikhoz, Illés Zsolthoz - akit 13 

évre ítélték - január 6-érkezett meg az ugyancsak elutasító válasz. 

Eddig tehát igaznak bizonyultak azok a nem hivatalos értesülések, hogy a legnagyobb 

büntetéssel sújtott két temerini fiatalember nem számíthat börtönbüntetése egy részének 

eltörlésére. 

Hárman viszont még reménykedhetnek. Horvát Árpád, Uracs József és Szakáll Zoltán. Boris 

Tadić államfő decemberi újvidéki látogatása során részleteket nem mondott, de kérdésünkre 

megerősítette, hogy folyamatban van a kegyelmi kérvények mérlegelése. Korábbi hír szerint 

az államfő Gurmai Zita európai parlamenti képviselővel folytatott megbeszélésén 

embertelennek minősítette a büntetést, és a képviselő asszony szerint azt ígérte, megvizsgálják 

a büntetés enyhítésének esélyeit. 

Az öt temerini fiút 2004 nyarán ítéltek el mert súlyosan bántalmaztak egy szerb férfit, aki 

drogdíler volt. A sértett tavalyelőtt kábítószer túladagolásban meghalt. Halála tehát nem volt 

összefüggésben a temerini fiúk ügyével 

 

Honosítás - Eddig több mint nyolcezer kérelem Szabadkán a 
főkonzulátuson 
2011. január 9. - Marton András - MTI 

 

Több mint nyolcezren nyújtottak be eddig honosítás vagy visszahonosítás iránti kérelmet a 

szabadkai főkonzulátuson; május végéig minden időpont foglalt - írta hét végi számában a 

Magyar Szó című újvidéki lap. 

Az újság szerint ez azt jelenti, hogy Kolozsvár és Csíkszereda mellett az észak-bácskai 

városban a legnagyobb az érdeklődés a magyar állampolgárság egyszerűsített megszerzése 

iránt. 

Korsós Tamás főkonzul elmondta, eleinte naponta nagyjából százan kértek időpontot, de az 

utóbbi napokban már több mint 300 jelentkező is volt egy nap. 

A Magyar Szó újságírói azt tapasztalták, hogy nincs sorban állás, az ügyfelek előre egyeztetett 

időpontban érkeznek. Egy kérelmet nagyjából 40 perc alatt dolgoz föl a hivatal. 

A szabadkai magyar főkonzul elmondta, a főkonzulátuson elfogadják a nagyon régi 

anyakönyvi kivonatokat is; de ha az irat csak szerb nyelvű, akkor magyar fordítást kell 
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mellékelnie hozzá a kérelmezőnek. A diplomata megismételte, az allampolgarsag.hu 

honlapról letölthető minden űrlap, amely az egyszerűsített honosítási eljáráshoz szükséges. 

Hozzátette, általában felkészülten érkeznek az ügyfelek a főkonzulátusra; a kérelem 

benyújtásához szükséges minden irat náluk van. 

 


