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Vezető hírek: 

 

Semjén: zökkenőmentesen halad az egyszerűsített honosítási eljárás 

2011. január 11. - MTI, parameter.sk, Vajdaság Ma, Krónika, Magyar Szó 

Minden probléma nélkül indult be és zajlik az egyszerűsített honosítás eljárás, mondta el 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Kiemelte, hogy a határon túli magyarság 

asszimilációja ellen szükség volt egy erős impulzusra, amit a támogatásokon felül kellett 

nyújtani és ezt a szerepet tölti be a honosítás. Örvendetesnek tartotta, hogy elfogadták 

Romániában a tanügyi törvényt, hiszen ez nagy előrelépés a magyar nyelvű oktatás terén. 

Kitért a Bethlen Gábor Alap létrehozására, valamint beszámolt arról, hogy a MÁÉRT 

szakbizottságok élén kik kerültek kinevezésre. 

 

Répás Zsuzsanna: ülésezik jövő héten a MÁÉRT három szakbizottsága 

2011. január 11. - MTI 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár bejelentette, hogy a jövő hét 

folyamán fogja ülését tartan a Magyar Állandó Értekezlet három szakbizottsága, az oktatási, a 

külügyi és a gazdasági. Hozzátette, hogy a negyedik a kárpát-medencei szórványbizottság, 

valamint a nyugati diaszpórával foglalkozó bizottság is hamarosan összeül. „A bizottságok 

feladata a prioritások áttekintése lesz, amelyet aztán majd a magyar kormány munkájába 

becsatornáznak‖ - mondta el. 

 

Végre megértették Magyarország valódi céljait 

2011. január 11. - Ottlik Judit - Magyar Hírlap 

Németh Zsolt külügyi államtitkár adott interjút a Magyar Hírlapnak, amiben az EU elnökség 

fontosabb feladatairól, valamint az egyszerűsített honosítási eljárás fogadtatásáról számolt be. 

Fontos feladatok közé tartozik az energiabiztonság kialakítása, Horvátország csatlakozási 

tárgyalásainak folytatása, valamint Románia és Bulgária schengeni övezethez való 

csatlakozása. Kitért arra, hogy Lukasenko megválasztásával kapcsolatban az EU válasza 

hamarosan megérkezik, véleménye szerint „elfogadhatatlan a mindenféle európai normát 

nélkülöző, brutális rendőri attak, amellyel a választások éjjelén fölléptek.‖ Az egyszerűsített 

honosítással kapcsolatban elmondta, hogy Szlovákiában a választások előtti kemény 

nyilatkozatok helyébe párbeszéd lépett. Beszámolt Bugár Bélával való találkozásáról is, ahol 

a Híd elnöke elmondta csak a titkosszolgálati foglalkoztatási körökben tartja indokoltnak a 

szlovák állampolgárságot. Az államtitkár szerint Erdélyben fontos az egység helyreállítása és 

ezért örvendetesnek tartja Tőkés László pártalapítási szándékát, ami meg tudja valósítani azt. 

 

Nem egyezett meg a kisebbségi nyelvhasználati küszöb csökkentésében a szlovák 

kormánykoalíció 

2011. január 11. - Kokes János - MTI, SITA, Új Szó, Felvidék Ma 

Nem sikerült megegyezni a szlovák kisebbségi nyelvtörvény módosításáról a tegnapi 

koalíciós tanács ülésén. Nem fogadták el a Híd javaslatát a használati küszöb csökkentését, 

amit a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) nyíltan ellenez. Ugyancsak ellenzi az 

állampolgársági törvény tervezett módosítását, azonban a Fico féle törvényt 

elfogadhatatlannak tartják. 
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Igényli a magyar állampolgárságot? 

2011. január 11. - Pataki Zoltán, Chirmiciu András, Irházi János - Nyugati Jelen 

A Nyugati Jelen közölt egy összeállítást, amiben megszólaltatott közéleti személyiségeket és 

politikusokat, hogy felveszik-e a magyar állampolgárságot az egyszerűsített honosítási eljárás 

keretében. Néhány érdekesebb nyilatkozat: Király András oktatási államtitkár: „Jónak tartom 

a kettős állampolgárság bevezetését, és természetesen kérni fogom.‖ Halász Ferenc, az 

RMDSZ Temes Megyei Szervezetének elnöke: „Feltétlenül kérni fogom a magyar 

állampolgárságot, mert a magyar nemzethez tartozom és ezt ilyen módon is ki akarom 

fejezni.‖ Böjte Csaba atya, a Szent Ferenc Alapítvány elnöke: „Magyarországon és Erdélyben 

is otthon érzem magam, mindkettő közel áll a szívemhez, ezért igényelni fogom.‖ 
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
Hatos Pál a külföldi magyar intézetek vezetői pályázatairól 

2011. január 11. - MTI 

Hatos Pál a Balassi Intézet főigazgatója nyilatkozott az MTI-nek azzal kapcsolatban, hogy 

lejár a külföldi magyar kulturális intézetek igazgatóinak megbízatása. Véleménye szerint a 

nem rövid a határidő, hiszen akinek nincs kialakult pályaképe annak hosszabb határidő sem 

lenne elegendő. Az újonnan kinevezésre kerülő vezetők feladata lesz többek között az adott 

ország és Magyarország közötti kulturális és tudományos együttműködés bővítése. 

 
OS - A Határon Átnyúló Együttműködési Programok magyar nyelvű 

ügyintézését követeli a Jobbik 

2011. január 11. - MTI 

A Jobbik közleményben kér választ arra, hogy a Határon Átnyúló Együttműködési Program 

pályázatait miért angol nyelven kell benyújtani? Hiszen ez nagyban megnehezíti a pályák 

dolgát, ráadásul a magyar az EU hivatalos nyelve ezért érthetetlen számukra ez a 

kötelezettség. Felszólítják a kormányt, hogy „a nemzeti összetartozás jegyében ne támogasson 

magyar-magyar kapcsolatokat jelentősen megnehezítő szabálymódosítást, és haladéktalanul 

intézkedjen a korábban jól működő pályázati rendszer visszaállítása érdekében!‖ 

 
„Szentháromság” dönt a támogatások sorsáról 

2011. január 12. - Cs. P. T. - Új Magyar Szó 

A nemzetpolitikai tárcaközi bizottsági üléseken elhangzottakkal foglalkozik az Új Magyar 

Szó. Beszámol a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) négy szakbizottságának felállításáról, 

amiknek fő feladatat a Bethlen Gábor Alap által kezelt források szétosztásának meghatározása 

lesz. Kiemeli, hogy a Bethlen Gábor Alapban nem képviseltetik magukat a határon túli 

magyar szervezetek. Ulicsák Szilárd miniszteri biztos elmondása szerint ezek a szervezetek a 

MÁÉRT szakbizottságokon keresztül tehetnek javaslatokat. Takács Csabát az RMDSZ 

ügyvezető elnökét is megkérdezte az újság, aki elmondta, hogy az „új budapesti kormánynak 

joga van változásokat bevezetni minden téren‖. 

 
Több ezer honosítási kérés 

2011. január 11. – Tarics Péter - Magyar Nemzet  

Az állampolgárság megszerzését a világ országai másként szabályozzák. Kétféle elv létezik: a 

vérségi és a szülőhelyhez kötött állampolgárság. Előbbit többnyire az etnikailag homogén 

államok alkalmazzák, míg az utóbbit az angolszász államok, ahol a lakosság nagyrészt 

bevándorlókból áll.  a két elv nem mindig zárja ki egymást. Az Európai Unió 27 tagállamának 

fele ismeri és alkalmazza a kettős állampolgárságot, így Románia, Spanyolország, 

Olaszország vagy Szlovákia – írja  a cikk. A cikk végén olvashatunk a jelenlegi módosított 
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magyar törvényről, ahol kihangsúlyozzák, hogy az állampolgárság ügye már nem közpolitikai 

probléma, hanem evidencia. Január első napjaiban több ezer határon túli igényelte az 

egyszerűsített honosítást. 

(A cikk teljes terjedelmében a 2011. január 12-i Magyar Nemzetben olvasható) 

 

Felvidék: 

 
Van-e magyar-magyar szolidaritás? 

2011. január 11. - Horbulák Zsolt - Új Szó 

Az Új Szó publicisztikájában az egyszerűsített honosítás bevezetésével kapcsolatban 

olvashatunk. Az állampolgárság megadása már a bejelentéskor megosztotta a felvidéki 

magyarságot, sokan a rossz időzítést emlegetik, valamint ez nem járul hozzá a két ország 

viszonyának javulásához. Azonban tény a szerző szerint, hogy a bejelentés pillanatában még 

egy környező ország sem tiltotta a kettős állampolgárságot, Ausztria, Szlovákia és Ukrajna 

2010 júniusától tiltja azt.  

 
Júniusig biztosított a magyar óvoda működtetése Párkányban 

2011. január 11. - bumm.sk, Pátria Rádió 

A párkányi magyar óvoda bezárásának veszélye fenyeget, amennyiben a beiratkozások száma 

nem éri el a megfelelő mértéket. Már így is 70%-os munkarendben csökkentett fizetésért 

dolgoznak, azonban ha kevés gyereket iratnak be, akkor össze kell vonni egy mási szlovák 

óvodával. 

 

Erdély: 

 
Kedvezményes honosítás – Az első román kérelmező 

2011. január 11. - Kolozsvári Rádió 

Román nemzetiségű polgár is megkereste a marosvásárhelyi Demokráciaközpontot, hogy 

kérelmezze a magyar állampolgárságot. Az illető igazolni tudta, hogy volt magyar 

állampolgárságú felmenője és ha nem is nagyon jól, de beszél magyarul, tehát jogosult a 

kedvezményes honosításra, nyilatkozta a marosvásárhelyi Demokráciaközpont aligazgatója, 

Kali István. Egy hét leforgása alatt 535 személy kereste fel irodájukat, hogy segítséget kérjen 

állampolgársági kérelmének összeállításához, mondta. A nagy érdeklődésre való tekintettel, a 

megyeszékhelyen kívül Erdőszentgyörgyön és Nyárádszeredán is nyílt Demokráciaközpont. 

 
Kelemen Hunor szerint az RMDSZ öt megyei szervezete őt támogatja 

2011. január 11. - Paprika Rádió, mediafax 

Az RMDSZ elnöki székéért induló Kelemen Hunor öt megyei RMDSZ szervezet támogatást 

tudja maga mögött. Amennyiben elnyeri az elnöki posztot Markó Bélát még a mandátuma 

végéig kérni fogja, hogy maradjon kormányfő-helyettes, tárgyalásokat fog kezdeményezni 

Tőkés Lászlóval, valamint normalizálni kívánja a viszonyt Magyarországgal is. 
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Akiknek nem kell magyar állampolgárság 

2011. január 11. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

A szekelyhon.ro honlapon közzétett írás a 2004. decemberi népszavazás eredményével és 

következményeivel foglalkozik. A szerző nem érti, hogy hogyan lehetett a magyar társadalom 

többségét megvezetni és elutasítani a határon túli magyarságot. Hozzáteszi, hogy ezen 

események ellenére „félreteszem a hat évvel ezelőtti elkeseredésem szülte elutasító 

büszkeségemet, és felveszem a magyar állampolgárságot. Így az útlevélen a címerpajzs 

tetején a szent korona számomra elmondhatatlanul kedvesebb lesz a sasnál.‖ 

 
Demokrácia Központ Kovásznán 

2011. január 12. - Háromszék 

Nagy érdeklődés előzi meg a Demokrácia Központ megnyitását Kovásznán. Az 

orbaiszékieknek nagy előny, hogy a régióközpontban intézhetik a magyar állampolgárság 

megszerzésével, az iratcsomó összeállításával kapcsolatos dolgaikat. Az avatóünnepségre 

csütörtökön, január 13-án este hat órakor kerül sor, péntektől fogadják az ügyfeleket. A 

kovásznai Demokrácia Központ a Ştefan cel Mare utca 77. szám alatt, a Kőrösi Csoma 

Sándor Iskolaközpont közelében található. Egy alkalmazott, Pete Beáta honosítási ügyintéző 

várja az érdeklődőket. Az iroda munkanapokon 9—17 óráig lesz nyitva, kivétel szerda, 

amikor 11—19 óráig várják az ügyfeleket — tudtuk meg Szabó Tünde orbaiszéki EMNT-

elnöktől, a Demokrácia Központ igazgatójától. 

 
„Az RMDSZ-nek külön politikákat kell alkotnia a Székelyföld és más vidékek 

számára” 

2011. január 11. - Nyugati Jelen, mediafax 

Eckstein-Kovács Péter RMDSZ elnökjelölt úgy véli, külön politikára van szükség a 

székelyföldi és a más vidékeken élő magyarok számára. Kiemelte, hogy támogatja a Hargita 

és Kovászna megyei szervezet létrehozását, annak ellenére, hogy a pártban attól tartanak 

túlságosan függetlenek lennének. Szintén problémásnak tartja, hogy Szatmár megye nem 

rendelkezik megfelelő képviselettel az RMDSZ vezetőségében. 

 
„Nem tudom, ki idomul a másikhoz...” 

2011. január 12. - Nyugati Jelen, mediafax 

Kelemene Hunor kulturális miniszter nyilatkozott a PNL-PC szövetségről, elmondta, hogy 

nem tud „rájönni, ki idomul a másikhoz, a PNL vagy a PC.‖ Számára lényegi változás nem 

történt más „csak annyi, hogy a PC a PSD-től átment a PNL-hez. Nem tudok rájönni, ki 

változtatja meg politikai orientációját, hogy a PNL megy a baloldalra, vagy a PC a 

jobboldalra.‖ 

 
Olosz: a jövő Európájában nem lesznek a hétfőihez hasonló vandál tettek 

2011. január 12. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 
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Olosz Gergely az RMDSZ parlamenti frakcióvezetője is elítéli a bukaresti magyar 

nagykövetség ellen elkövetett vandál cselekedetet. Nem érti, hogy miért követték el a tettesek, 

hiszen a két ország viszonya barátinak mondható, ráadásul Magyarország támogatja Románia 

schengeni csatlakozását is. 

 
Elkerülhető a vég kezdete? 

2011. január 12. - Ambrus Attila - Új Magyar Szó 

Az RMDSZ és az EMNT közötti harcról ír az Új Magyar Szó. Kifejti, hogy az egyszerűsített 

honosítási eljárás kapcsán az RMDSZ „palástolni próbálja féltékenységét‖ hiszen az EMNT 

kapta a tájékoztatás jogát a magyar kormánytól. Hangsúlyozza, hogy az RMDSZ nélkül már 

Romániában is szlovakizálódhatott volna a kormány. Az RMDSZ szeretné rendezni a 

viszonyt a Fidesszel és a magyar külüggyel is. Borboly Csaba hangsúlyozta már korábban is, 

hogy szükség lenne egy összmagyar alkotmány kidolgozására, valamint a jelenlegi 

alkotmányban szeretné részletezni az alapvető rendelkezések első pontját: „Magyarország 

felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért‖ ahol a felelősségvállalást szeretné 

kibővíteni. 

 

Vajdaság: 

 
„Vajdaság elszakadni készül” 

2011. január 12. - Kitekintő, Magyar Szó, Erdély Ma 

A hatalmi koalíció a Szerb Haladó Párt támogatásával arra törekszik, hogy a „montenegrói 

modell‖ alapján bomlassza fel Szerbiát – jelentette ki tegnap Újvidéken Milorad Mirčić, a 

Szerb Radikális Párt alelnöke.  „Mint ahogyan Montenegróban montenegróinak titulálták az 

ott élő szerbeket, majd elváltak az államközösségtől, úgy igyekszik most a hatalmi koalíció a 

Szerb Haladó Párttal karöltve vajdaságinak nevezni a Vajdaságban élő szerbeket, megkezdve 

ezzel azokat az alkotmányos változásokat, melyek önállósítanák a tartományt, saját 

törvényhozó, igazságszolgáltató és végrehajtói hatalmat biztosítva számára‖ – nyilatkozta 

Mirčić. E kijelentésre reagálva a Vajdasági Szociáldemokrata Liga ismételten a radikálisok 

betiltását követelte, mivel tagjai szerint a pártalelnök „hazugságokat terjeszt és gyűlöletet 

szít‖ megnyilvánulásával. 
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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: 

Hatos Pál a külföldi magyar intézetek vezetői pályázatairól 
2011. január 11. - MTI 

 

Az eddigi igazgatók megbízatása a külföldi magyar kulturális intézetek élén valamennyi 

meghirdetett poszton lejárt - erősítette meg Hatos Pál, a Balassi Intézet főigazgatója kedden 

az MTI-nek annak kapcsán, hogy a múlt hét végén nyolc hely vezetésére írtak ki pályázatot. 

A magyar kultúra külföldi bemutatásáért felelős Balassi Intézet honlapján közzétett pályázati 

kiírások szerint a varsói, a pozsonyi, a szófiai, a párizsi, a stuttgarti, az újdelhi, a prágai és a 

New York-i intézmény élére január 18-ig lehet pályázni, a jelentkezéseket január 25-ig 

bírálják el, a nyertes pályázók február 1-től tölthetik be tisztségüket. 

Hatos Pál az MTI-nek kedden elmondta: nem tartja rövidnek a pályázásra biztosított mintegy 

tíz napot. 

"Akinek nincs határozott víziója, aki egy ilyen munkára nem áll készen, aki nem várja a 

lehetőséget és nincs a pályaképében erre nézve elképzelés, annak hosszabb határidő sem elég, 

hogy megfelelő anyagot nyújtson be" - fogalmazott a főigazgató, aki szerint a pályázat 

egyfajta szakmai alkalmassági tesztnek is felfogható. 

A nyolc kiírt állomáshely közül hat európai uniós tagország városában van; Hatos Pál 

kérdésre válaszolva hangsúlyozta: semmiféle gondot nem okozhat, hogy a váltások a magyar 

uniós elnökségi periódus közben történnek. 

"Elsősorban nem az igazgató személye a fontos, hanem az intézmény. Az intézetek, 

központok igazgatóinak munkáját az minősíti, hogy a csapat a távozásuk után miként 

dolgozik. Az EU-elnökség kulturális rendezvényeinek előkészítése már másfél-két évvel 

ezelőtt elkezdődött, ebben végeztek fontos, +láthatatlan+ munkát az intézetek" - jegyezte meg 

a Balassi Intézet vezetője. 

Hozzáfűzte, hogy a különböző kulturális események megvalósulása a legtöbb esetben nem az 

intézetekben vagy csak az intézetek által, hanem rangos külföldi intézményekben történt, 

történik. Hatos Pál emlékeztetett arra is, hogy a kormány tavaly nyáron úgy döntött, a 

programok koordinációját a Hungarofestre bízza, az intézetek pedig a szakmai hátteret adják. 

A főigazgató az MTI-nek még korábban azt mondta, a külföldi magyar intézeteknek 

integrálódniuk kell az egységes magyar külképviseleti rendszerbe. Mint akkor kifejtette, nem 

az a lényeg, hogy az intézetek minél több eseményt produkáljanak, viszont nagyon fontos a 

partnerségépítés. "Találják meg azokat a kulturális, tudományos és egyéb olyan 

intézményeket, amelyek az adott országban presztízzsel bírnak, és ezekkel építsenek ki 

kapcsolatokat, projekteket, amelyek révén a magyar országképet fejleszteni lehet". 

A kiírt pályázatok alapján a kulturális diplomáciai feladatokat ellátó intézetvezetők feladata 

többek között a fogadó ország és Magyarország közötti kulturális és tudományos 

együttműködés bővítésének elősegítése, kulturális programok, rendezvények szervezése, 

támogatása, az intézet tudományos és oktatási feladatainak irányítása és szervezése, az 

intézeti és az intézeten kívüli magyar nyelvtanfolyamok működésének felügyelete, az intézet 

programjainak, arculatának alakítása. 
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A pályázati feltételek közé tartozik az egyetemi végzettség, illetve egyes intézetek esetében a 

PhD-fokozat, a megfelelő nyelvtudás, a kiterjedt tudományos és kulturális kapcsolatrendszer a 

fogadó országban, a vezetői és szervezői tapasztalat. 

A kulturális intézetek új vezetőinek kinevezése várhatóan 2015. január 31-ig szól majd, ez 

alól az Újdelhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ képez kivételt, ahol május 1-jén 

foglalhatja el posztját az új igazgató, akinek várhatóan 2015. április 30-ig szól majd a 

megbízatása. 

A Balassi Intézet felügyelete tavaly júliusban került át a kulturális tárcától az 

országkommunikációt koordináló Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz. 

 

Semjén: zökkenőmentesen halad az egyszerűsített honosítási 
eljárás 
2011. január 11. - MTI 

 

Zökkenő- és problémamentesen halad az egyszerűsített honosítási eljárás, az első héten 

mintegy ötezer kérelem érkezett - számolt be Semjén Zsolt a nemzetpolitikai tárcaközi 

bizottság keddi fővárosi ülésén. 

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy a legtöbb kérelmet 

Csíkszeredáról, Kolozsvárról, Szabadkáról és Beregszászról nyújtottak be. Panaszt sehonnan 

nem jelentettek, mindenhol pozitívak a tapasztalatok - emelte ki a kereszténydemokrata 

politikus, aki értékelése szerint az államigazgatás és a kommunikáció egyaránt ötösre 

vizsgázott. 

Kitért arra is, hogy a határon túli magyarság demográfiai és asszimilációs szempontból "óriási 

nyomás alatt van." 

Mint mondta, a közelgő népszámlálásoknál minden segítséget megadnak majd a magyar 

identitás megerősítésére, de ennek ellenére feltehetőleg kedvezőtlen számok lesznek a 

magyarságot illetően. Ha megakarjuk tartani a határon túli magyarságot magyarságában - ami 

pedig a magyar állam alapvető küldetése -, akkor ehhez nagyon erős impulzust adni, s ez nem 

merülhet ki kizárólag különböző támogatási formákban - hangsúlyozta. Ez az erős impulzus 

az állampolgárság - fogalmazott a kormányfő helyettese, megerősítve azt a korábbi 

álláspontját, hogy egy magyar állampolgárság van. 

Semjén Zsolt az ülésen üdvözölte, hogy Traian Basescu román államfő kihirdette a tanügyi 

törvényt, amely - mint mondta - nagyon fontos előrelépés a magyar iskolarendszer, a magyar 

iskolaügy szempontjából. Jelezte, Magyarország támogatja Románia schengeni övezethez 

való csatlakozását. 

A miniszterelnök helyettes kitért a Bethlen Gábor Alap létrehozására is, amely a határon túli 

magyar támogatásokat fogja össze. Kiemelte az egyértelmű működési rendet, a pontos és 

szigorú elszámolást. Hozzátette: az alap által megnyílik a lehetőség az uniós források 

hatékony felhasználására is. 

A támogatáspolitika irányvonalát a Magyar Állandó Értekezlet szabja meg, az egyes 

szakterületek prioritásait szakbizottságok rögzítik majd. Ezután az alap megfogalmazza a 

költségvetési javaslatát, amelyről háromtagú bizottság dönt; a testület tagjai: Semjén Zsolt, 
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Gál András Levente, a közigazgatási tárca államtitkára, és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai 

helyettes államtitkár. 

Semjén Zsolt kitért arra is, hogy az oktatási és kulturális szakbizottság elnöke Hoffmann 

Rózsa oktatási államtitkár lett, a gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottság élére 

Becsey Zsolt külgazdasági államtitkár, a külügyi és jogi szakbizottság elnöke Németh Zsolt, a 

külügyi tárca államtitkára, míg a szórvány szakbizottság élére Répás Zsuzsanna került. 

A jövőben áttekintendő és megvitatandó témák között említette autonómiatörekvéseket, az 

egyszerűsített honosítási eljárást, az uniós lehetőségeket, az egységes kárpát-medencei 

magyar oktatási stratégiát. Feladatként jelölte meg az egységes szórványstratégia 

megalkotását, a moldvai csángók helyzetének áttekintését, a kárpát-medencei gazdasági 

térség, és a magyar gazdaságpolitikai összefüggéseket a Széchenyi-terv tükrében. 

Szólt arról is, hogy a tavasz folyamán valamennyi vegyes bizottság ülést tart. Megjegyezte: 

különösen a szlovák-magyar és az ukrán-magyar vegyes bizottságra koncentrálnak. 

Azzal kapcsolatban, hogy "egyes balliberális médiumok" az egyszerűsített honosítási eljárás 

gördülékeny megvalósítását célzó dél-amerikai útjának közpénzügyi vonzatát firtatták, 

kijelentette: az út egyetlen fillér közpénzbe és napidíjba nem került, az ottani barátai 

meghívására utazott Paraguyba. 

 

Répás Zsuzsanna: ülésezik jövő héten a MÁÉRT három 
szakbizottsága 
2011. január 11. - MTI 

 

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) négy újjáalakított szakbizottsága közül három - az 

oktatási, a külügyi és a gazdasági - jövő héten ülést tart - mondta a nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár a tárcaközi bizottság keddi ülése után újságíróknak. 

Répás Zsuzsanna elmondta, hogy még január folyamán összeül a kárpát-medencei 

szórványbizottság, és ezt követően a nyugati diaszpórával foglalkozó testület is tanácskozik 

majd. 

A bizottságok feladata a prioritások áttekintése lesz, amelyet aztán majd a magyar kormány 

munkájába becsatornáznak - mutatott rá a helyettes államtitkár.     

Répás Zsuzsanna külön szólt a megváltozott és megújult nemzetpolitikai szemléletmódról. 

Mint kiemelte, az egyszerűsített honosítási eljáráshoz egy teljesen más szemlélettel 

viszonyulnak a magyar hivatalok és az egész magyar közigazgatás. 

Ez volt a cél a kormányváltás után, hogy ez a fajta megváltozott nemzetpolitikai 

szemléletmód áthassa az egész közigazgatást - mondta Répás Zsuzsanna. 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a honosítási eljárással 

kapcsolatban kérdésre válaszolva kiemelte: tudatosan alakították úgy a rendszert, hogy 

előjegyzést lehet benyújtani. Eddig minden gördülékenyen zajlik - jegyezte meg, hozzátéve: 

az előjegyzések sok helyen nyárig már beteltek. A hiánypótlási határidők is tarthatók - 

mondta, kiemelve, hogy a kérelem beadásától számított három hónap múlva az illető kezében 

lehet az állampolgárságot igazoló dokumentum. 

Személyes találkozóra kétszer kerül sor, a kérelem beadásakor és az állampolgársági eskü 

letételekor. 
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További információkat az allampolgarsag.gov.hu címen találhatnak az érdeklődők. 

 

Végre megértették Magyarország valódi céljait 
2011. január 11. - Ottlik Judit - Magyar Hírlap 

 

„Rendkívül fontos, hogy világossá tudtuk tenni: alaptalanok azok a vádak, amelyek a kettős 

állampolgárságot egyfajta szomszédellenes politikaként próbálják meg feltüntetni‖ – fejtette 

ki a lapunknak adott interjúban Németh Zsolt. A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 

szerint már azt is nagy eredményként kell értékelnünk, hogy Szlovákiában a puszta 

konfrontáció helyett szakmai párbeszéd folyik a kérdésről. A magyar EU-elnökség előtt álló 

kihívások sorából Románia schengeni csatlakozásának ügyét emelte ki az államtitkár, jelezve, 

hogy az a nemzeti érdekeinkkel is egybevág, hiszen az erdélyi magyarság szabad mozgását is 

lehetővé tenné az Európai Unión belül. A külpolitikai ügyek közül az energiabiztonság, a 

keleti partnerség és a bővítés kérdésköre lesz előtérben a fél év során, amelyet nézete szerint 

egyébként alapvetően az unió égető gondjai, a gazdasági ügyek alakítanak. 

– Melyek azok a főbb pontok, amelyek külpolitikai szempontból markánsan befolyásolták és 

egyáltalán befolyásolhatták a fél évig tartó soros magyar elnökség programjának kialakítását? 

Hiszen az EU legégetőbb, aktuális gondjai kényszerűen kijelölnek bizonyos alapvető 

csapásirányokat. 

– Először is át kellett tekintenünk az összes dossziét, majd meghatározni a magyar 

prioritásokat. A felkészülési munkát nagymértékben befolyásolta az, hogy éppen milyen 

aktuális folyamatok zajlottak az unióban, így aztán nem is lehet azon csodálkozni, hogy a fő 

irányt a gazdasági természetű ügyek adják. Az EU jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzete 

ezt tényleg indokolja, sőt az utolsó pillanatban egy szerződésmódosítás is a feladataink közé 

került. Reményeink szerint az ezzel kapcsolatos elvárásoknak is eleget tudunk majd tenni az 

elnökség időszakában annak érdekében, hogy az eurót és általában az eurózónát megmentsük 

magunknak és a tágabb térségnek. Ami a kifejezetten külpolitikai természetű kérdéseket illeti, 

azok között kiemelkedő jelentőségű az energiapolitika. Az energiabiztonság körül zajló 

többéves vita ugyanis nem függetleníthető attól, hogy az EU most érkezett el oda, hogy 

februárban csúcstalálkozó keretében stratégiai döntéseket is hozzon. Meg kell teremteni az 

unió egységes energiapiacát, és megoldani az energiabiztonság külső és belső feltételeit. Míg 

az előbbiek sorában első helyen az energiaszállítási útvonalak és a források diverzifikációja, a 

belső feltételek tekintetében az egységes piacok és a megfelelő infrastruktúra kialakítása 

szerepel. 

– A magyar elnökség kiemelt jelentőséget tulajdonít a bővítésnek is, üzenetünk, hogy ezen 

keresztül szeretnénk visszaadni az unió lendületét. Miközben Horvátország csatlakozási 

tárgyalásainak lezárása sikertörténet lehet, a schengeni bővítéssel kapcsolatban már kicsit 

bonyolultabb a helyzet. Változott-e az álláspontunk Románia és Bulgária csatlakozásával 

kapcsolatban? 

– Az már önmagában nagyon jó hír, hogy Horvátország decemberben még három csatlakozási 

fejezetet lezárt, és reméljük, a tárgyalásokat is sikerül befejezni az elnökség ideje alatt. Ez 

szimbolikus értékű és egyértelmű siker lenne. Ugyanakkor valószínű, hogy a szerződés 

aláírására már nem kerül sor a magyar elnökség fél éve alatt. Románia és Bulgária schengeni 
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csatlakozásának ügyében az álláspontunk továbbra is az, hogy amennyiben a technikai 

feltételek adottak, ennek meg kell történnie, s mi elkötelezettek vagyunk ez iránt. Világossá 

kell tennünk, hogy ebben a kérdésben Románia és Bulgária mellett állunk. Az EU egyik 

legfontosabb alapértéke a személyek szabad mozgása, s abban is határozottak vagyunk, hogy 

mindez a mi nemzeti érdekeinkkel is egybevág, hiszen az erdélyi magyarság szabad mozgását 

is lehetővé tenné Románia schengeni csatlakozása. Ezért le kell fejteni minden rárakódó ügyet 

a kérdésről, s éppen ezért is vagyunk nagyon kezdeményezők a roma-keretstratégia 

kidolgozásában, amely természetesen a saját lábán is megáll, és önmagában rendkívül fontos. 

Alapvetően az Európai Bizottság januári értékelő jelentésének lesz döntő szerepe a kérdésben. 

Ha ez zöld lámpát ad, akkor jó esély van a két ország márciusi csatlakozására. 

– Azon túl, hogy májusban megrendezzük a második keleti partnerségi csúcstalálkozót, 

milyen tartalommal tudjuk megtölteni a stratégiát, illetve hogyan járulhatunk hozzá a 

továbbfejlesztéséhez? 

– A keleti partnerség szintén olyan ügy, amely igen határozottan lesz jelen a magyar elnökség 

alatt. Ez a stratégiai program egyfajta reakció a jelenlegi EU és Oroszország közti zóna 

jövőjére vonatkozóan. Ezen országok európai elkötelezettsége ugyanis egyértelmű: előbb-

utóbb szeretnének csatlakozni. Az unió egyelőre mély és minőségi együttműködést tud 

ajánlani ennek a hat volt szovjet tagköztársaságnak: Ukrajnának, Moldovának, 

Azerbajdzsánnak, Örményországnak, Grúziának és Fehéroroszországnak. Célunk, hogy 

politikai lózungokon túlmutató projektek is jellemezzék a keleti partnerséget, amelyhez 

konkrét listát is szeretnénk elfogadni. 

– Távol tarthatják-e Aljakszandar Lukasenka elnököt és küldöttségét a májusi, budapesti 

csúcstalálkozótól a december 19-i elnökválasztás és annak folyománya miatt? Mi az EU 

álláspontja erről? 

– A választásokat kísérő erőszak nagymértékben visszavetheti az ország belső 

reformfolyamatát, illetve azt a közeledést, amely az elmúlt időszakban az EU és 

Fehéroroszország között minden szinten érzékelhető volt. Az unió válasza a következő 

hetekben alakul majd ki, az én álláspontom pedig az, hogy határozottan jeleznie kell 

Brüsszelnek, elfogadhatatlan a mindenféle európai normát nélkülöző, brutális rendőri attak, 

amellyel a választások éjjelén fölléptek. Mindez komoly kérdőjeleket vethet fel az ország 

keleti partnerségben betöltött szerepével kapcsolatban. Ugyanakkor azt is láttatni kell, hogy 

egy ilyen eseménysorozat nyomán nem járnak helyes úton, ha elszigetelődnek. A 

vízumliberalizáció kiterjesztésének kérdésével és a segélyprogramok növelésével mutatnunk 

kell a civil társadalom felé, hogy igenis van irántuk fogadókészségünk. 

– Ön karácsony előtt pár nappal Pozsonyban járt. Milyen úton halad a kettős állampolgárság 

megítélése odaát, érzékelhető változás a szlovák kormányváltás óta? 

– Fontosnak tartom, hogy az elmúlt időszakban világossá tudtuk tenni, a szomszédságpolitika 

és az egyszerűsített honosítás ügye a magyar kormány külpolitikájával összhangban van, és 

alaptalanok azok a vádak, amelyek a kettős állampolgárságot egyfajta szomszédellenes 

politikaként próbálják feltüntetni. Ez a politika szomszédaink részéről is visszaigazolást nyert, 

megértik a szándékainkat. A kettős állampolgárság megadása ugyanis elementáris igény 

kielégítését jelenti a magyar állam részéről, s ez már nagyon régóta váratott magára, 

különösen 2004. december 5. óta. Szlovákia az egyetlen szomszédunk, ahol még az elmúlt fél 

év során is vita övezte a kérdést, de már sokkal másképpen folyt, mint annak előtte. Nekünk 
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ezt értékelnünk kell, hiszen az a fajta konfrontáció, amely a választások előtt jellemezte a 

helyzetet, már a múlté, s jelenleg szakmai párbeszéd zajlik a kérdésről. 

– Legutóbbi látogatásakor nem- csak Berényi Józseffel, az MKP, azaz a Magyar Koalíció 

Pártjának elnökével, hanem Bugár Bélával, a Most-Híd vezetőjével is tárgyalt, s erre eddig 

nem volt példa. Elindult-e ezzel valami, avagy ez csupán gesztusértékű találkozó volt, s a 

kormányzat ragaszkodik ahhoz, hogy stratégiai okokból egy országban egyetlen határon túli 

magyar pártot támogat? 

– Bízunk benne, hogy a legfontosabb kérdés eldőlt, hiszen Szlovákia miniszterelnöki szinten 

kinyilvánította: nem fogják megfosztani a magyarokat a szlovák állampolgárságuktól. Azt is 

reméljük, hogy sikerül olyan, diszkriminációmentes megoldást találniuk, amely nem ütközik 

európai normákba, és amely mielőbb életbe lép, hiszen a törvény végrehajtása nálunk már 

megkezdődött. Ebben a helyzetben tartom fontosnak, hogy a magyar kormány számára 

prioritás az MKP-val az együttműködés. Helyeslem, hogy Berényi József igényli az 

állampolgárságot, hiszen ezzel is oldani tudja a félelem légkörét az ottani magyarok körében. 

Ami a magyar–magyar együttműködést illeti, abban a legitim magyar pártok vesznek részt. 

Legutóbbi pozsonyi látogatásom során azért tartottam fontosnak találkozni Bugár Bélával is, 

mert úgy gondolom, a Most-Híd esetében olyan szlovákiai magyar kormánypártról van szó, 

amelynek befolyása a nyitott kérdésekre meghatározó. Így az állampolgársági törvényre és a 

nyelvtörvényre is. Bugár álláspontja szerint csak a titkosszolgálati foglalkoztatási körökben 

tartja indokoltnak a kettős állampolgárság tilalmát, ami érthető is. Beszélgetésünk eme része 

már önmagában elég okot jelentett ahhoz, hogy folytassuk a párbeszédet, és találjuk meg azt a 

speciális együttműködési formát, amelyet a magyar kormány a Most-Híddal kialakíthat. 

– Új politikai erő létrehozásának szükségességéről határozott a Tőkés László vezette Erdélyi 

Nemzeti Tanács, az EMNT, amely szándéka szerint nem csak a retorika szintjén képviselné a 

magyar autonómia ügyét. Valóban szükség van egy újabb magyar politikai alakulatra? Nem 

áll fönn annak a veszélye, hogy az újabb párt csak növeli az erdélyi magyarok 

megosztottságát? 

– Ami Erdélyt illeti, nemhiába tekint a magyar kormány stratégiai partnerként Tőkés Lászlóra 

és az általa vezetett EMNT-re, amely felajánlotta közreműködését az állampolgársági törvény 

kapcsán. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az erdélyi magyar közösség bizonyos tekintetben 

elkényelmesedett, „reflexei‖ pedig már nem működnek. Fontos az egység helyreállítása, az 

EMNT és Tőkés László pedig ebbe az irányba politizál. Azt az erdélyi magyar közösségnek 

kell eldöntenie, hogy mindezt egy vagy több párttal valósítja meg. 

 

OS - A Határon Átnyúló Együttműködési Programok magyar 
nyelvű ügyintézését követeli a Jobbik 
2011. január 11. - MTI 

 

Évek óta sikerrel működik az Európai Unió által támogatott Határon Átnyúló Együttműködési 

Program Magyarország és a szomszédos országok között. Nagy lehetőség ez az elcsatolt 

területeinken élő magyarság támogatására és a magyar-magyar kapcsolatok ápolására. Az 

ebben rejlő potenciált azonban messze nem használjuk ki eléggé, erre a parlamenti pártok 

közöl egyedül a Jobbik hívta fel a figyelmet programjában. A határokon átnyúló 
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együttműködések fontosságáról és hasznosságáról a Parlamentben és a Magyar Állandó 

Értekezlet tavaly novemberi ülésén kormánypárti képviselők és a kormány tagjai is szót 

ejtettek. 

A legfrissebb magyar-szlovák, magyar-szerb és magyar-román pályázati kiírást olvasva 

azonban megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a pályázatokat a korábbiakkal ellentétben angol 

nyelven kötelező benyújtani. Ez rendkívüli mértékben megnehezíti a pályázók dolgát, mivel a 

pályázatok jelentős részét külhoni, magyar anyanyelvű állampolgárok nyújtják be.   Az új 

szabályozást semmi nem indokolja, hiszen a magyar az Európai Unió hivatalos nyelve, és a 

pályázatokat egyébként is minden esetben az adott országok minisztériumai bírálják el. 

Ráadásul a fordítási munkálatok miatt az adminisztratív ügyintézés is lassabb lesz. Az eljárást 

még érthetetlenebbé teszi, hogy például a szlovák-cseh, vagy szlovák-lengyel programok 

esetében fel sem merül az angol nyelv kötelező nyelvhasználata.   A Jobbik választ vár a 

kormánytól arra, hogy ki és milyen oknál fogva rendelte el az angol nyelv kötelező 

használatát a Határon Átnyúló Együttműködési Programok pályázatainak esetében?   A 

Jobbik felszólítja a kormányt, hogy a nemzeti összetartozás jegyében ne támogasson magyar-

magyar kapcsolatokat jelentősen megnehezítő szabálymódosítást, és haladéktalanul 

intézkedjen a korábban jól működő pályázati rendszer visszaállítása érdekében!  Szávay 

István országgyűlési képviselő, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetője 

Kiadó: Jobbik Magyarországért Mozgalom 

 

„Szentháromság” dönt a támogatások sorsáról 
2011. január 12. - Cs. P. T. - Új Magyar Szó 

 

Jövő héten tartja első idei ülését a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) négy újjáalakított 

szakbizottsága közül három: az oktatási, a külügyi és a gazdasági – közölte tegnap Répás 

Zsuzsanna a nemzetpolitikai tárcaközi bizottság budapesti ülése után. A nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár egyebek mellett a határon túli szervezeteknek nyújtott 

támogatásokat összefogó Bethlen Gábor Alap indulásáról tájékoztatta a testület tagjait.  

A MÁÉRT szakbizottságainak éppen a Bethlen Alap által kezelt források szétosztásában 

leenne szerepük. Jövő heti ülésükön a testületek feladata – Répás Zsuzsanna tegnapi 

megfogalmazása szerint – a prioritások áttekintése lesz. A bizottságokat kormánypárti 

politikusok vezetik: az oktatási-kulturálist Hoffmann Rózsa, a gazdaságit Becsey Zsolt, a 

külügyit Németh Zsolt, a szórványt pedig Répás Zsuzsanna. 

Határon túliak nélkül  

Mint ismert, a Bethlen Alap a korábbi Szülőföld Alap jogutódja, és idén 13 milliárd forint 

felett rendelkezik. Tevékenységét egy múlt év végén sebtében elfogadott, január elsejétől 

életbe lépő törvény szabályozza. A jogszabály a „megváltozott nemzetpolitikai szemlélet‖ 

jegyében fogant. Kezdeményezői szerint jogelődjétől eltérően a Bethlen Alap egységes 

döntéshozatali és nyilvántartási rendszerben nyújtja az összes határon túliaknak szánt 

támogatást.  

A Szülőföld Alaptól eltérően azonban a Bethlen Alapnál nem a határon túli szervezetek 

képviselőiből álló szakkollégiumok döntenek a pályázatok elbírálásáról, hanem egy háromfős 

„szuperbizottság‖, melynek tagjai Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Gál András 
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Levente, a közigazgatási tárca államtitkára, és Répás Zsuzsanna. A vezető testület döntéseit 

kilencfős kollégium készíti elő, amelyből a törvény kizárja a határon túli magyarok 

képviselőit. A kollégium tagjait egyébként szintén a „szuperbizottság‖ nevezi ki. 

 „Túl bő csapat‖ a Szülőföldnél  

Ulicsák Szilárdtól, a határon túliak támogatását felügyelő miniszteri biztostól megtudtuk: a 

kilencfős kollégium csupán a Bethlen Alapot kezelő zrt. megalakulása után áll össze. 

„Nagyon bonyodalmas lett volna, ha ebben a testületben a határon túli magyar szervezetek 

valamennyi támogatási területre delegálták volna képviselőjüket, mint ahogy az a Szülőföld 

Alap esetében történt. A Szülőföld Alapnál túlságosan bő lére eresztett csapat dolgozott‖ – 

magyarázta lapunknak Ulicsák.  

Hangsúlyozta azonban, hogy a kollégium tagjainak kinevezésekor fontos kritérium lesz az, 

hogy az adott támogatási területeken gyakorlattal és szakértelemmel rendelkezzenek. 

A miniszteri biztos szerint a határon túli szervezetek a MÁÉRT szakbizottságai révén 

szólhatnak majd bele a támogatások odaítélésébe. Lapunk felvetette: a törvény értelmében a 

testületek az egyes szakterületekre vonatkozóan csak „elvi-szakmai iránymutatást adnak és 

ajánlásokat fogalmaznak‖. „A szakbizottságok valóban nem dönthetnek az egyes pályázóknak 

szánt konkrét összegekről, ám azt javasolhatják, hogy mondjuk a szórvány számára 300 millió 

forintot ítéljünk meg összesen‖ – magyarázta a döntési mechanizmust felvetésünkre Ulicsák. 

A támogatások elbírálásának ezt a módját a Bethlen Alapról szóló törvény vitájakor a 

magyarországi ellenzék is bírálta. Szabó Vilmos szocialista politikus felszólalásában 

kifogásolta a kollégiumok számának csökkentését, azt, hogy egy háromtagú bizottság kezébe 

kerül nemcsak az elbírálás, hanem a kollégium megbízatása is. „Gyanúnk szerint azért 

történik a változás, hogy a kormány szabad kezet kapjon a pénz elosztására, és azok számára, 

akik a kormánynak kedvesek, a politikai hűség lesz az egyedüli szempont‖ – fogalmazott. 

Az RMDSZ ügyvezető elnöke, Takács Csaba nem kívánta bővebben kommentálni a Bethlen 

Alapról szóló törvényt és azt sem, hogy a határon túliakat kizárják közvetlen döntéshozatalból 

a támogatások megítélésekor. „Az új budapesti kormánynak joga van változásokat bevezetni 

minden téren. Én már semmin sem csodálkozom‖ – jelentette ki. 

 

 

Felvidék: 

Van-e magyar-magyar szolidaritás? 
2011. január 11. - Horbulák Zsolt - Új Szó 

 

Ezekben a hetekben olybá tűnik, hogy az egyszerűsített honosítás a szlovákiai magyarságon 

belül kiélezi az ellentéteket. Bár az érdeklődés elenyésző, a lehetőség támogatói és ellenzői 

két táborra szakadtak. A magyar állampolgárságért folyamodó MKP-elnököt éles bírálatok 

érik kérelmének beadása miatt. 

A magyar állampolgárság könnyített megadása már a bejelentésekor megosztotta a felvidéki 

magyarságot. Sokan azzal vádolták Magyarországot, hogy rossz időpontban, a szlovákiai 

választások előestéjén szavazta meg a törvényt, ezzel maga gerjesztette a kódolható szlovák 
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ellenlépést. Jelenleg pedig az a kritika éri a kérelmezőket, hogy túl korán, a szlovák kettős 

állampolgárságot tiltó rendelkezés várható februári eltörlése előtt nyújtják be kérelmüket. 

Nyáron a bírálatok ellenére úgy tűnt, hogy a magyar lépés a szlovák „fronton― diplomáciai 

sikert hozott. Az azonnali szlovák ellenlépés nem a szlovák-magyar, hanem a szlovák-cseh, 

szlovák-ausztrál vagy szlovák-kanadai kettős állampolgárokon csattan. A magyar-szlovák 

állampolgárokat még most sem éri jogi retorzió, hiszen egyszerűsítve is csak háromhavi 

elbírálás után juthatnak magyar állampolgársághoz. A magyar törvény szlovák és szlovákiai 

magyar bírálói azt kifogásolják, hogy nem járul hozzá a szlovák-magyar kapcsolatok 

javításához. A kettős állampolgárság kérdését ennél szélesebb aspektusból kell vizsgálni. Az 

eddigi reakciókból látható, hogy Erdélyben és a Délvidéken igen nagy, Kárpátalján - egyelőre 

- gyérebb az érdeklődés iránta. A számos okból ki lehet emelni az adott országok kettős 

állampolgársághoz való viszonyát (Románia, Szerbia alkalmazza, Ukrajna, Ausztria, 

Szlovákia -2010 júniusától - tiltja), vagy az adott ország gazdasági-politikaitársadalmi 

fejlettségi szintjét. Amikor az Országgyűlés a törvényt megszavazta, megkísérelt kihasználni 

egy olyan időszakot, amikor a környező államok túlnyomó többsége nem tiltakozott ellene, és 

több nagyszámú magyar kisebbség örömmel fogadta. 

Eddig mindenki a magyarországi magyarságtól várta el a szolidaritást a határon túli 

magyarsággal szemben. Ez alkalommal fel lehetne tenni a kérdést, hogy bár a felvidéki 

magyarság szempontjából jobb időpontban is elfogadhatták volna a törvényt, ez esetben nem 

lehetne-e szolidáris a romániai, a szerbiai, de akár az ukrajnai magyarsággal? Pozsonyból, az 

unió egyik leggazdagabb régiójából van-e jogunk ítélkezni a nagyszőlősi, a szászrégeni vagy 

a csantavéri, sokszor rosszabb körülmények között elő magyarok vágya felett? 

 

Nem egyezett meg a kisebbségi nyelvhasználati küszöb 
csökkentésében a szlovák kormánykoalíció 
2011. január 11. - Kokes János - MTI, SITA, Új Szó, Felvidék Ma 

 

Nem egyezett meg a kisebbségi nyelvhasználati küszöb csökkentésében a szlovák 

kormánykoalíció - közölte a koalíciós tanács keddi ülése után Pozsonyban Bugár Béla, a Híd 

elnöke. 

A Híd javaslatáról - miszerint a kisebbségek már ott is használhassák nyelvüket, ahol arányuk 

eléri a lakosságon belüli 10 százalékot, a korábban meghatározott 20 százalék helyett - Rudolf 

Chmel, a párt alelnöke, emberi jogi és kisebbségügyi miniszterelnök-helyettes külön-külön 

fog tárgyalni az egyes pártokkal. 

"Szeretnénk olyan megállapodást kötni, hogy a törvényjavaslatról első olvasatban a parlament 

márciusi ülésén tárgyalhassunk" - mondta újságíróknak Bugár Béla, a Híd elnöke. 

A magyar-szlovák polgári párt javaslatát a három partnerpárt közül a Kereszténydemokrata 

Mozgalom (KDH) nyíltan ellenzi. Ján Figel pártelnök a koalíciós tárgyalások után csak annyit 

mondott, hogy "megpróbálunk egyetértésre jutni". 

A Híd és a KDH között nyílt ellentét van a szlovák állampolgársági törvény tervezett 

módosítása ügyében is. A két párt képviselői erről is tárgyalni akarnak. A koalíción belül 

egyetértés van abban, hogy hatályon kívül kell helyezni az előző, Robert Fico vezette 

balközép kormányzat által keresztülvitt módosítást, miszerint elveszíti szlovák 
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állampolgárságát az, aki felveszi egy másik ország állampolgárságát. Ezt a mai koalíció 

elfogadhatatlannak tartja. 

A KDH ugyanakkor azt javasolja: az új módosításban rögzítsék, hogy kettős állampolgárok 

nem tölthetnek be bizonyos tisztségeket, illetve nem dolgozhatnak például a rendőrségnél 

vagy a hadseregnél. Ezt viszont a Híd ellenzi. Bugár szerint a két párt eltérően értelmezi a 

Szlovákia iránti lojalitást. 

"Kompromisszumra van szükség, s ez lehetséges" - vélekedett Bugár. Figel leszögezte: a 

KDH a vita korrekt megoldásában érdekelt. 

 

Júniusig biztosított a magyar óvoda működtetése Párkányban 
2011. január 11. - bumm.sk, Pátria Rádió 

 

A párkányi magyar óvoda gyermekhiánnyal küzd. Egyelőre sikerült elkerülni az intézmény 

összevonását egy másikkal, a végső döntés a beiratkozásokat követően születik meg – tudta 

meg a Pátria Rádió. 

A párkányi Hársfa Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda gyermekhiánnyal küzd, ezért nem 

gazdaságos az intézmény működtetése, emiatt szeptembertől akár össze is vonhatnak 

intézményeket. A város vezetésének már most közbe kellett lépnie, júniusig biztosított a 

működtetés. 

Ján Oravec polgármester az intézkedésekről elmondta: „Két alternatíva volt: vagy csökkentett 

munkaidőben, csökkentett fizetésért fognak dolgozni az óvoda alkalmazottai, vagy el kell 

bocsátanunk 2-3 személyt." 

A döntésük értelmében június végéig az első verzió lépett életbe, 70 százalékos 

munkarendben dolgoznak tovább. A beíratott gyerekek számának tükrében dől majd el a 

magyar oviként emlegetett intézmény sora. A polgármester arra kérte az illetékeseket, hogy a 

saját érdekükben is próbáljanak meg tenni azért, hogy nőjön a létszám. 

A Pátria Rádió tudomása szerint a többi óvodában nincs ilyen probléma. Az Ady- és a Bartók 

Utcai Óvoda teljesen tele van. A Szövetkezeti soron sem megfelelő a létszám, de annyira, 

mint a Hársfa Utcai Óvodában, nem kritikus a helyzet. Az egyik lehetséges megoldás éppen 

ezért a két intézmény összevonása lehet. A jelenlegi létszám, amely 45 gyereket jelent, nem 

elég ahhoz, hogy ebben a csoportbontásos formában tovább működjön az óvoda. A szülők 

célul tűzték ki, hogy segítsenek az óvoda népszerűsítésében, megszólítják a leendő ovisok 

szüleit, ezzel is elősegítve a beíratott gyerkőcök számának a növelését. Összevonásra és 

beolvasztásra csak a legvégső esetben kerül sor, erről a beiratkozásokat követően születik 

döntés. 

 

Erdély: 

Igényli a magyar állampolgárságot? 
2011. január 11. - Pataki Zoltán, Chirmiciu András, Irházi János - Nyugati Jelen 
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Mai összeállításunkban ismert közéleti személyiségeket, politikusokat kérdeztünk meg, 

igényelni fogják-e a magyar állampolgárságot. 

Arad 

Király András oktatási államtitkár: „Jónak tartom a kettős állampolgárság bevezetését, és 

természetesen kérni fogom, miért ne tegyem, hisz édesapám az akkor magyarországi 

Nagyenyeden született, édesanyám Aradon, amely annak idején szintén Magyarországhoz 

tartozott. Ez egy érzelmi elégtétel, magyar vagyok, nem kell bizonyítanom, hogy otthon 

magyarul beszéltünk.‖ 

Bognár Levente, Arad alpolgármestere: „Igényelni fogom a kettős állampolgárságot az egész 

családommal együtt. Esetemben a kérelmezés helye már eleve adott volt, hisz lévén Arad 

testvérvárosának, Hódmezővásárhelynek a tiszteletbeli polgára, magától értetődik, hogy ott 

fogom letenni a kérelmet és a szükséges okmányokat. Tavaly decemberben erről beszéltünk is 

Hódmezővásárhely alpolgármesterével, részükről kaptam is ez irányban felkérést.‖ 

Bartok András, a pécskai Búzavirág Egyesület elnöke: „Egyelőre nem kérelmezem a magyar 

állampolgárságot, megvárom, amíg lefut az első nagy hullám, de utána természetesen én is 

élni kívánok a lehetőséggel. Nem az előnyök miatt, számomra ez egy jelképes dolog.‖ 

Erdős Bálint, Nagyszintye polgármestere: „Természetesen igényelni fogom én is, és családom 

többi tagja is, mert nagyon fontos számunkra a tudat, hogy magyar állampolgárok is lehetünk, 

ez egy összetartó erőt ad. De szerintem nem elhanyagolható, például, az esetemben, hogy 

magyar útlevéllel vízum nélkül látogathatom majd meg végre Kanadában élő rokonainkat.‖ 

Albert László az Aradi Magyar Ifjúsági Szövetség (AMISZ) elnöke: „Nem foglalkoztam a 

dologgal, mert úgy határoztam, hogy megvárom, amíg elmúlik az első nagy jelentkezési 

hullám. Utána persze én is benyújtom a szükséges iratokat, hogy megkapjam a magyar 

állampolgárságot, amit remek ötletnek tartok a magyar kormány részéről.‖ 

Nt. Czégé Imre arad-gáji református lelkész: „Egyelőre nem kérelmezem, ráadásul esetemben 

bonyolult a szükséges iratok beszerzése is.‖ 

 

Temes 

Delesega Gyula, a Műszaki Egyetem professzora, a Techné Egyesület alapító elnöke: 

„Feleségemmel együtt kérni fogjuk a magyar állampolgárságot, mert magyarok a gyökereink 

és úgy érezzük, hogy ezt a hagyományt folytatni kell. Annak idején a magyarigazolványt is 

kértük, még a család legidősebb tagja számára is! A feleségem esetében nem lesz egyszerű a 

felmenők iratainak beszerzése, mert a bécsi döntés után román fennhatóság alatt maradt 

területeken sok nyilvántartás megsemmisült, ez egy olyan probléma, ami sok magyart 

érinthet!‖ 

Halász Ferenc, az RMDSZ Temes Megyei Szervezetének elnöke: „Feltétlenül kérni fogom a 

magyar állampolgárságot, mert a magyar nemzethez tartozom és ezt ilyen módon is ki akarom 

fejezni. Az Európai Unió több országában gyakorlat a kettős állampolgárság, ezért 

Romániában sem okozhat gondot, ha a polgárainak egy része kettős állampolgársággal 

rendelkezik, egyébként nálunk is bevett gyakorlat, hogy a moldovaiaknak kedvezményes 

feltételek mellett megadják a román állampolgárságot. Még az év első felében kérelmezni 

fogom a magyar állampolgárságot.‖ 

Kaba Gábor, Zsombolya polgármestere: „2012 júniusában fogom kérelmezni a magyar 

állampolgárságot. Azért nem előbb, mert elképzelhető, hogy újból jelöltetem magam a 

polgármester-választásokon, ezért a helyhatósági választások utáni időpontban gondolkodok. 
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A magyar állampolgárságnak számomra erkölcsi értéke van, úgy érzem, hogy a magyar 

nemzethez tartozom. A gyerekeim már most érdeklődnek a magyar állampolgárság 

megszerzése iránt, ők valószínűleg kérni fogják az egyszerűsített honosítást.‖ 

Kása Zsolt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Temes Megyei Szervezetének elnöke: 

„Természetesen kérni fogom a magyar állampolgárságot, mert magyar vagyok. A kettős 

állampolgárság egyetlen előnyt jelenthet a számunkra: a magyar útlevelet, amellyel 

vízummentesen lehet utazni az Egyesült Államokba. Elképzelhető ugyanakkor, hogy belügyi 

vagy katonai pályára nem jelentkezhet olyan fiatal, akinek a román állampolgárságon kívül 

másik állampolgársága is van, de az ilyen irányú törvényes rendelkezéseket nem ismerem.‖ 

Szilágyi Géza, Újszentes polgármestere: „Kérni fogom a magyar állampolgárságot, de nem az 

elsők között, majd egy későbbi időpontban. Úgy tervezzük, hogy valamelyik 

testvértelepülésen, Szentesen, Sándorfalván fogjuk benyújtani az iratokat. Az esetleges 

előnyök vagy hátrányok nálam nem számítanak, a nemzeti hovatartozást pedig véleményem 

szerint nem irattal kell bizonyítani, ez érzelmi kérdés.‖ 

Vajda Pál, Újvár polgármestere: „Nem fogom kérelmezni a magyar állampolgárságot. 2004-

ben a magyarországiak nem tartottak igényt ránk, most én nem tartok igényt a magyar 

állampolgárságra. Nem politikai megfontolásból hoztam ezt a döntést, nem akarok elindulni a 

következő polgármester-választáson. Ha mégis elindulnék, akkor lehet, hogy csak azért is 

kérném a magyar állampolgárságot, és ezt nem is titkolnám el!‖ 

 

Hunyad 

Böjte Csaba atya, a Szent Ferenc Alapítvány elnöke: „Magyarországon és Erdélyben is otthon 

érzem magam, mindkettő közel áll a szívemhez, ezért igényelni fogom. Mindig azt mondom a 

gyerekeknek, ha két ló húzza a szekeret, akkor húzza egy irányba. Valahogy így van ez az 

erdélyi és anyaországi magyarokkal is, itt a lehetőség, hogy egy irányba húzzuk a Kárpát-

medence szekerét. A Kárpát-medence természeti egység, a magyar nemzet is egységes, immár 

papíron is.‖ 

Dézsi Attila prefektus: „Még nem gondolkodtam el alaposan az ügyön, még nem 

tanulmányoztam át az egyszerűsített honosítási törvényt, annak előnyeit és hátrányait. Nem 

zárom ki, hogy kérni fogom, de nem is sietek. Nem az állampolgári oklevéltől vagyok 

magyar, magyarságomat úgy élem meg, hogy magyarként élek, teszek a magyar közösségért, 

nem a piros-fehér-zöld kitűzőkkel, vagy a mellveregetéssel. A kettős állampolgárság erkölcsi 

jóvátétel a határon túli magyarság számára, immár Budapest oklevéllel ismeri el a 

nyilvánvalót, hogy a határon túl rekedt magyarok is ugyanúgy a magyar nemzet részei, mint 

az anyaországiak. Csakhogy ez még mindig nem elég, a budapestieknek rá kell ébredniük, 

hogy nincs egységes magyar nemzet, amíg a határon túliak gondjai nem oldódnak meg, 

oklevéllel, vagy oklevél nélkül. Fennáll a veszély, hogy a kettős állampolgárság 

Magyarországra szívja el az erdélyi fiatalokat, ami súlyos, szinte kiheverhetetlen csapás lenne 

a szórványnak.‖ 

Gáll Sándor, a Hunyadi Református Egyházmegye esperese, lupényi lelkipásztor: 

„Természetesen kérvényezem a magyar állampolgárságot. Nem mondom, hogy fontos, azt 

sem, hogy nem fontos, de szűkebb erdélyi hazánkban az idők folyamán számos olyan dolog 

volt, amiről azt hitték, hogy lényegtelen, később mégis kiderült, hogy fontos lett volna. 

Felvidéken, Kárpátalján, vagy a Délvidéken minél többen kérvényezzék a kettős 

állampolgárságot, minél többen álljanak az anyaország mellé.‖ 
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Máté Márta, főtanfelügyelő-helyettes: „Hamarosan kérvényezem a magyar állampolgárságot, 

mert erkölcsi jóvátételről van szó 2004. december ötödike után, másrészt erkölcsi kötelesség 

is. Tisztelet szüleinkkel, nagyszüleinkkel, felmenőinkkel szemben, akik annyira vágytak a 

magyar állampolgárságra, de sokaknak nem adódott meg a lehetőség, hogy megszerezhessék, 

vagy visszaszerezhessék.‖ 

Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke: „Nem kívánom a nyilvánosság elé vinni, ez 

magánügy. Minden esetre örvendek, hogy az erdélyi magyarság előtt ilyen lehetőség áll, 

remélem, minél többen élnek vele, s minél többen felveszik a kettős állampolgárságot.‖ 

Varga Károly, a Dévai Téglás Gábor Iskolát létrehozó Geszthy Ferenc Alapítvány elnöke: 

„Egyelőre nem kérem a magyar állampolgárságot, gyermekeinknek viszont igen. Számomra 

nem fontos, előnyöm se, hátrányom se származik belőle, gyerekeim majd ott tanulhatnak. 

Nekem senki se kell hogy igazolja magyarságomat, nem kell ehhez papírt lobogtatni, 

tetteimmel azt hiszen kivívtam a nemzethez való hűséget‖. 

Winkler Gyula EP-képviselő: „A kettős állampolgárság személyes kérdés, nem tartozik a 

nyilvánosságra. A dolog amúgy örvendetes, a budapesti politikum végre kielégíti az erdélyi 

magyarság régi vágyát, és érvényesíti is Magyarország alkotmányának azon cikkelyét, mely 

értelmében a mindenkori budapesti kormány felelős az egész magyar nemzetért, a határon túl 

rekedt részeiért is, másrészt későn érkezett erkölcsi restitúció december 5-ért.‖ 

 

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ öt megyei szervezete őt 
támogatja 
2011. január 11. - Paprika Rádió, mediafax 

 

Kelemen Hunor kulturális miniszter kedden Brassóban kijelentette, eddig öt megyei RMDSZ-

szervezet jelezte, hogy támogatja jelöltségét a szövetség elnöki tisztségébe. Az öt RMDSZ-

szervezet között van a Brassó, Fehér és Hargita megyei is. Hozzátette, ha RMDSZ-elnökké 

választják, kérni fogja Markó Bélát, hogy mandátuma végéig maradjon meg a kormányfő-

helyettesi tisztségben, Tőkés Lászlót pedig megpróbálja meggyőzni, hogy ne alakítson új 

pártot. Azt is elmondta, hogy megpróbálja javítani a kapcsolatokat Magyarországgal, és hogy 

nincs rá oka, hogy ne értsék meg egymást a Fidesszel és Orbán Viktor miniszterelnökkel. 

„Úgy gondolom, semmi okunk nincs rá, hogy ne értsük meg egymást Magyarországgal. 

Orbán Viktorral ugyanahhoz a politikusgenerációhoz tartozunk. Én sem vele, sem a körülötte 

levőkkel nem álltam soha konfliktusban. Az RMDSZ és a Fidesz közti kapcsolatokat újra kell 

gondolni és a helyes útra kell terelni. Én nyitott vagyok‖, mondta Kelemen Hunor. Arra a 

kérdésre, mi a véleménye arról, hogy Tőkés László EP-képviselő létre kívánja hozni az 

Erdélyi Magyar Néppártot, Kelemen Hunor azt válaszolta, a kezdeményezést nem 

fenyegetésnek, hanem „taktikai hibának‖ tartja. - tájékoztat a mediafax. „ Ha engem 

választanak február 26-án elnöknek, találkozót kérek Tőkéstől, és megpróbálom meggyőzni, 

hogy mondjon le a pártalapításról, mivel én azt hiszem, lehet megoldásokat találni, és nincs 

értelme megosztani a választókat‖, tette hozzá a kulturális miniszter. 
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Akiknek nem kell magyar állampolgárság 
2011. január 11. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

 

Tömegesen érkeznek az érdeklődők a sepsiszentgyörgyi demokráciaközpontba, idősek és 

fiatalok szorongatják a dédapa munkakönyvét, születési bizonyítványát vagy katonakönyvét. 

Legtöbbjük boldog megnyugvással veszi tudomásul, hogy végre tényleg magyar 

állampolgárok lehetünk, bárhol is éljünk a világon. Van azonban olyan ember is, aki úgymond 

nem enged a negyvennyolcból, él még benne 2004 december ötödikének a megaláztatása, úgy 

gondolja, az állampolgárság megadása csupán politikai fogás, és nem a népakarat diktálta. 

Az ellenzékből vált kormányzati erő mégis elhozta az erdélyi magyaroknak az 

állampolgárságot, és igyekszik elősegíteni az autonómiát is. Jóllehet pár évvel ezelőtt ugyanez 

az erő volt az, amely a Bencsik András-féle Demokrata című lap hasábjain prominens 

vezéralakokat megszólaltatva prognosztizálta, hogy a román EU-csatlakozás megszavazása 

Székelyföld autonómiája nélkül magyar vétót fog eredményezni. Mondhatni, hogy a 

narancsingesek kezében volt az autonómia, ők mégis egyöntetűen szavaztak igennel a 

csatlakozásra, tehát Bencsik úr saját klientúrája felett mondott ítéletet. Ettől eltekintve 

azonban valóban fontos előrelépés történt a kettős állampolgárság ügyében. 

Az elmúlt években a különböző politikai alakulatok állásfoglalása mellett az emberek is 

sokféleképpen látták a kettős állampolgárság ügyét. Hat év távlatából sem értem igazából, 

hogyan lehet megvezetni egy épeszű társadalmat, elhitetni vele különböző képtelenségeket. 

Ezért valahol megértem azokat, akik még mindig felháborodva gondolnak 2004 decemberére, 

ugyanakkor hiszem, vallom és látom, hogy a 15 milliós magyarság legfontosabb kérdései egy 

centralizált helyen – Budapesten – dőlnek, avagy sikkadnak el, mind a magyarellenes 

atrocitások, mind akár az autonómia kérdése. 

Én úgy gondolom – és ezt javaslom mindenkinek, a sérelmek ellenére is –, hogy mivel a 386 

magyarországi honatya nagy része megegyezésre jutott abban, hogy vagyok-e annyira 

magyar, mint voltak őseim, és megteremtették rá a nemzetközi jogi normáknak megfelelően a 

lehetőséget, hogy a közös nyelven, kultúrán, történelmen túl jogi alapok is összekössenek 

bennünket, én félreteszem a hat évvel ezelőtti elkeseredésem szülte elutasító büszkeségemet, 

és felveszem a magyar állampolgárságot. Így az útlevélen a címerpajzs tetején a szent korona 

számomra elmondhatatlanul kedvesebb lesz a sasnál. Azt gondolom, mindannyiunk számára 

kedvesebb lesz. 

 

„Az RMDSZ-nek külön politikákat kell alkotnia a Székelyföld 
és más vidékek számára” 
2011. január 11. - Nyugati Jelen, mediafax 

 

Az RMDSZ szövetségi elnöki tisztségére pályázó Eckstein-Kovács Péter szerint a 

Szövetségnek külön politikákra van szüksége a székelyföldi, illetve a más vidékeken élő 

magyarok számára, és síkra száll a Hargita és Kovászna megyei RMDSZ-szervezetek 

létrehozásáért. 



 
 

 

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

23 

Eckstein hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, támogatja azokat az alapszabály-módosító 

javaslatokat, amelyek erősítenék a szövetség székelyföldi, szatmári, bihari vagy szilágysági 

szervezeteit. 

 „Sokat vitatott kérdés a székelyföldi, Hargita és Kovászna megyei RMDSZ-szervezet 

létrehozása. Mi támogatjuk a Székelyföld autonómiáját, így nem látom, miért ne támogatnánk 

egy, mindkét megyére kiterjedő területi szervezet létrehozását. Az RMDSZ jelenlegi 

vezetősége azt vetette ellen, hogy ez a szervezet túlságosan független lenne. Én támogatom 

ezt a kezdeményezést, mint ahogy a szatmáriakat, a bihariakat és a szilágyságiakat is 

támogatom, hogy hivatalból legyen egy küldöttjük, aki az RMDSZ vezető struktúráiban 

képviseli őket. Nem természetes, hogy Szatmár megyének, ahol választásokat nyertek meg, ne 

legyen megfelelő képviselete az RMDSZ-vezetőségben. A romániai magyar lakosság körében 

oly nagy a változatosság, hogy külön politikákra van szükség a Székelyföld, Közép-Erdély és 

a nyugati országrész tekintetében, mivel mindenhol más és más a helyzet‖ – állította Eckstein, 

aki azt is elmondta, hogy nem támogatja azt a kezdeményezést, hogy az újonnan létrehozandó 

politikai alelnök a szövetségi elnöknek nem, csak az SZKT-nak tartozzon felelősséggel. 

 „Nem szeretnék egy gyenge elnököt, hogy a döntő szó a politikai alelnöké legyen. Egy másik 

alapszabály-módosító javaslat előírja, hogy az RMDSZ-tisztségviselőknek tilos bírálniuk az 

RMDSZ döntéseit. Ezt nem tartom korrektnek. Én a nyitottság mellett vagyok. Ezt nem 

támogatom‖ – mondta Eckstein. 

 

„Nem tudom, ki idomul a másikhoz...” 
2011. január 12. - Nyugati Jelen, mediafax 

 

Kelemen Hunor kulturális miniszter kedden Brassóban elmondta, nem tartja hitelesnek a 

PNL-PC szövetséget, és nem tudja, hogy a két párt közül melyik idomul a másikhoz. 

 „Nem tudok rájönni, ki idomul a másikhoz, a PNL vagy a PC. Nem tudom, amíg nem látom a 

PNL-PC szövetség programját. Nem kommentálhatom, hogy egy ilyen szövetség létrehozása 

kedvező-e vagy sem. Ennyit mondhatok, legalábbis egyelőre, hogy nem tartok hitelesnek egy 

ilyen lépést, mert nem lehet hiteles, de ez a PNL-elnök Antonescu úr dolga, nem az enyém‖, 

mondta Kelemen, aki kifejtette: az új politikai szövetség semmivel nem módosítja a jelenlegi 

politika „aritmetikáját‖. 

 „Aritmetikai szempontból nem változik semmi. Csak annyi, hogy a PC a PSD-től átment a 

PNL-hez. Nem tudok rájönni, ki változtatja meg politikai orientációját, hogy a PNL megy a 

baloldalra, vagy a PC a jobboldalra‖ – mondta a miniszter, aki szerint a politikai projekteket 

közép és hosszútávra kell eltervezni, hogy eredményesek legyenek. 

A PC és a PNL vezetői hétfőn aláírták a Jobbközép Szövetség létrehozásáról szóló 

megállapodást. 

 

Olosz: a jövő Európájában nem lesznek a hétfőihez hasonló 
vandál tettek 
2011. január 12. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 
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Mélységesen elítéli Olosz Gergely azt a vandál tettet, melynek következtében hétfőre 

virradóra magyarellenes, gyalázkodó graffitiket és horogkereszteket festettek a bukaresti 

magyar nagykövetség kerítésére. 

 „Mélységes csalódással tapasztalom, hogy egy uniós tagországban olyan vandál 

cselekedeteknek is tanúi lehetünk, amilyen hétfőn reggel Magyarország bukaresti 

nagykövetségének színhelyén történt‖ – nyilatkozta Olosz Gergely, az RMDSZ parlamenti 

frakcióvezetője. A politikus kifejtette, ez a cselekedet  elfogadhatatlan számára amiatt is, mert 

a Magyar Köztársaság – amellett, hogy szomszédunk – számos esetben igazi barátnak 

bizonyult, ennek legutóbbi példája volt az a mód, ahogyan Románia idei tavaszi schengeni 

csatlakozását támogatta. 

Olosz Gergely személyesen tájékozódott Füzes Oszkár nagykövetnél, aki elmondta, 

elszigetelt incidensről van szó, ami semmiféle hatással nem lesz a két ország viszonyára, és 

úgy tapasztalta, hogy a román hatóságok határozottan és korrekt módon kezelték az ügyet. 

„Meggyőződésem, hogy csak egy elszigetelt esetről van szó, és a jövő Európájában nem 

leszünk kénytelenek hasonló magatartással szembenézni‖ – tette hozzá Olosz. 

Mint ismeretes, hétfőre virradó éjszaka eddig ismeretlen tettesek magyarellenes feliratokat 

fújtak a nagykövetség épületére, a kerítésre felfestették, hogy „Dacia is back‖, ugyanakkor 

horogkereszteket is festettek az épületre. A román külügyminisztérium is élesen elítéli ezt a 

vandál cselekedetet, derül ki a sajtónak kiadott közleményből. 

 

Elkerülhető a vég kezdete? 
A törekvések nem ellentétesek, nem kioltják, hanem erősítik a nemzetépítési folyamatokat. 

2011. január 12. - Ambrus Attila - Új Magyar Szó 

 

Hidegháború és árokásás zajlik Erdélyben január elseje óta, amióta az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács demokrácia-központjaiban megkezdődött a magyar állampolgári kérvények 

kitöltése. Az RMDSZ palástolni próbálja féltékenységét, amiért az Orbán-kormány az 

EMNT-t tartja kizárólagos partnerének a visszahonosítási akcióban, közben attól tart, hogy a 

magyarországi támogatási összegek elosztása is teljes mértékben az EMNT feladata lesz az 

idéntől.  

Eközben aktivizálódik az RMDSZ ellenzéke is, amelynek sajtója erős támadást indít a Markó 

Béla vezette alakulat ellen. Legutóbb a februárban leköszönő RMDSZ-elnököt igyekeztek 

rossz fényben beállítani, idézték válaszát, miszerint nem kíván (egyelőre) magyar állampolgár 

lenni. A tudósítók szándékosan vagy tudatlanságból viszont elhallgatták, hogy a román 

kormány miniszterelnök-helyetteseként a nemzetvédelmi törvény előírásai és a józan ész 

diktálta visszafogottság miatt nem is folyamodhat egy másik állampolgárságért.  

Azt sem szabadna figyelmen kívül hagyni, hogy az RMDSZ kormányszerepének 

köszönhetően sem ütközik akadályba a magyar állampolgárság igénylése Erdélyben. Az erős 

erdélyi magyar érdekképviselet nélkül a román törvényhozás könnyen szlovakizálódhat! 

Ma a nacionalizmus kártyáját a kormánykoalíció ellen kijátszó ellenzék hisztériakeltő 

próbálkozásait lehűti a kormányzó Demokrata-Liberális Párt, amely az RMDSZ támogatása 

nélkül népszerűtlenségének csúcsán hatalmasat bukna. 
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Az RMDSZ keresi az együttműködési lehetőséget a Fidesszel és a magyar külügygyel. Az 

együttműködést szorgalmazta Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács RMDSZ-es elnöke is, 

aki szerint a magyarországi politikai elitnek változtatnia kell azon a felfogásán, hogy „nem 

biztosít érdemi döntési/együttdöntési jogosítványokat a határon túli magyar politika legitim 

képviselőinek, olyan jogviszonyokat, amelyek alanya a határon túli magyarság.‖ 

Borboly Csaba egyébként egy összmagyar alkotmány kidolgozását is javasolta. „Erdélyi 

székely magyar vezetőként akkor lennék elégedett Magyarország új alkotmányával, ha annak 

betűje és szelleme új alapokra helyezné a magyar–magyar viszonyrendszert, az őt érintő 

anyaországi döntési folyamatokban – a nemzeti együttműködés rendszerének megfelelően – 

partneri, mellérendelt szerepbe kerülne a határon túli magyarság‖ – mondja a Hargita megyei 

elnök, aki úgy látja, hogy az elmúlt húsz esztendőben felgyülemlett tapasztalat alapján 

megérett az idő a határon túli magyar közösségek közjogi szintű nagykorúsítására, s ezzel 

arra, hogy az új alkotmány ne csak Magyarország, de a magyar közösség egészének 

alaptörvényévé váljék. 

A székelyföldi elöljáró indokoltnak tartja, hogy a jelenlegi alkotmány alapvető 

rendelkezéseinek első pontja – „Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő 

magyarok sorsáért‖ – jobban részletezze a felelősségvállalás konkrét megvalósulási formáit, a 

kormányzati ciklusokon, illetve kiszámítható módon részletezze és szabályozza a Magyar 

Köztársaság által a határon túli magyarokért vállalt kötelezettségeket.  

A javaslat – még akkor is, ha az már nehezen beékelhető a már elkészült magyar alkotmány 

szövegébe, mivel konvergens az alaptörvény szellemével – jelzi, hogy a magyar kormány és a 

romániai magyarság jelenlegi politikai képviseletének a törekvései nem ellentétesek, nem 

kioltják, hanem erősítik a nemzetépítési folyamatokat.  

Az erdélyi magyar törvényhozó képviselet szempontjából fontos, hogy a magyar kormány 

komolyan veszi-e az együttműködést a gazdasági válság bátortalan és rövidtávon egyáltalán 

nem eredményes kezelésében meggyengült, de még mindig jelentős támogatással rendelkező 

RMDSZ-szel vagy csak az EMNT-t tartja majd partnerének. Ha a magyar kormány nem az 

együttműködést, hanem a versengést szorgalmazza az erdélyi magyar politikai és közéletben, 

óhatatlanul a vajdasági, kárpátaljai és felvidéki helyzetbe jutunk. Egy olyan országban, ahol a 

hatályos törvényeket sem tartja be a hatalom, ahol a nacionalizmus még mindig a politikai 

eszköztár aduja, ez az állapot a vég kezdetét jelentheti a magyar közösség számára. 

 


