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Vezető hírek: 

 

EU-elnökség - többféle reakciót váltott ki a Brüsszelben látható kultúrtörténeti 

szőnyeg 

2011. január 13. - Veres Béla - MTI, Erdély Ma, Felvidék Ma, bumm.sk, Háromszék, 

Krónika, Új Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Botrányt kavart az Európai Unió magyar elnökségét jelképező, óriási kultúrtörténeti 

szőnyegen helyet kapott egy 1848-as térkép is. A térkép egyesek szerint olyan emlékeket 

ébreszt, amikor Ausztria volt a birodalom ura, és Bécs az egyedüli főváros. Az MSZP 

közleményben reagált az ügyre, miszerint az Orbán kormány fejezze végre be az ország 

lejáratását. „Az uniós hitelmegállapodás apropóján az Európai Bizottsággal, a kettős 

állampolgárság ügyében a szomszédainkkal, az energiabiztonságról szóló tárgyalások során 

külföldi partnereinkkel, a médiatörvény kapcsán meg az egész világgal. Ma pedig már egy 

szőnyeggel sikerült botrányt kavarni.‖ - áll a közleményben. 

 

Tanügy: erőltetett menet 

2011. január 14. - Kovács Zsolt - Új Magyar Szó 

Az elfogadott oktatási törvény gyakorlati megvalósításának feladataival foglalkozik az Új 

Magyar Szó. Szőcs Domokos az oktatás minisztérium kisebbségi osztályának igazgatója 

elmondta, hogy fő a nyugalom, először egyeztetni kell a megyei tanfelügyelőségek 

képviselőivel, majd elkezdődhet az út tantervek kidolgozása. „Reális esélyt látok arra, hogy 

legyen tanterv őszig, de mindent alaposan átgondolunk‖ - tette hozzá. Dáné Károly az 

Országos Tankönyvkiadó igazgatója szerint sem szabad kapkodva tanterveket elfogadni, 

hiszen minőségi tankönyvekkel kell ellátni az iskolákat.  

 

Honosítás: eskületétel március 15-én 

2011. január 12. - Pannon RTV, Kitekintő 

Március 15-én tehetik le a magyar állampolgársági esküt az első kérelmezők – döntötték el 

tegnap a nemzetpolitikai tárcaközi bizottság ülésén, Budapesten. 

Az egyszerűsített honosítási eljárásra az első héten mintegy ötezer kérelem érkezett, annyi, 

mint az elmúlt évben összesen. A legtöbben Szabadkán adták át kérelmüket – mondta a 

Pannon RTV-nek Répás Zsuzsanna. A helyettes államtitkár hozzátette: döntés született arról 

is, hogy egy hónapon belül megalakul a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., amely a határon túli 

magyar támogatásokat kezeli január elsejétől. 
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
OS - A Jobbik együtt harcol az SZNT-vel a székely autonómiáért 

2011. január 13. - MTI 

A Jobbik közleményben reagál Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnökének azon 

kérésére, hogy a parlamenti pártok álljanak ki a székely autonómia ügye mellett. A Jobbik 

„teljes mellszélességgel támogatja az SZNT kezdeményezését‖, hiszen korábban is támogatott 

SZNT kezdeményezéseket, mint a „a székely szimbólumok és a székely zászló használatának 

elterjesztésére, vagy a .sic domain-név bevezetésének kezdeményezése.‖ 

 

Felvidék: 

 
Kizáró(lag) magyarok? 

2011. január 12. - Ravasz Ábel - Új Szó Online 

Kárpátalján a magyar anyanyelvű romák számát 15 ezerre teszik. Ez a magyar 

népességcsoport az egyetlen, aminek száma növekszik. A magyar tannyelvű iskolák 17 

százalékát teszik ki a roma származású diákok. Vannak olyan iskolák, ahova be sem kell 

járniuk, azonban a létszámhoz szükség van rájuk. Szlovákiában a népszámlálás előtt kérdéses, 

hogy a 70-80 ezerre tett magyar anyanyelvű roma milyen nemzetiségűnek vallja, magát, 

hiszen velük bizonyosan meglenne a lélektani határ  félmillió magyar. 

 
Az ordibálás margójára 

2011. január 13. - Kövesdi Károly - Új Szó Online 

A kettős állampolgársággal kapcsolatban olvashatunk egy publicisztikát az Új Szó honlapján. 

A szerző szerint nem az a kérdés, hogy valaki az Orbán kormányt támogatja, vagy 

Gyurcsányt. Hozzáteszi, hogy a szlovákiai magyarok nagy része fél kérelmezni a magyar 

állampolgárságot, mivel „elveszítik a nyugdíjukat, kiesnek a szociális ellátás hálójából, mi 

több, el kell költözniük az országból‖, terjeszti az ellenpropaganda. Ezért nem azt kell 

elsődlegesnek tekinteni, hogy mit kapok a magyar állampolgársággal, vagy mit veszíthetek el, 

hiszen „aki igényli a magyar állampolgárságot, semmi egyebet nem tesz, mint visszaveszi azt, 

amitől kilencven évvel ezelőtt jogtalanul megfosztották.‖ 

 
Berényi: a magyar-szlovák viszony javulása nem mehet a magyar kisebbség 

kárára 

2011. január 13. - Kokes János - MTI 

Berényi József a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnöke fontosnak tartja a Fidesszel való 

jó viszony fenntartását, azonban elsődleges a szlovákiai magyarok helyzetének javítása. 

Kiemelte, hogy ha szükséges az MKP is közli a magyar kormánnyal fenntartásait. Tette ezt a 

kettős állampolgárság időzítésével kapcsolatban, illetve teszi ezt a médiatörvénnyel 
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kapcsolatban is. A kettős állampolgárok szavazati jogáról még nem történt egyeztetés az MKP 

és a magyar fél között ez, majd a január végi Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

(KMKF) fogja megtárgyalni. 

 
Bósza lefóliázta Slotáék komáromi Trianon-oszlopátBevitték a rendőrök 

2011. január 13. - bumm.sk 

Fóliával takarták le a komáromi határon felállított trianoni emlékoszlopot. Bósza János civil 

autonómiaharcos csütörtökön délelőtt takarta le az oszlopot, amikor két rendőr igazoltatni 

akarta, amikor ő is ezt kérte tőlük erre nem voltak hajlandóak. Újabb rendőrök érkeztek ki, 

akiknek már igazolta magát és el is vitték a komáromi rendőrkapitányságra. „Őrizetbe vettek, 

de nem mondták meg, milyen indokkal‖ - mondta. 

 
Berényi: a magyar-szlovák viszony javulása nem mehet a magyar kisebbség 

kárára 

2011. január 13. - Mózes Szabolcs - Veres István - Új Szó 

A 2010-es évet önkormányzati sikerrel zárták, ám legközelebb csak 2013 végén lesz 

választás. Addig A Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnökével készített interjút az Új Szó. 

Amiben értékeli az elmúlt fél évet, amit két időszakra bont. A helyhatósági választásokig tart 

az egyik és az azt követő időszak öleli fel a másikat. A választásokon elért eredményt nem 

értékeli túl, de mindenképp sikernek könyvelik el. Tudja, hogy mint parlamenten kívüli párt 

nem rendelkeznek akkora kezdeményezési lehetőséggel, ezért kénytelenek „bekiabálni a 

pályára‖. Nem tudja elképzelni, hogy a Smerrel közelebb kerülnének, hiszen a szlovák párt 

nem barátja a nemzetiségeknek. A magyar kormány őket tekinti partnernek, de ez nem jelenti 

az, hogy nem fogalmaznának mega Fidesz tevékenységével kapcsolatban. Kitér arra is, hogy a 

januári KMKF-en fogják megbeszélni a határon túli magyarok választói jogát, de több uniós 

állam biztosít hasonló jogot állampolgárainak. 

 

Erdély: 

 
Ecksteinnak fontosabb a kormányzásnál a parlamenti jelenlét 

2011. január 13. - Paprika Rádió 

Eckstein-Kovács Péter elmondta, hogy nem támogatja az RMDSZ kilépését a kormányból, de 

a parlamenti jelenlét fontosabb számára. Kijelentése válasz volt Frunda György azon 

kiejelentésére, miszerint az RMDSZ-nek ki kell lépnie a koalícióból, ha a kormány nem hoz 

gazdaságot fellendítő intézkedéseket.  

 
„Rendőr is lehet magyar állampolgár” 

2011. január 12. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Törvényes Romániában a kettős állampolgárság, ezért azok is kérelmezhetik, akik a 

belügyminisztérium kötelékében dolgoznak. Ez az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

által működtetett marosvásárhelyi Demokrácia Központjában hangzott el válaszul arra, hogy 

sokan megtorlástól tartanak és ezért nem kérik az állampolgárságot. A Demokrácia Központ 



 
 

 

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

5 

8-tól 20-ig fogadja az érdeklődőket és a fordítást is helyben el tudják intézni, amiért 15 lejt 

kell fizetniük az érdeklődőknek. A tájékoztatás mellett találkozósorozatot kezdeményeztek a 

magyar közösség képviselőivel, január 10-én az egyházak elöljáróival egyeztettek, míg január 

14-ére a civil szféra képviselőit hívták beszélgetésre. 

 
Kitart a március 15-e szabadnappá való nyilvánítása mellett az MPP 

2011. január 13. - Háromszék 

A Magyar Polgári Párt (MPP) továbbra is kitart azon álláspontja mellett, hogy március 15-e 

legyen hivatalos ünnep. Érthetetlen számukra, hogy egy magyar prefektus akadályozza meg a 

márciusi ünnepnapot. 

 
Február 23-ára módosulhat a Mátyás-szobor avatásának időpontja 

2011. január 13. - Erdély Ma 

Kelemen Hunor találkozott Füzes Oszkár bukaresti nagykövettel, aki gratulált a tanügyi 

törvénnyel kapcsolatos sikernek. A nagykövet a Mátyás szobor avatásával kapcsolatban 

jelezte, hogy a magyar kormány számára nem megfelelő az időpont ezért Kelemen Hunor 

február 23-át az uralkodó születésének napját javasolta. 

 
Ismét könnyítettek a honosításon 

2011. január 13. - Erdély Online 

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete mindent megtesz, hogy az egyszerűsített honosítási 

eljárás eljusson a megye településeire. Két hiteles fordítóval kötöttek megállapodást, akik 

ingyen fordítják le és hitelesítik az iratokat, az RMDSZ-vezetésű önkormányzatok 

többségében pedig már hétfőtől folyamatosan ingyenesen készítenek fényképeket minden 

igénylő számára. Azokon a településeken pedig, ahol bár nincs polgármestere az RMDSZ-

nek, de működik szervezete, egy előre egyeztetett program szerint jár majd a szövetség 

úgynevezett mobil csoportja, hogy elkészítse a szolgáltatást igénylőkről a felvételeket. 

Továbbképzést is tartottak a tájékoztatással foglalkozóknak, Debrecenből Sinaliné Veres 

Erzsébet, az Anyakönyvi Hivatal csoportvezetője és Dr. Halasiné Dr. Győri Lívia, a város 

Okmányosztályának vezetője vett részt és válaszolt a kérdésekre, illetve beszámoltak arról, 

hogy csak a saját maguk anyakönyvi iratait kell hivatalos magyar fordítással beadniuk, a 

felmenők iratait nem kell lefordíttatni. 

 
Négy-öt hónap múlva az RMDSZ újraelemzi a kormányon maradás kérdését 

2011. január 13. - Szőcs Lóránt - szekelyhon.ro 

Fekete-Szabó András Levente, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője is úgy nyilatkozott, hogy 

amennyiben a következő évben kudarcot vallanak a gazdaságösztönző intézkedések, úgy az 

RMDSZ-nek felül kell vizsgálnia koalícióban maradás kérdését. Frunda György szerint 

feltételeket kellene szabnia a pártnak, hogy a kormányban maradjon, amennyiben a kormány 

nem tartja be a hozzáfűzött reményeket, úgy az ellenzékkel kell megtalálni a hangot. Olosz 

Gergely szerint valóban szükség van a gazdaságélénkítő intézkedésekre, de a pártnak nem 

szabad kilépnie a koalícióból. 
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A regionális RMDSZ-szervezetek létrehozását szorgalmazzák 

2011. január 13. - transindex.ro 

Elfogadta az RMDSZ szabályzatmódosító bizottsága azt az indítványt, ami lehetővé tenné 

regionális RMDSZ szervezetek létrehozását. Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök a 

bizottsági üléssel kapcsolatban elmondta, hogy „2-3 megyei szervezet társulása révén lehetne 

létrehozni egy regionális szervezetet, amelyre azért lenne szükség, mert a régiók saját 

problémáikat jobban ismerik, és a helyi érdekeket is jobban lehetne így érvényesíteni.‖ Azt is 

hozzátette, hogy a hétvégi háromszéki tanácsülés fog eldőlni, hogy a Kovászna megyei 

RMDSZ kit fog támogatni a párt elnök posztjáért vívott harcban. 

 
Aláírásgyűjtésbe kezd az SZNT 

2011. január 13. - Kiss Előd Gergely - Krónika 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) aláírásgyűjtésbe kezd az unió tagállamain belül, hogy az 

EU megalkossa az őshonos nemzeti kisebbségek önrendelkezésére vonatkozó jogszabályt. 

Izsák Balázs a szervezet elnöke elmondta, hogy a gyűjtést Magyarországon kezdik, majd 

miután megszervezték az infrastruktúrát, bővítik a tagállamok felé. 

 
RMDSZ: Kelemen Hunor a favorit 

2011. január 13. - Forró Gyöngyvér - Krónika 

Kelemen Hunort fogja támogatni Hargita és Kovászna megye az RMDSZ elnöki posztjáért 

vívott harcban. Antal Árpád úgy fogalmazott, hogy ígéretet kaptak arra, hogy létrehozzák az 

RMDSZ székelyföldi szervezetét, amit a Székelyföld–Kolozsvár–Partium tengely mentén 

terveznek. Borboly Csaba Hargita megyei tanács elnöke elmondta, hogy „nagyon fontos, 

hogy az RMDSZ közelebb kerüljön az emberekhez, és ez azt jelenti, hogy növelni kell a 

területi szervezetek súlyát.‖ 

 

Vajdaság: 

 
Kettős állampolgársággal rendelkezők nem dolgozhatnak a belügyben 

2011. január 13. - Vajdaság Ma 

A magyar állampolgársággal is rendelkező vajdasági magyarok nem dolgozhatnak a szerbiai 

belügyi titkárságokhoz tartozó munkakörökben, derült ki Ivica Dačić nyilatkozatából. A 

belügyminiszter szerint ez a szabályozás nem negatív megkülönböztetés, nemcsak a 

magyarokra vonatkozik. A belügyi tárca vezetője a Pannon RTV híre szerint kiemelte: a 

nemzeti hovatartozástól függetlenül egyetlen kettős állampolgár sem dolgozhat a rendőrségen. 

Dačić ugyanakkor megismételte Belgrád ismert álláspontját: a kormány nem ellenzi a 

vajdasági magyarok kedvezményes honosítását. Az érintetteknek ugyanolyan jogaik és 

kötelezettségeik lesznek Szerbiában, mint eddig is – hangoztatta a szerb kormány alelnöke, 

aki egyben a Szerbiai Szocialista Párt elnöke. 

 

 



 
 

 

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

7 

 

 

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   
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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/
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Magyarország: 

OS - A Jobbik együtt harcol az SZNT-vel a székely 
autonómiáért 
2011. január 13. - MTI 

 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke tegnap levélben kérte a parlamenti pártok 

frakcióvezetőit, hogy álljanak ki a székely autonómia ügye mellett. 

Vona Gábor elsőként reagált a megkeresésre és válaszában leszögezte: Jobbik a kezdetektől 

fogva következetesen kiállt az összmagyar érdekek képviseletéért, ezért teljes 

mellszélességgel támogatja az SZNT kezdeményezését. A Jobbik elnöke kiemelte: az SZNT 

korábban is számos előremutató akciót indított, mint például a székely szimbólumok és a 

székely zászló használatának elterjesztésére, vagy a .sic domain-név bevezetésének 

kezdeményezése. Vona Gábor szerint Magyarország az elmúlt két évtizedben hazaárulással 

felérő bűnöket követett el, amikor nem használta ki a kedvező politikai lehetőségeket az 

erdélyi magyarság önrendelkezésért folytatott harcának segítésére. Mind mondta, felelős és 

lelkiismeretes politikusnak, közéleti szereplőnek nem szabad és nem érdemes kevesebbet 

kitűznie maga elé, mint a teljes körű székely autonómia kivívását!     "A Jobbik a kezdetektől 

fogva következetesen kiállt az összmagyar érdekek képviseletéért, a Magyar Országgyűlés a 

mi javaslatunkra, illetve nyomásunkra fogadta el többek között a magyar állampolgárság 

könnyített megadását, a Trianon emléknapot, valamint a határon túli osztálykirándulások 

tervezetét. Az új erő ez alkalommal is a nemzeti ügyek motorjaként kívánja segíteni azon 

célok elérését, amelyek minden jó érzésű magyar embert összekötnek határokon innen és túl." 

– áll Vona Gábor válaszában. A teljes levelezés elolvasható a Jobbik honlapján  

(http://jobbik.hu/rovatok/antiglobalizacio/a_jobbik_tamogatja_a_szekely_autonomia_ugyet_

%E2%80%93_izsak_balazs_es_vona_gabor_levelvaltasa). 

    Kiadó: Jobbik Magyarországért Mozgalom 

 

Felvidék: 

Kizáró(lag) magyarok?  
2011. január 12. - Ravasz Ábel - Új Szó Online 

 

Az ukrajnai Kárpátalján napjainkban mintegy 150 000 ember anyanyelve a magyar. Ez a 

népesség alapvetően fogyóban és elöregedőben van, azonban akad egy olyan alcsoportja, 

melyre a fiatalok túlsúlya és a létszám növekedése jellemző. A magyar anyanyelvű romákról 

van szó, akiknek a számát a kutatók mintegy 15 000 főre teszik. 

Kárpátalja egyes nagy létszámú magyar tannyelvű iskoláiban a REGIO folyóiratban idén 

megjelent tanulmány szerint már évek óta bevett gyakorlat roma „fantomtanulók‖ 

szerepeltetése az osztálykönyvben. Az ő folyamatos igazolatlan hiányzásuk kimondatlan 

megegyezésen alapul: a roma diákok nem járnak be, a gádzsók pedig ennek csendben örülnek. 

Egészen más a helyzet azokban a kis falusi iskolákban, melyek léte már évek óta éppen a 

magyar nyelvű roma diákoknak köszönhető. A csökkenő létszámú magyarság egyre kevesebb 
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településen képes összedobni az alapiskolai osztályok indításához szükséges öt(!) főt, ezért – 

szigorúan praktikus okokból – a romák iskolai integrációjához folyamodnak. Napjainkra már 

a nagyobb iskoláknak is szükségük van a roma tanulókra a létszám emelésének érdekében. 

A roma gyerekek egyre növekvő aránya a magyar iskolákban (jelenleg 17% környékén lehet) 

a felmérések szerint nem arat osztatlan sikert. Egy kutatás tanúsága szerint a magyar szülők 

egy része úgy érzi, ez magában hordozza az oktatás színvonalának csökkenését, ezért sokuk 

számára vonzóbb alternatíva az ukrán nyelvű iskola. 

Ez a dolog különösen azért aktuális, mert idén népszámlálást tartanak Szlovákiában, és az itt 

élő mintegy 70-80 000 magyar anyanyelvű roma által követett stratégia egyáltalán nem lesz 

mindegy azzal kapcsolatban, meglesz-e a mitikus félmillió, sőt, hogy a magyar marad-e a 

legnagyobb szlovákiai kisebbség, legalábbis papíron. A 2001-es népszámláláson alig több 

mint 10 000 megkérdezett vallotta be, hogy magyar és roma egyszerre, azaz csak minden 

nyolcadik. A magyar romák Szlovákiában kettős kisebbségben vannak: sokan közülük 

vélhetően magyarnak vallották magukat, asszimilációjuk okán és/vagy taktikai okokból, 

megint mások pedig a szlovák önbevallást választották. Példának okáért a Gecse Annamária 

terepmunkája szerint mintegy 85%-ban magyar romák, maradék részben magyarok által lakott 

rimaszombati járásbeli Baraca lakói 2001-ben 85%-ban magyarnak, 10%-ban romának és 4%-

ban szlováknak vallották magukat. 

De vajon sorsközösséget vállal-e a szlovákiai magyarság a tőle egyre mélyebb szociális, 

demográfiai és kulturális szakadékkal elválasztott „saját‖ cigányaival, vagy pedig csak az új 

népszámlálási statisztikák átböngészésekor és a magyar–roma arány összehasonlításakor fog 

hálát érezni a magukat magyarnak valló romákkal kapcsolatban? Az itteni magyar elit számos 

tagjának stratégiája, hogy minden fórumon, minden kérdésre népnemzeti érzelmű válaszokkal 

tömíti el a kommunikációs csatornákat. Meglátjuk, erre a kihívásra, mely valóban 

nemzetpolitikai, ki mer majd őszinte és egyben hatékony választ adni e megmondóemberek 

közül. 

 

Az ordibálás margójára  
2011. január 13. - Kövesdi Károly - Új Szó Online 

 

A január elsejétől életbe lépett magyar állampolgársági törvény sajnálatosan megosztja a 

szlovákiai magyar közvéleményt.  Akárcsak a szégyenletes, öt évvel ezelőtti magyarországi 

népszavazás. 

Azon már meg sem lepődik az ember, hogy szlovákiai magyar politikusok, közszereplők 

sietnek elöl járni a „jó példával‖, és alig titkolt lojalitásukat hangoztatva világgá kürtölni, 

miért nem kérik a magyar állampolgárságot. Úgymond nincs rá szükségük, anélkül is 

magyarok. Aki pedig a nyilvánosság előtt kijelenti, hogy kéri, azt igyekeznek nevetségessé 

tenni. A „hűségnyilatkozók‖ és kételkedők épp csak azt felejtik el, hogy ez nem arról szól, 

Orbán Viktort szeretjük-e, vagy a gyurcsányi gulyáskapitalizmust sírjuk vissza, hogy a 

Fidesz–KDNP-kormány alkotta meg a törvényt, vagy akárki más. Az ismert okok miatt 

amúgy is megkésett a dolog, szinte az összes környező országnak van hasonlótörvénye.  

Nincs új a nap alatt, hiszen (rendszerektől és kormányoktól függetlenül) évtizedek óta 

megszokhattuk a szlovák állampropaganda hangszórójából a harsogást, milyen jó nekünk 
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magyarnak lenni Szlovákiában, és milyen átlagon felüli jogokban részesülünk. S a 

propaganda mindig megtalálja a megfelelő embereket, akikkel ezt ki lehet mondatni. Mi több, 

nemrég megismételték a két éve végzett szociológiai felmérést, amelyben (nem a polgárokat, 

hanem a pártok szavazóit, köztük a Szlovákiában élő magyarokat is) megkérdezték, büszkék-e 

arra, hogy Szlovákia polgárai. Rosszul megfogalmazott kérdésekre csak rossz válaszokat lehet 

adni. A polgár lehet büszke a nemzetére, kultúrkincsére, népe nagyjaira, szellemi 

teljesítményére. Fel nem foghatom, miért kellene büszkének lennem magyarként mondjuk 

Pavol Dobšinský ízes szlovákságára. Legfeljebb szerethetem.  

Eltekintve attól, hogy Európa és a világ kultúrnépeinél a kettős állampolgárság pozitív 

kategória, és maga az Európai Unió is támogatja az emberi jogok alapjának számító etnikai 

sokszínűség fenntartását, és prioritásnak tartja a nemzeti identitás megőrzését, a 21. század 

Szlovákiájában úgy tűnik, megállt az idő, és visszatértünk a 19. századba. A legaggasztóbb 

azonban, hogy ehhez mi, szlovákiai magyarok is hajlandók vagyunk asszisztálni.  

A „kettős állampolgárság‖ ügyében a legtöbb embert a félelem vezérli. Sokan azt hiszik, hogy 

ha kérik a magyar állampolgárságot, elveszítik a nyugdíjukat, kiesnek a szociális ellátás 

hálójából, mi több, el kell költözniük az országból. Ezeket a szamárságokat az 

ellenpropaganda naponta sugallja, s nem eredménytelenül. Persze, aki olyan balga, hogy 

feljelenti önmagát, magára vessen. Aki itt adózik, itt fizeti az egészségügyi és 

nyugdíjjárulékot, azt semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem érheti, semmijét el nem 

vehetik. Legfeljebb nem lesz belőle katonatiszt, rendőr, a titkosszolgálat embere vagy 

politikus. Abból meg nagyon kevésre van szükség, a félmillió magyar fél százalékának. Az ő 

véleményük tehát irreleváns.  

A dolog végtelenül egyszerű: nem azt kell nézni, ki adja, mivel jár, mit mondanak róla mások. 

Aki igényli a magyar állampolgárságot, semmi egyebet nem tesz, mint visszaveszi azt, amitől 

kilencven évvel ezelőtt jogtalanul megfosztották. Amit – megkérdezése és beleegyezése 

nélkül – koboztak el déd- és nagyszüleitől, szüleitől s végeredményben tőle. A többi ballaszt 

és mellébeszélés. Aki megelégszik a „kisebbség‖ bélyegével, az ő dolga. Legyen vele boldog. 

A nemzeti hovatartozás azonban évezredes érték, amelyet nem szabad egy lapon emlegetni 

percemberkék percnyi haszonlesésből származó álérveivel. 

 

Berényi: a magyar-szlovák viszony javulása nem mehet a 
magyar kisebbség kárára 
2011. január 13. - Kokes János - MTI 

 

Berényi József szerint a Magyar Koalíció Pártja (MKP) azt szeretné, hogy a magyar-szlovák 

jószomszédi kapcsolatok fejlesztése ne a szlovákiai magyar kisebbség kárára, illetve annak 

mellőzésével történjen. 

"Mi elsődlegesen arra összpontosítunk a magyarországi politika irányába, hogy a jószomszédi 

kapcsolatok építése – ami evidensen a Fidesz célja – ne a szlovákiai magyarok itteni 

helyzetének kárára valósuljon meg. A kormányfői találkozó (Iveta Radicová és Orbán Viktor 

decemberi pozsonyi találkozója - a szerk.) sajtótájékoztatóján a kettős állampolgárságot 

leszámítva láthatóan kerülték a kényes témákat" - jelentette ki az MKP elnöke abban az 

interjúban, amelyet az Új Szó című pozsonyi magyar napilap közölt csütörtökön. 
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"A mi feladatunk elsődlegesen az, hogy ha kell, akkor a Fidesznél is folyamatosan szinten 

tartsuk, hogy a jószomszédi viszony fontos, de nem mehet a kárára annak, hogy a mi 

ügyeinket félreteszik, és az államközi kapcsolatok mosolydiplomáciába csúsznak át" - 

szögezte le a politikus.  

Berényi szerint az MKP ugyan a Fidesz legfőbb szlovákiai partnere, de "ha szükség van rá", 

természetesen fenntartásaikat is nyíltan kifejezik. "...például a kettős állampolgárságnál 

többször is elmondtuk, hogy rossz volt az időzítés. A médiatörvény kapcsán sem gond 

számunkra kijelenteni, hogy úgy tűnik, magasak a büntetések, illetve vitás lehet, mennyire 

pontos azok kirovásának megfogalmazása" - mutatott rá a pártelnök.  

"A szlovák közvélemény most egységesen ront rá a Fideszre, ezért sem tartom szükségesnek, 

hogy mi ebben részt vegyünk. Ez nemcsak arról szól, hogy a médiatörvényt és a Fideszt 

bírálja Szlovákia, érzésem szerint arról is, hogy hosszú időn keresztül Szlovákiát bírálta a 

külföld, és ebben Magyarország is aktívan részt vállalt. Most mintha törlesztene a szlovák 

közvélemény. Sokan túllihegik ezt a témát" - vélekedett az MKP vezetője. 

A kettős állampolgárságú magyarok esetleges szavazati jogával kapcsolatban Berényi 

elmondta, hogy erről még nem konzultáltak Budapesttel. 

"Ez a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) január végi ülésének témája 

lesz" - jegyezte meg a politikus. Az MKP álláspontját firtató kérdésre válaszolva csak annyit 

mondott: "Megvárjuk a javaslatot. Egyébként nem egy európai uniós ország biztosít szavazati 

jogot határon túli állampolgárainak." 

 

Bósza lefóliázta Slotáék komáromi Trianon-oszlopátBevitték a 
rendőrök  
2011. január 13. - bumm.sk 

 

Bósza János komáromi civil autonómiaharcos csütörtökön délelőtt fóliával takarta be a 

Szlovák Nemzeti Párt (SNS) által a komáromi határon felállított emlékoszlopot, mely a 

trianoni szerződést élteti.„Ez az oszlop a sovinizmus jelképe. Az SNS magyargyűlöletének 

szimbóluma. Nem kérünk belőle!― - állt a kék színű fólián elhelyezett feliraton.  

Bósza délelőtt 11 óra után ment a határon elhelyezett Trianon-oszlophoz, hogy tiltakozzon 

ellene. A Bumm negyed 12-kor érte el telefonon, ekkor már – elmondása szerint – egy 

rendőrautóban ült a helyszínen.  

Azt mondta, éppen letakarta az oszlopot, amikor két rendőrruhás férfi ment hozzá, vulgárisan 

beszéltek vele és személyi igazolványát kérték, mire ő is arra kérte őket, azonosítsák magukat, 

de erre nem voltak hajlandók. „Leköcsögöztek, gazembernek, disznónak neveztek― - mondta 

Bósza, aki szerint később egy rendőrjárőr is kiérkezett, akik igazolták magukat, így ő is 

megmutatta személyi igazolványát. Ezt követően beszállították a komáromi 

rendőrkapitányságra. 

 „Őrizetbe vettek, de nem mondták meg, milyen indokkal― - mondta Bósza később, még a 

rendőrségről telefonálva. Hozzátette, semmilyen kárt nem okozott az SNS emlékoszlopában, 

így nem érti, miért vitték be. 

Daniel Lipšic belügyminiszter egyébként pont ma délután érkezik Komáromba, hogy 

kitüntessen két életmentő rendőrt. 
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A Trianon-oszlopot nem sokkal a parlamenti választások előtt helyezte el Komáromban a 

Szlovák Nemzeti Párt. Ján Slota pártelnök személyesen leplezte le az emlékművet, kijelentve, 

„Szlovákia most megmutatja a nemzetnek, egész Európának és elsősorban a Duna túloldalán 

élő magyaroknak, hogy ez a mi földünk, ez szlovák föld és soha nem hagyjuk, hogy 

elvegyék‖. Az oszlop felirata szerint a "hálás szlovákok" köszönetet mondanak a 

nagyhatalmaknak azért, mert tető alá hozták a trianoni szerződést, mely "megpecsételte a 

történelmi Magyarország szétesését". 

 

„Számon fogjuk kérni a Híd ígéreteit” 
2011. január 13. - Mózes Szabolcs - Veres István - Új Szó 

 

Tavaly nyáron egy elbukott választás után vette át pártja vezetését. Egy viszonylag sikeres 

helyhatósági megmérettetés után idén tavasszal a párt tisztújító kongresszusán védheti meg 

posztját. Berényi Józseffel, az MKP elnökével beszélgettünk. 

2010 nyarától a párt elnöke. Mikért értékeli az eltelt fél évet? Mi az, amit sikerült 

megvalósítania elképzelései közül, és mit nem? 

Két részre lehet osztani ezt az időszakot: a helyhatósági választásokig, illetve az utána 

következő időszakra. A választásokig három fő feladatom volt. Az első, stabilizálni az MKP 

tagságát, megakadályozni, hogy elmenjenek az emberek. A második, hogy a helyhatósági 

választásokra felkészüljünk megfelelő számú és hiteles jelölttel. A harmadik pedig az, hogy 

parlamenten kívüli pártként is megjelenítsem az MKP-t, és szakmai véleményeket tegyünk le 

az asztalra. Ezt a három feladatot nem végeztük rosszul, néhány területen sikereket is 

elkönyvelhettünk. A párttagság nem csökkent, a párt konszolidálódott, a helyhatósági 

választásokon sikerült tisztességes eredményt elérni, és néhány kérdésben szakmai területen a 

közvéleményt is megszólítani. Tavaly júliusban maximum egy egyéves elnökség feladatai 

fogalmazódtak meg, tehát ennél nagyobb terveim nem is lehettek. 

Tény, hogy az MKP az önkormányzati választásokkal visszatért, illetve megelőzte fő riválisát, 

a Hídat. Nem veszélyes viszont a párt számára, ha túlértékeli ezt az eredményt? Elvégre 

érzékeny veszteségek is érték az MKP-t, kevesebb képviselőt küldött a testületekbe, mint 

négy éve, főként a városokban. 

Nem értékeljük túl. De hibás kiindulópont, ha a 2006-os eredményekhez hasonlítjuk az MKP 

mostani eredményét. Ez így nem vethető össze, akkor nem volt kihívója az MKP-nak, csak 

függetlenek indultak a párttal szemben. Nyilvánvaló, hogy most, amikor Dél-Szlovákiában 

volt kihívója a pártnak, ezt az eredményt nem lehetett megismételni. Sikernek tartjuk az 

eredményt, jelöltjeink nem azért lettek megválasztva, mert ettől valamiféle kormányzati 

előnyöket remélnek az emberek, hanem azért, mert vállalták az MKP-logót, ami most nem 

volt olyan fényes, mint négy évvel ezelőtt. Helyi szinten tehát hiteles emberek alkotják az 

MKP-t. Ez megerősíti az MKP egészének a hitelét is. 

Az ön által említett három feladat közül úgy tűnik, a harmadikban, a szakmai munka terén 

teljesít a leggyengébben a párt – persze ez évek óta létező probléma. Az utóbbi időben főként 

a sajtóban megjelent írásokra reagálnak. Mennyire jó a követő magatartás a 

kezdeményezéssel szemben? 
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Egy parlamenten kívüli párt kezdeményezési lehetőségei jóval kisebbek – nem terjeszthetünk 

elő törvénytervezeteket, csak véleményeket fogalmazhatunk meg: mit várunk el a kormánytól, 

illetve mit tennénk, ha parlamenti párt lennénk. Ezért kényszerülünk kívülről bekiabálni a 

pályára, de a vélemény, amit megfogalmazunk, szakmai téren szerintem megállja a helyét. 

Nem gondolja, hogy a szakmai vonal továbbra is a párt Achilles-sarka? 

Kétségtelenül van mit javítani, de nem hiszem, hogy elmaradnánk a többi párt mögött, néhány 

területen a kormánypártoktól sem maradunk el. 

Mivel kívánja láttatni magát a párt? 

A kérdés a párt aktivitási lehetőségére vonatkozik, ami nagyon széles. Nekünk parlamenten 

kívüli véleményformáló erőnek kell lennünk, és ez a kormány nagyon sok teret ad nekünk, 

hogy véleményt mondjunk. Kiderült ez például a nyelvtörvény módosítása kapcsán is, ahol a 

mi véleményformálásunk nélkül elég hamis képet kapott volna a szlovákiai magyar 

közvélemény a jogszabály valós állapotáról. Tartok tőle, hogy ez a többi kisebbségi kérdésben 

is így lesz. Másrészt: előttünk van a tisztújítás, előttünk van a népszámlálás, előbbi ránk nézve 

egy kötelező feladat, utóbbi egy közösséget érintő közös feladat, melyet meg kell oldanunk. 

Emellett mivel a politizálásunk a helyi, megyei és az európai szintre korlátozódik elsősorban, 

ezért a következő elnökség nagy feladata az lesz, hogy azt az erőt, ami helyi önkormányzati 

szinten megjelent, sokkal jobban integrálja a párt munkájába, mint eddig bármikor. Az MKP 

polgármesterei eddig önállóan és átfogóbb koordináció nélkül végezték a munkájukat. Most 

egy nagyon komoly lehetőség van arra – idő és energia is van rá –, hogy az országos politikát 

a polgármestereinkkel és helyi képviselőinkkel közösen alakítsuk ki, és őket is megpróbáljuk 

a lehető leginkább összekapcsolni a párt egészének céljaival és munkájával, és egymással is. 

Ugyanez érvényes a megyei politizálásunkra is. Nagyon jól tudjuk, hogy az MKP először épp 

megyei szinten, 2001 és 2005 között Nyitra megyében vallott kudarcot. Ennek az egyik oka 

az volt, hogy a megyei politizálással az országos elnökség szinte egyáltalán nem foglalkozott,  

csak a problémák medializálása után. 

Magyarán centralizálnák a párt munkáját? 

Nem, koordinálnánk. Semmiképpen sem kívánunk centralizálni. Intézményes kereteket 

szeretnénk kialakítani ahhoz, hogy ez a munka összhangban legyen az MKP országos és helyi 

célkitűzéseivel. 

A kormány tevékenységével szembeni kritika várhatóan főként a kisebbségi kérdéskört fogja 

érinteni. Annak idején ön is kormánypárti politikus, államtitkár volt, tudja, mit, mennyit lehet 

elérni a szlovák koalíciós partnereknél. A túlzott kritikának nem lehet az az eredménye, hogy 

túlzott elvárásokat ébreszt? 

Csak a kormányprogramból indulunk ki. Most már nem tartom fontosnak folyamatosan 

rámutatni arra, hogy nem sikerült bevinni a kormányprogramba a kollektív bűnösség elvének 

eltörlését, vagy a dunaszerdahelyi szurkolóverés kivizsgálását. Ezeket a kérdéseket már nem 

emlegetjük, a kormányprogramban viszont van egy-két kardinális dolog. A Híd képviselői a 

helyhatósági választások előtt előszeretettel ismételgették, hogy mit fognak elérni a szlovákiai 

magyarok számára idén. Ezeket fogjuk figyelemmel követni és számon kérni. 

A kormány kritizálásának másik fontos iránya a kabinet gazdasági és szociális intézkedései. 

Az MKP reakciói alapján úgy tűnik, mintha ezen a téren egy balos elmozdulás szemtanúi 

lennénk. Ebben van valami tudatosság, tehát az MKP szakít jobboldali gazdasági 

felfogásával, vagy csak azért teszi ezt, mert balról érdemes és népszerű kritizálni a kormányt? 
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Tudatos. Nem nevezném ezt balos elmozdulásnak, de markánsabban szeretnénk felvállalni a 

kisember gondjait. Azért is tudatos, mert hasonló szemszögből próbálják ezt megfogni más 

jobboldali európai konzervatív pártok is, például a német CDU, vagy még inkább a CSU... 

...vagy a Fidesz. 

Igen, vagy a Fidesz. Ezek azt mondják ki, hogy a piacgazdaság melletti társadalmi szolidaritás 

ugyanolyan érték, mint maga a piacorientált gazdaság és a vállalkozótámogató politika. Ilyen 

szempontból a kisember gondjai az MKP gondjai kell, hogy legyenek. Manapság sokat 

hallani arról a szomorú tényről, hogy az ország kétharmada egyénileg havi 500 euró alatti 

jövedelemből él. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagynia egy országos politikai pártnak. 

Ideológiai-politikai szempontból ez az út akár közelebb vihet 2014-ig a Smerhez is? 

Nem hiszem, mert ami politizálásunk első pillérét, a kisebbségi jogokat illeti, ott elég élesen a 

Smerrel szemben kell megfogalmaznunk céljainkat. A nemzetiségi vonal nem engedi meg, 

hogy közelebb kerüljünk a Smerhez, az viszont lehet, hogy szociális kérdésekben lesznek 

álláspontjaik, amelyek hasonlóak lennének a Smer álláspontjaihoz. 

A párt kritikusai szerint az MKP az utóbbi időben egyre szervilisebb a Fidesszel szemben. A 

szlovákiai magyar választók egy részének ez pozitívum, mások szívesebben látnának 

függetlenebb politizálást. 

Az MKP a Fidesz fő szlovákiai partnere. Viszont például a kettős állampolgárságnál többször 

is elmondtuk, hogy kedvezőtlen volt az időzítés. A médiatörvénynél sem probléma számunkra 

kijelenteni, hogy úgy tűnik, magasak a büntetések, illetve vitás lehet, mennyire pontos azok 

kirovásának megfogalmazása. Észre kell viszont venni, hogy a szlovák közvélemény 

egységesen ront rá a Fidesz-KDNP kormányra, ezért sem tartom szükségesnek, hogy mi 

ebben részt vegyünk.  Ez nem csak arról szól, hogy a médiatörvényt és a Fideszt kritizálják 

Szlovákiából, érzésem szerint arról is szól, hogy hosszú időn keresztül Szlovákia volt az, 

amelyet kívülről, európai szintről kritizáltak, és ebben Magyarország is aktívan részt vállalt, s 

most mintha törlesztés indulna be a szlovák közvéleményben a médiatörvényen keresztül. 

Sokan Szlovákiában túllihegik ezt a témát, mi semmiképpen sem akarunk ezek közé tartozni. 

Tehát ön szerint nem okoz problémát önöknek akár nyíltan is kritizálni valamiért a Fideszt? 

Ha szükség van rá, természetesen nem. De a már említett partneri viszony nem erről szól. Mi 

elsődlegesen arra összpontosítunk a magyarországi politika egésze irányában, hogy a 

jószomszédi kapcsolatok építése – ami evidensen a Fidesz célja – ne a szlovákiai magyarok 

itteni helyzetének kárára valósuljon meg. A kormányfői találkozó sajtótájékoztatóján a kettős 

állampolgárságot leszámítva láthatóan kerülték a kényes témákat. A mi feladatunk 

elsődlegesen az, hogy ha kell, akkor a Fidesznél is folyamatosan szinten tartsuk, hogy a jó 

szomszédi viszony fontos, de ez nem mehet a kárára annak, hogy a mi ügyeinket félreteszik és 

az államközi kapcsolatok mosolydiplomáciába csúsznak át. 

Egy dolog, hogy az MKP mennyire hallatja hangját, a másik, hogy a Fidesz mennyire figyel a 

határon túli magyar pártok véleményére? Benyújtása előtt megvitatták például a Bethlen 

Gábor Alapról szóló törvény tervezetét? 

Megkaptuk a javaslatot, véleményeztük is, viszont itt figyelembe kell venni, hogy az erdélyi 

vagy a vajdasági véleményekre is figyeltek, nem csak a miénkre. Folynak a konzultációk. 

A szavazati joggal kapcsolatban is? 

Azzal még nem. Az a KMKF január végi ülésének témája lesz. 

Mi lesz az MKP álláspontja? 
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Megvárjuk a javaslatot, de az egységes álláspont kialakításához szükség lesz az elnökség 

véleményére is. Egyébként nem egy európai uniós ország biztosít szavazati jogot határon túli 

állampolgárainak, úgyhogy nem egy szokatlan javaslatról van szó. 

És mi a személyes véleménye? 

Mint volt külügyi államtitkár tudom jól, hogy nem egy EU-s ország ad szavazati jogot a 

külhoni állampolgárainak. Ilyen szempontból közelítem meg a kérdést. Ugyanakkor előre 

borítékolható, hogy a szlovákiai közvélemény, erre a kérdésre is ingerülten reagál majd. Ezért 

fontosnak tartom, hogy a szlovák–magyar tárgyalásoknak ez a kérdés is a témája legyen. Ha 

ez aktuálissá válik, akkor a magyar diplomáciának ezt a kérdést az Európai Uniós belül is 

rendeznie kellene. 

Hogyan értékeli a Radičová-kormány munkáját? 

Beigazolódott, hogy ez nem négypárti koalíció, hanem legalább hat szubjektum alkotja. Ez 

nehezíti a kormányzást. Emellett hiába állítja a miniszterelnök asszony, hogy nem baj, hogy 

nincs mögötte egy erős párt, szerintem ez nagy hátrány. A Hayek-ügy a példa erre, többször is 

visszakoznia kellett, kijelent valamit egy miniszter, aztán egy pártelnök, és végül mást mond 

ugyanarról a miniszterelnök. Végül a pártokon múlik, hogy lecserélnek-e egy államtitkárt, a 

miniszterelnök befolyása kicsi. Radičová pozíciója gyöngébb, mint bármelyik miniszterelnök 

eddig Szlovákiában. Talán kicsit az Obama-effektus is közrejátszik ebben, vagyis nagyobbak 

az elvárások, mint a lehetőségek. 

Reménykedik az MKP az előrehozott választásokban? 

Nem biztos, hogy ez nekünk jó lenne, erről megoszlanak a vélemények párton belül. Meg 

kellene várni, hogy mire képes ez a kormány, a Most-Híddal együtt. Félreértés ne essék, nem 

az a célunk, hogy nemzetiségi téren ne legyen sikeres a kormány, ha valami fontosat elér a 

Híd, azt üdvözölni fogjuk, eddig viszont még jócskán akad bírálnivaló. 

Mi várható a párt tavaszi tisztújításán? 

Szeretnénk ezen mihamarabb túl lenni, mivel az ilyen kongresszus mindig turbulenciákat vált 

ki. A fiatalításra továbbra is szükség van elnökségi és régiós szinteken is. Az ilyen közgyűlés 

mindig politikai irányt is szab, ezért új politikai célok megfogalmazására is számítani lehet. 

Az alsó struktúrák is támogatják a fiatalítást? 

Megvan az igény a további változásokra. Nagyon komoly, az MKP szekerét régóta húzó 

emberek mondják, hogy új embereket kell bekapcsolni a munkába. A frissítés és újítás zálogát 

pont abban látom, hogy a párt meghatározó regionális személyiségei mondják azt, hogy erre 

szükség van – aminek én külön örülök. 

Egy napokban megjelent markáns vélemény szerint meg vannak számlálva a napjai az MKP 

élén. 

Ez a téli uborkaszezon eredménye, egy internetes oldal ezzel akarta növelni az olvasottságát. 

Emellett lehet, hogy lesz kihívóm a közgyűlésen, ott majd kiderül, hogy kinek van 

támogatottsága. De ha már a járási közgyűléseken azt fogom érezni, hogy nincs kellő 

támogatottságom, akkor gond nélkül félreállok az MKP jövője érdekében. Emelt fővel állok a 

küldöttek elé és a munkát folytatni szeretném. 

 

Erdély: 
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Ecksteinnak fontosabb a kormányzásnál a parlamenti jelenlét 
2011. január 13. - Paprika Rádió 

 

Eckstein-Kovács Péter elnöki tanácsos jelenleg nem támogatja az RMDSZ távozását a 

kormányból, de ha ő lesz a szövetség elnöke, és a kilépéstől függ a parlamenti jelenlét, ő 

támogatni fogja azt – mondta csütörtökön a MEDIAFAX-nak. „Ha az RMDSZ elnöke leszek, 

az lesz a célom, hogy a szövetség bejusson a parlamentbe a következő választásokon‖, 

mondta Eckstein. 

Hozzátette, jelenleg nem támogatja az RMDSZ távozását a kormánykoalícióból. Arra a 

kérdésre, hogy a kormánykoalícióban az RMDSZ elérte-e a célkitűzéseit, Eckstein igennel 

válaszolt, hozzátéve, hogy még további fontos céloknak kell teljesülniük, ilyen a nemzeti 

kisebbségek jogállásáról szóló törvény, „az RMDSZ arányos parlamenti képviseletét 

megőrző‖ választási törvény, illetve a fejlesztési régiók átalakítása.  

„A parlamenti jelenlét számomra fontosabb, mint a kormányzás‖, szögezte le Eckstein. 

Eckstein-Kovács Péter azzal kapcsolatban nyilatkozta mindezt, hogy Frunda György 

RMDSZ-szenátor csütörtökön kijelentette, az RMDSZ-nek ki kell lépnie a koalícióból, ha a 

kormány nem hoz gazdaságot fellendítő intézkedéseket.  

 

„Rendőr is lehet magyar állampolgár” 
2011. január 12. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

 

Romániában törvényes dolog a kettős állampolgárság, azok is kérelmezhetik, akik a 

belügyminisztérium kötelékében, akár éppen rendőrként dolgoznak – oszlatták el a kételyeket 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által működtetett marosvásárhelyi 

demokráciaközpont munkatársai, akik január 4-étől tegnapig mintegy 1000 személyt 

személyesen, több százat pedig telefonon tájékoztattak arról, hogy milyen iratok szükségesek 

a magyar állampolgárság megszerzéséhez. 

 „Tudomásunk van arról, hogy bizonyos intézményekben megtorlástól félnek a magyar 

nemzetiségűek, ezért nem kérik a magyar állampolgárságot. Romániában törvényes dolog a 

kettős állampolgárság, bárki kérheti, akár rendőr is, csak akkor ne tegye, ha netán államfőnek 

szeretné jelöltetni magát‖ – mondta a demokráciaközpont munkatársa, Portik Vilmos (jobbra). 

Hozzátette, január 4-től január 7-ig mintegy 500-an, január 12-ig pedig 1000-en keresték fel 

őket személyesen.  

Naponta átlagban 130–150-en személyesen, 50–60-an pedig telefonon érdeklődnek, nagyjából 

fele-fele arányban idősek és fiatalok, eddig megközelítőleg 100 dossziét véglegesítettek és 

pecsételtek le. „Mi a kolozsvári konzulátusra tudunk előjegyezni, de nem mindenki kéri. Van, 

aki Magyarországon, de olyan is akad, aki Helsinkiben vagy Hágában kívánta benyújtani az 

iratcsomót, vagy saját magát programáltatta Kolozsvárra. Felhívom a figyelmet, hogy sehol 

ne adják le eredeti okirataikat, csak a hitelesített másolatot!‖ – fogalmazott Portik Vilmos. 

Az EMNT demokráciaközpontjának vezetője, Kali István hangsúlyozta: NEM a 

demokráciaközpontokban kell leadni a dossziét, itt csak segítenek összeállítani az iratcsomót 

és kitölteni az űrlapokat. „Hétfőtől csütörtökig 8-tól 20 óráig fogadjuk az ügyfeleket. A 
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zsúfoltság elkerülése végett bevezettük az előjegyzést, tehát előbb kérjenek időpontot. 

Tájékoztatást péntekenként is nyújtunk 8–20 óra között, de ezt a napot az EMNT egyéb 

tevékenységeinek tartjuk fenn‖ – ismertette Kali István. 

A fordításról 

A fordítással kapcsolatban a marosvásárhelyi demokráciaközpontban a kolozsvári 

főkonzulátus útmutatását követik. „A nálunk lefordított okiratokat a konzulátus hitelesnek 

tekinti, minden okirat lefordítása azonban 15 lejbe kerül. Ezt egy bedolgozó végzi, ő nem a mi 

alkalmazottunk. Természetesen bárhol lehet fordíttatni. Az eredetiről készült fénymásolatot és 

a hitelesített fordítást egymás mögé téve a szélén kell leragasztani csíkszalaggal, majd a 

pecsétet és az aláírást úgy kell rátenni, hogy mindkét papírra kerüljön. Ha másképp van, azért 

nem tudunk felelősséget vállalni, és a konzulátuson visszadobhatják‖ – mondta Kali István.  

Nemzeti Kerekasztal készül 

Az EMNT Maros megyei szervezetének elnöke, Jakab István elmondta, találkozósorozatot 

kezdeményeztek a magyar közösség képviselőivel, január 10-én az egyházak elöljáróival 

egyeztettek, míg január 14-ére a civil szféra képviselőit hívták beszélgetésre. „Tervezzük, 

hogy Nemzeti Kerekasztalt hozzunk létre marosvásárhelyi lábakkal, ahol nemcsak a honosítás 

körüli kérdéseket, hanem mindent megvitatunk, ami a magyar közösségünket érinti. A 

március 15-ei ünnepség mellett farsangi karnevált és Marosvásárhelyi Bálnapokat tervezünk‖ 

– ismertette az elnök. 

 

Kitart a március 15-e szabadnappá való nyilvánítása mellett az 
MPP 
2011. január 13. - Háromszék 

 

Nem vonja vissza az MPP a március 15-e hivatalos ünneppé nyilvánításáról szóló 

határozatokat, ha kell, a bíróságon védik meg igazukat — nyilatkozta Kulcsár Terza József, a 

polgári párt Kovászna megyei elnöke. 

Érthetetlennek nevezte, hogy azt követően, hogy az RMDSZ húsz évig semmit nem tett a 

magyar ünnep elismertetéséért, most az általuk kinevezett magyar prefektus akadályozza azt. 

Kulcsár szerint az a tény, hogy 33 település akarja a március 15-i ünnepnapot, egyértelművé 

teszi, az RMDSZ-nek húszéves mulasztást pótolva törvényben kellene kezdeményeznie ezt. 

Véleménye szerint a prefektus által ajánlott megoldás „maszatolás", nem szabad összekeverni 

az ünnepnapot a szabadnappal. „György Ervin ünnepnapon vagy szabadnapján olvasta fel a 

kormányfő, illetve Traian Băsescu üzenetét?" — tette fel a kérdést. 

 

Február 23-ára módosulhat a Mátyás-szobor avatásának 
időpontja 
2011. január 13. - Erdély Ma 
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Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter január 13-án, csütörtökön délelőtt 

fogadta Füzes Oszkárt, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövetét, aki ismertette 

Magyarország uniós elnökségi prioritásait. A magyar nagykövet ugyanakkor méltatta a 

nemrég elfogadott oktatási törvényt és gratulált az RMDSZ-nek ehhez a nagyon fontos 

eredményhez. 

A nagykövet tájékoztatta Kelemen Hunort, hogy a magyar kormány számára nem megfelelő a 

kulturális tárca által javasolt, korábbi időpont a kolozsvári Mátyás szoborcsoport felavatására. 

„Amennyiben az időpont nem megfelelő a Magyar Kormány számára, azt javaslom, hogy 

Mátyás király restaurált szobrát február 23-án, a magyar uralkodó születése napján avassuk 

fel. Úgy vélem, hogy mivel a felújítás közös erőfeszítéssel történt, ezért ünnepelnünk is együtt 

kell. Nagyon remélem, hogy az általam javasolt, új időpont megfelel a magyar félnek és 

hamarosan egyeztethetünk az ünnepi esemény részleteiről‖- mondta Kelemen Hunor. 

 

Ismét könnyítettek a honosításon 
2011. január 13. - Erdély Online 

 

A Bihar megyei RMDSZ szervezete fontos feladatának érzi, hogy tájékoztassa az 

érdeklődőket a magyar állam által elérhetővé tett kedvezményes honosítási eljárásról. Erre 

pedig maguk a bihariak hatalmazták fel a szövetséget, ugyanis december végén és január 

elején újból több mint harmincezer támogató aláírás gyűlt össze a megyében. 

A Szövetség valamennyi olyan településen, ahol van polgármestere vagy a helyi szervezete 

rendelkezik a megfelelő infrastruktúrával, kijelöltek egy-egy személyt, aki információkkal 

szolgál és segít majd a magyar állampolgárságot kedvezményes honosítási eljárással 

igénylőknek.  

A polgárok dolgát még jobban megkönnyíti az RMDSZ, most újabb terheket vett le a 

vállukról. A bihari RMDSZ két hiteles fordítóval kötött együttműködési szerződést, akik sorra 

járják majd a településeket és a kérelmezőknek ingyen lefordítják és hitelesítik irataikat. A 

RMDSZ-vezetésű önkormányzatok többségében pedig már hétfőtől folyamatosan ingyenesen 

készítenek fényképeket minden igénylő számára. Azokon a településeken pedig, ahol bár 

nincs polgármestere az RMDSZ-nek, de működik szervezete, egy előre egyeztetett program 

szerint jár majd a szövetség úgynevezett mobil csoportja, hogy elkészítse a szolgáltatást 

igénylőkről a felvételeket. A teljes szolgáltatás 20-ától működik maximális kapacitással. 

Hétfőtől minden településen ingyen rendelkezésre állnak az RMDSZ által kinyomtatott 

űrlapok, melyeket nyomtatott betűkkel, olvashatóan kell kitölteni, vagy akinek lehetősége van 

rá, letöltheti az internetről is a formanyomtatványokat. 

A hiteles tájékoztatás érdekében először december végén, második alkalommal pedig ma 

délelőtt tartottak képzést a kettős állampolgársági tájékoztatással foglalkozóknak. A megyei 

székházában a Sas-palotában megtartott tanfolyamon, amely a rengeteg hasznos kérdés és 

hozzászólás révén kellemes hangulatú fórummá alakult, debreceni szakértők beszéltek a 

legfontosabb tudnivalókról az elmúlt közel két hét tapasztalatai alapján (mint ismeretes, a 

honosítási igényléseket január 3-ától fogadják. 

A megjelenteket Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke 

köszöntötte. Üdvözölte a meghívott szakértőket kiemelve, különösen fontos, hogy a 
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Nagyváraddal testvérvárosi kapcsolatban álló Kósa Lajos által vezetett önkormányzat részéről 

érkeztek előadók, aki ráadásul mellesleg a múlt hét folyamán jelentette be, hogy áprilisban 

ünnepélyes körülmények között szerveznék meg az állampolgársági eskütételt, partnerként 

Biró Rozália Nagyvárad alpolgármesterét kérve fel a szervezésre  

A tájékoztatást Sinaliné Veres Erzsébet, a debreceni Anyakönyvi Hivatal csoportvezetője és 

Dr. Halasiné Dr. Győri Lívia, a cívis város Okmányosztályának vezetője tartották. Elmondták, 

hogy Debrecenben kedden és csütörtökön hosszabbított munkaprogrammal, helyi idő szerint 8 

és 17 óra között, szerdán és pénteken 8 és 12, hétfőn pedig 8 és 15 óra között fogadják az 

ügyfeleket. Ám ahhoz, hogy fogadni tuják a kérelmezőket, előzetesen időpontot kell foglalni. 

Ez megtehető a www.debrecen.hu internetes oldalon vagy a (0036) 0652/517-650-es 

telefonszámon.  

Sinaliné Veres Erzsébet a félreértések elkerülése érdekében tudatta, a kérelmezőknek el kell 

mondani, a törvényben foglalt három hónapos határidő arra vonatkozik, hogy ez idő alatt az 

állampolgársági és bevándorlási hivatal összegyűjti az iratcsomókat és a köztársasági elnök 

elé terjeszti. Amíg az elnök jóváhagyja, majd az iratok visszakerülnek a bevándorlási 

hivatalba, az több időbe kerül. Tehát meglehet, hogy kérelmezőknek akár három hónapnál 

többet is várniuk kell, hogy értesítsék őket. A jóváhagyást pedig meghosszabbíthatja, ha 

hiánypótlásra szólítják fel a magyar állampolgárságot igénylőt. 

Egy, a kérelmezőknek nagyon fontos könnyítésről is beszámoltak a debreceni szakértők. Ezen 

a héten újabb könnyítést vezetett be a magyar állam, miszerint a magyar állampolgárságért 

folyamodóknak csak a saját maguk anyakönyvi iratait kell hivatalos magyar fordítással 

beadniuk, a felmenők iratait nem kell lefordíttatni. Ezt Debrecenben már így alkalmazzák. 

A találkozón számtalan kérdés és egyedi eset felvetődött, a meghívottak pedig részletesen 

megválaszolták, megmagyarázták valamennyit. Ami sokakat érinthet, hogy például ha 

valakinek több házassága és válása volt, mindig csak az utolsóról szóló iratot kell csatolni, a 

többit csak fel kell sorolni. Ugyancsak fontos, hogy a még kiskorú, de a 14. életévét betöltött 

gyermekek korlátozottan cselekvőképeseknek minősülnek, tehát jelen kell lenniük és alá kell 

írniuk a honosítási kérelemet. Az elvált szülők esetében, ha kiskorú a gyermek, a másik félnek 

hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a gyermeknek az őt nevelő szülő kérelmezhesse a honosítását.  

A tájékoztatás végén Biró Rozália alpolgármester Nagyváradról és Bihar megyéről szóló 

könyvvel köszönte meg az előadók részvételét. 

 

Négy-öt hónap múlva az RMDSZ újraelemzi a kormányon 
maradás kérdését 
2011. január 13. - Szőcs Lóránt - szekelyhon.ro 

 

Fekete-Szabó András Levente, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője úgy véli, hogy a 

szövetség új vezetése 4-5 hónap múlva méri fel, hogy a gazdasági intézkedések sikeresek-e, 

és akkor „újraelemzi‖ a kormányon maradást. 

Ha azt látjuk, hogy kudarcot vallottak a gazdaságösztönző intézkedések, az alapok 

felhasználása, a nagy beruházások – autópályák, nagy infrastrukturális fejlesztések –, akkor az 

RMDSZ új vezetése ennek függvényében dönt majd‖ – nyilatkozta az RMDSZ-szenátor. 
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Fekete-Szabó kijelentette: ha 2011-ben sem történnek pozitív fejlemények, minden párt a 

2012-es választásokra és saját választóközönségére fog gondolni. 

„Mi már 2010-től kezdve a koalícióban is arról beszéltünk, hogy egy sor megszorítást kell 

alkalmazni, de ha ezek mellett nem tesztünk gazdaságélénkítő lépéseket is, akkor gondok 

adódnak‖ – fejtette ki a szenátor. A frakcióvezető szerint az RMDSZ egy sor intézkedést 

javasolt a kormánykoalícióban. 

„Reméljük, hogy 2011-ben javaslataink meghallgatásra találnak, de ha erre nem kerül sor, 

akkor valóban felül kell vizsgálnunk a kormányzati részvételünket. Nem lennék ennyire 

kategorikus, hogy egy-kettőre lépjünk ki. Megvizsgáljuk, és ha az RMDSZ demokratikus 

fórumai úgy találják, hogy nincs mit keressünk a kormányban, akkor dönteni fogunk‖ – véli 

Fekete-Szabó András. Egyelőre úgy látják, hogy a kormány, a miniszterelnök és a partnerek 

nyitottak a problémáikra – tette hozzá. 

A frakcióvezető hangsúlyozta: „a leginkább problematikus‖ kérdések 2010-ben rendeződtek, 

ilyen a tanügyi törvény, a bérezési törvény, a nyugdíjtörvény és az állami költségvetési 

törvény. „Most a gazdaság fellendítésével kell foglalkoznunk, és azzal, hogy európai alapokat 

használjunk fel, mivel enélkül nem sokat lehet tenni‖ – mondta Fekete-Szabó András 

Levente. 

Az RMDSZ-nek ki kell lépnie a koalícióból, ha a kormány nem hoz a gazdaságot fellendítő 

intézkedéseket, és valamilyen együttélési módot kell kialakítania az ellenzékkel, jelentette ki 

csütörtökön az RFI-ben Frunda György RMDSZ-szenátor. 

Frunda szerint ahhoz, hogy a kormányban maradjon, az RMDSZ-nek feltételeket kell szabnia: 

„Ha a kormány nem talál megoldást a gazdasági válságból való kilábalásra, a hazai 

vállalkozások ösztönzésére, gazdaságfejlesztő pénzügyi megoldásokkal, ha nem talál 

megoldást a külföldi tőke bevonására, ha nem talál megoldást a pénzügyi és adópolitika 

enyhítésére, akkor véleményem szerint az RMDSZ-nek ki kell lépnie a kormányból, és 

valamiféle együttélési módot kell találnia az ellenzéki pártokkal, hogy a tanügyi törvény 

kisebbségekre vonatkozó fejezetei megmaradjanak a jelenlegi formájukban egy esetleges 

kormányváltás után, és hogy folytatódjanak az RMDSZ által követett törvényhozási 

célkitűzések: a magyar közösség arányos képviseletének biztosítása helyi és központi szinten, 

a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény elfogadása, a gazdasági régiók újrarajzolása, 

az ország közigazgatási térképéről szóló vita – mindezt meg kell vitatni.‖ 

Olosz Gergely, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerint indokolt Frunda György 

szenátor kérése azzal kapcsolatban, hogy a kormány hozzon gazdaságélénkítő intézkedéseket, 

de az RMDSZ-nek nem szabad kivonnia magát a felelősség alól. 

 

A regionális RMDSZ-szervezetek létrehozását szorgalmazzák 
2011. január 13. - transindex.ro 

 

Rábólintott a héten az RMDSZ szabályzatmódosító bizottság arra a módosító indítványra, 

mely szerint lehetőséget teremtenének a regionális RMDSZ-szervezetek létrehozására. Ma 

Csíkszeredában tanácskoztak az RMDSZ székelyföldi vezetői, az ülésen Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöki tisztségére pályázó jelölt is részt vett.  
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A tanácskozáson arról született politikai döntés, hogy lehetőséget kell biztosítani egy 

partiumi, egy közép-erdélyi és egy székelyföldi regionális RMDSZ-szervezetet 

létrehozásának, hiszen a helyi ügyeket helyi szinten kell megtárgyalni. Tamás Sándor 

Kovászna megyei tanácselnök megkeresésünkre elmondta, a mai egyeztetés eredménye 

szerint 2-3 megyei szervezet társulása révén lehetne létrehozni egy regionális szervezetet, 

amelyre azért lenne szükség, mert a régiók saját problémáikat jobban ismerik, és a helyi 

érdekeket is jobban lehetne így érvényesíteni.  

Tamás Sándor továbbá elmondta, a szombaton sorra kerülő Háromszéki Állandó Tanácson 

dől el, hogy a Kovászna megyei RMDSZ kit támogat a szövetségi elnöki tisztséget 

megpályázó három jelölt közül. Elmondta, a más megyék esetéből okulva mindhárom jelöltet 

meghívták az ülésre, így Kelemen Hunornak, Eckstein-Kovács Péternek és Olosz Gergelynek 

egyaránt lehetőséget adnak programjuk bemutatására, miután a testület eldönti, kinek nyújt 

támogatást. Mint ismeretes, a korábbi MKT-k hol Kelemennek, hol Ecksteinnak nem 

nyújtottak lehetőséget a programjuk bemutatására.  

A mai, csíkszeredai ülést követő sajtótájékoztatón Tamás Sándor hangsúlyozta, hogy ő 

személy szerint Kelemen Hunort támogatja. „Az ötvenes-hatvanas generáció már elvégezte 

feladatát, a harmincas generációnak még nincs elég tapasztalata, a negyvenes generációnak 

kell átvenni a stafétát‖ – fogalmazott a háromszéki tanácselnök. 

 

Tanügy: erőltetett menet 
2011. január 13. - Kovács Zsolt - Új Magyar Szó 

 

Bár hosszas politikai csata után év elején megszületett a tanügyi törvény, a kisebbségekre 

vonatkozó előírások egyelőre gyakorlati akadályokba ütköznek. Ahhoz például, hogy a 

törvény a következő tanévtől már életbe léphessen, új tantervre lenne szükség, legalábbis ami 

a román nyelv oktatását illeti a kisebbségi iskolákban, illetve a történelem- és 

földrajzoktatásra. 

 „Fő a nyugalom, mindenki mindent egyszerre akar‖ – fogalmaz Szőcs Domokos, az oktatás 

minisztérium kisebbségi osztályának igazgatója. Az igazgatót arról faggattuk: elkészül-e 

időben az oktatási reformnak megfelelő kerettanterv. Szőcs szerint azért is szükség van a 

megfontolt felkészülésre, mert a kisebbségi oktatási reform része a teljes tanügyi 

átalakításnak. 

Aki nem lép egyszerre 

 „Nem előzhetjük meg a rendszer reformját, nem szaladhatunk előre. A következő lépés, hogy 

találkozunk a megyei tanfelügyelőségek képviselőivel, és elkezdődnek az új tantervek 

előkészítésének munkálatai. Azt várjuk a tanfelügyelőktől, hogy vonják be a munkába a 

legjobb szakembereket‖ – ismertette az munkafolyamat első fázisát az igazgató. 

Szőcs szerint két hét múlva már pontosabban lehet látni, hogyan alakul az új tanterv. Bár már 

több tanterv is „elő van készítve‖ – ilyen a Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

humán tagozatán Balázs Lajos és munkatársai által kidolgozott program –, a minisztérium 

igyekszik minél több szakemberrel egyeztetni. 

„Reális esélyt látok arra, hogy legyen tanterv őszig, de mindent alaposan átgondolunk. 

Nemcsak a történelem, a földrajz oktatását, de például újra végignézzük, hogyan folyt eddig 
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az általános iskola alsó tagozatán a román nyelv speciális kisebbségi program szerinti 

oktatása‖ – tette hozzá Szőcs, aki szerint a legnagyobb változásokra azok számíthatnak, akik 

2011 őszén az ötödik osztályt kezdik el. Számukra már egy évvel hosszabb lesz az általános 

iskola felső tagozata: csak tizedik osztálytól folytatják tanulmányaikat abban a 

középiskolában, amelyikben felvételt nyertek. 

Megidézzük Kodályt 

Az oktatási minisztérium kisebbségi osztályának igazgatója lapunk kérdésére elmondta: a 

kisebbségi oktatás átalakítása olyan mértékű lesz, hogy például a zeneoktatást is „a 

kisebbségiekhez szabják‖. 

 „Nem hallottam még arról, hogy új program és tankönyv lépne életbe a zeneoktatás terén, de 

nagy szükség lenne rá‖ – nyilatkozta a kérdés kapcsán lapunknak Moldován Emese 

marosvásárhelyi zenepedagógus. A helyi 2-es számú általános iskola tanára figyelmeztetett: 

míg a román tagozaton kiváló tankönyvből korszerűen folyik az oktatás, addig a magyar 

tagozaton évtizedek óta használatban lévő könyvekből, elavult módszerrel haladnak, nagy 

szükség van a változásra. 

A legnagyobb változásokra azok a diákok számíthatnak, akik idén az ötödik osztályt kezdik el 

Nem sietik el 

Király András, az oktatási minisztérium államtitkára úgy fogalmazott: „erőltetett menet‖ lesz 

a tanterv előkészítése, és kicsi a valószínűsége annak, hogy az új tanterv mellé immár új 

tankönyveket is kaphatnak a diákok a következő tanévtől. 

Dáné Károly, az Országos Tankönyvkiadó igazgatója Szőcs Domokoshoz hasonlóan 

megfontoltságra int, a szakember szerint kifejezetten káros lenne, ha idén pusztán a sietség 

kedvéért új, de nem megfelelő minőségű tankönyveket vezetnének be. Azok a tankönyvek 

ugyanis, amelyek egyszer forgalomba kerülnek, rendszerint több évig használatba is 

maradnak: több évre előre „megpecsételi‖ a reform sorsát, ha nem készítik elő a 

tankönyvcserét. 

A jó tanterv fontosságára hívják fel a figyelmet a hazai magyar tankönyvkiadók is. Tőkés 

Erika, a kolozsvári Stúdium Kiadó vezetője úgy látja, az előző tanterv „fércmunka‖ volt, és ha 

nem sikerül gyakorló pedagógusokat bevonni az előkészítésbe, akkor félő, hogy tévútra kerül 

a reform. Szikszai Ildikó, a szintén kolozsvári Ábel Kiadó vezetője úgy véli: az előkészületek 

tétje, hogy mennyire sikerül „rendet tenni‖ az oktatási programok között, az alternatív 

tankönyvek káoszában, és el lehet-e érni, hogy a programok és a tankönyvek egymásra 

épülve, egymást kiegészítve álljanak rendelkezésére több éven át a hazai iskolásoknak. 

Rajtuk múlik 

A jövő héten találkoznak a minisztérium képviselőivel a megyei tanfelügyelők, hogy 

egyeztessenek a kerettanterv előkészítéséről. A megbeszélés előtt bizakodóan nyilatkozott 

Keresztély Irma Kovászna megyei főtanfelügyelő, aki úgy véli: ősztől különösebb problémák 

nélkül érvénybe léphet az új tanügyi törvény. Az intézményvezető úgy véli, a pedagógusok 

erőfeszítésén múlik, hogy alkalmazkodnak-e a kisebbségbarát jogszabályokhoz. 

Keresztély felhívta a figyelmet, a magyar nyelvű történelem és földrajz tanítás nem teljesen új 

kihívás, nagyon sok helyen a pedagógusok eddig is két nyelven, magyarul és románul oktatták 

az illető tantárgyakat, hogy a gyerekek hatékonyan elsajátíthassák a tananyagot. 
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Aláírásgyűjtésbe kezd az SZNT 
2011. január 13. - Kiss Előd Gergely - Krónika 

 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) legalább egymillió aláírást akar összegyűjteni hét európai 

uniós tagállamban azzal a céllal, hogy az EU megalkossa az őshonos nemzeti kisebbségek 

önrendelkezésére vonatkozó jogszabályt – tudtuk meg Izsák Balázstól, a szervezet elnökétől. 

Mint mondta, az Európai Tanács december 15-én elfogadta a Lisszaboni Szerződés 11. 

cikkelyének végrehajtási módozatát, vagyis lehetővé tette, hogy az állampolgárokat is 

közvetlenül bevonják a törvényhozásba, határozattervezeteket nyújthassanak be. Az eljárás 

szerint ehhez egymillió aláírást kell összegyűjteni az EU legalább 7 tagországából, minden 

államban a lakosság 0,2 százalékától. 

Izsák Balázs elmondta, a kezdeményezés uniós premiernek számít: korábban a Greenpeace 

összegyűjtött egymillió aláírást a genetikailag módosított növények (GMO) termesztésének 

uniós szintű betiltásáért, azt megelőzően, hogy az állampolgári kezdeményezések végrehajtási 

procedúráját szabályozó határozatot az Európai Tanács elfogadta volna, így elképzelhető, 

hogy nem felel meg az uniós jogszabály előírásainak. Izsák Balázs elmondta: csak jövőre 

kezdenek hozzá egymillió aláírás gyűjtéséhez. 

„Magyarországon kezdjük el a munkát, ez természetes. Most az a legfontosabb, hogy 

megszervezzük azt a nemzetközi munkacsoportot, illetve kiépítsük azt az infrastruktúrát, 

amellyel jövőre elkezdhetjük a kézjegyek gyűjtését – közölte az SZNT elnöke. Izsák Balázs 

elmondta, elsősorban olyan országokban gyűjtenek aláírásokat ahol tömbben élnek nemzeti 

kisebbségek. „Nyilván olyan államokban kell gondolkodni, amelyek szintén érdekeltek abban, 

hogy az Európai Unió egységesen szabályozza az őshonos kisebbségek önrendelkezési 

jogát‖– nyilatkozta lapunknak Izsák Balázs. 

A Székely Nemzeti Tanács elnöke egyébként szerdán levélben kérte a magyarországi 

parlamenti pártok frakcióvezetőit, hogy álljanak ki a székely autonómia ügye mellett. Vona 

Gábor elsőként reagált a megkeresésre és válaszában leszögezte: a Jobbik a kezdetektől fogva 

következetesen kiállt az összmagyar érdekek képviseletéért, ezért teljes mellszélességgel 

támogatja az SZNT kezdeményezését. 

 

RMDSZ: Kelemen Hunor a favorit 
2011. január 13. - Forró Gyöngyvér - Krónika 

 

Kelemen Hunor kulturális minisztert támogatják az RMDSZ székelyföldi vezetői a szövetség 

elnöki tisztségéért folyó küzdelemben – döntöttek csütörtöki csíkszeredai ülésükön a Hargita 

és Kovászna megyei elöljárók. 

A találkozó – amelyen Kelemen is részt vett – utáni sajtótájékoztatón elhangzott, a közelgő 

RMDSZ-kongresszusról, a tisztújításról, illetve az alapszabályzat-módosításról értekeztek. 

„Ésszerű, értelmes és kiszámítható változásra van szükség a szövetségben‖ – jelentette ki 

Kelemen Hunor. 

Hozzátette, arányosságra és egyensúlyra van szükség a döntéshozatalban, hiszen a 

Székelyföldnek súlyának megfelelően kell jelen lennie a szövetségben, de természetesen a 
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többi RMDSZ-szervezetnek, régiónak is méltányos helyet kell kapnia. A miniszter kiemelte, a 

régió átszervezésére, egy erős, autonóm Székelyföldre, illetve gazdasági fellendülésre van 

szükség. 

„Nekem konkrét javaslataim vannak az alapszabály módosítására, például az a lehetőség, 

hogy a megyei szervezetek társulhassanak. Valós változások ezek, amelyek egyeztetések és 

tárgyalások eredményei. Olyan székelyföldi csapat van, amellyel számolni kell, és amelyre 

számítani lehet. Programomban két nagyon fontos szempontot fogalmaztam meg a 

régióátszervezéssel és a Székelyfölddel kapcsolatban: autonómia és gazdasági fejlődés. E két 

tényező teheti a Székelyföldet sikeressé‖ – fejtette ki Kelemen Hunor. 

Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki szervezetének elnöke a Székelyföld létezésének, 

megmaradásának szükségességét emelte ki. „Bárhová megyünk a világon, akár Budapesten, 

Bukarestben és Brüsszelben is mindig lesz olyan ügy, amely a miénknél fontosabb, éppen 

ezért kell lennie egy helynek, ahol a Székelyföld ügye a legfontosabb. Ez a hely a 

Székelyföld‖ – szögezte le. A Kovászna megyei elöljáró hozzátette, az elmúlt három évben 

Hargita, Maros és Kovászna megye egységesen lépett fel, megjelenítve a Székelyföldet mint 

régiót. Az elmúlt húsz esztendő a nyelvi jogokról szólt, míg a következő húsz év a régiókról 

fog szólni, hangsúlyozta Antal Árpád András sepsiszentgyörgyi polgármester, a helyi 

RMDSZ elnöke. 

 „Hangsúlyosan meg kell jeleníteni a Székelyföldet, ennek támogatására ígéretet kaptunk 

Kelemen Hunor minisztertől, létre fogjuk hozni az RMDSZ székelyföldi szervezetét. 

Székelyföld–Kolozsvár–Partium tengely mentén kell kialakítani az RMDSZ új struktúráját, a 

szórványban élők és a csángómagyarok igényeire is oda kell figyelni. Én bízom abban, hogy 

új lappal tudunk indítani, új pályára kell helyezni az RMDSZ és a magyar kormány, az 

RMDSZ és Tőkés László kapcsolatát. Fontos, hogy a konszenzust meg tudjuk teremteni, még 

mielőtt bejegyzésre kerülhetne az új erdélyi párt‖ – fogalmazott Antal Árpád András. 

„A nemzedékváltással új RMDSZ születik, én úgy vélem, ezzel a csapattal letettük ennek 

alapköveit‖ – jelentette ki a sepsiszentgyörgyi RMDSZ elnöke. A háromszéki szervezet 

egyébként csak szombaton dönt arról, hogy kit támogat a jelöltek közül. „Nagyon fontos, 

hogy az RMDSZ közelebb kerüljön az emberekhez, és ez azt jelenti, hogy növelni kell a 

területi szervezetek súlyát‖ – hangsúlyozta Borboly Csaba, a Csíki Területi RMDSZ elnöke 

is. A Hargita megyei tanácselnök úgy látja, az RMDSZ továbbra is erős szervezet, hiszen a 

legutóbbi felmérések szerint a magyar szavazók kétharmada támogatja. Borboly Csaba 

reményét fejezte ki, hogy a közelgő kongresszus a békesség kongresszusa lesz, és a következő 

időszak az építkezés folytatásáé. 

Az egyeztetést követően összeültek a Területi Képviselők Tanácsának tagjai, amelyen részt 

vett Eckstein-Kovács Péter is. A jelenlevők között éles hangvételű vita alakult ki a két jelölt 

között, azonban a küldöttek végül kézfelemeléssel egyhangúlag Kelemen Hunor támogatása 

mellett döntöttek. 

Eckstein az ülés előtt a Krónikának elmondta, sok mindent másként lát, mint Kelemen Hunor. 

„Nem gondolom, hogy 2014-2016-ig el kellene köteleznünk magunkat a demokrata-

liberálisok mellett, hiszen nem mondhatom el, hogy minden teljesült volna, amit megígértek. 

A legfontosabb cél, hogy jól szerepeljünk a választásokon és kerüljünk be a parlamentbe 

2012-ben. Ha ennek az az ára, hogy ki kell lépnünk a kormányzásból, akkor lépjünk ki‖ – 

mondta Eckstein. A politikus hozzátette, nem szeretné, hogy félreértés essék, hiszen nem 

azonnal, vagy holnap képzeli ezt el. „Ha elnökké választanak, és ezt várja el tőlünk a 
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tagságunk, akkor ezt meg kell lépni, mert nem a bársonyszék a fontos, hanem a politikai 

képviselet‖ – szögezte le. 

 

Európai Unió: 

EU-elnökség - többféle reakciót váltott ki a Brüsszelben 
látható kultúrtörténeti szőnyeg  
2011. január 13. - Veres Béla - MTI 

 

Néhány európai parlamenti képviselő nemtetszését fejezte ki brüsszeli sajtójelentések szerint 

amiatt, hogy az Európai Unió magyar elnökségét a Tanács épületében jelképező, óriási 

kultúrtörténeti szőnyegen helyet kapott egy 1848-as térkép is. 

Az EUobserver nevű internetes hírlevél egy osztrák és egy román képviselőt idézett, akik 

szerint a térkép  Nagy-Magyarországra utal, és "nem a legszerencsésebb szimbólum" a 

magyar elnökséghez. 

Ugyanebben a cikkben Hajdú Márton, a magyar elnökség egyik brüsszeli szóvivője cáfolta, 

hogy a szőnyeg bármilyen kapcsolatban lenne a jelenlegi politikával. 

"A szőnyeg lényegében kulturális, történelmi és tudományos jelképek és képek sora 

Magyarországról ..., a térkép pedig 1848-ban mutatja Magyarországot, abban az évben, 

amikor ... forradalmak zajlottak Európa-szerte" - idézte őt a hírlevél. 

Csütörtökön megjelent számában a European Voice című brüsszeli hetilap is rámutatott, hogy 

a térkép olyan időket idéz fel, amikor Ausztria volt a birodalom ura, és Bécs az egyedüli 

főváros. 

Az Európai Bizottság egy szóvivője a témáról korábban annyit mondott, hogy a testület nem 

kíván kommentárt fűzni ahhoz, milyen módon mutatja be magát az uniós elnökséget betöltő 

tagország. 

Az MSZP Budapesten kiadott közleményében felszólította a kormányt, "fejezze be végre az 

ország lejáratását, és legalább a továbbiakban képviselje úgy az országot, hogy azzal se a 

szomszédos államokban élő magyaroknak, se az Európai Unió szellemiségének ne ártson." Az 

MSZP szerint az Orbán-kormány eddig "mindent elkövetett" Magyarország jó nemzetközi 

megítélése lerombolására. "Az uniós hitelmegállapodás apropóján az Európai Bizottsággal, a 

kettős állampolgárság ügyében a szomszédainkkal, az energiabiztonságról szóló tárgyalások 

során külföldi partnereinkkel, a médiatörvény kapcsán meg az egész világgal. Ma pedig már 

egy szőnyeggel sikerült botrányt kavarni" - áll a közleményben. 

A hagyomány szerint az EU soros elnöki tisztét ellátó ország feladata, hogy feldíszítse az EU-

tagállamok kormányait képviselő Tanács - Justus Lipsius németalföldi humanista 

gondolkodóról elnevezett - épületét, ahol a Tanács üléseit szokták tartani. A magyar díszek 

egyike a 202 négyzetméteres szőnyeg, amelyet 23 darab 75x120 centiméteres szegmensből 

illesztettek össze a helyszínen. 

A Pápai Lívia textilművész készítette szőnyegen a térkép mellett szerepel még Szent István, 

Szent László, Zsigmond, Mátyás, Széchenyi, Liszt, illetve Vasarely mellett a Kempelen-

sakkgép, a Bíró László József által szabadalmaztatott golyóstoll, Asbóth speciális légcsavarja, 

a Zsigmond-kori csontnyereg, a rovásírásos ábécé, illetve a Zsolnay cég honfoglaláskori 
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motívumokkal ékes kerámiájának képe. A nemzeti szimbólumok is helyet kaptak, így a 

kokárda, a turul, a Rákóczi-zászló és a Martinovics-fa. Építmények közül a Mátyás-templom, 

az Esterházy-kastély, a Lánchíd és az Iparművészeti Múzeum került az alkotásra. Női 

vonatkozású elem a Lórántffy-család címeres oltárkendője és a Sissit lovaglás közben 

ábrázoló festmény. 

A magyar dekorációhoz tartozik még a zenélő fotel (amelyből az idei Liszt-év tiszteletére 

Liszt Ferenc művei csendülnek fel), a Rubik-kocka alakú könyvespolccal és újrakárpitozott 

antik ülőalkalmatosságokkal berendezett, úgynevezett olvasóliget, ahol magyar szerzők 

idegen nyelvre lefordított műveit lehet lapozgatni, Victor Vasarely egyik alkotása, fiatal 

magyar fotóművészek vízi tematikájú felvételei és egy reneszánsz kiállítás is. 

 


