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Vezető hírek: 

 

Román külügyminiszter: Magyarország tökéletes európai demokrácia - FT-

interjú 

2011. január 17. - MTI 

Teodor Baconschi román külügyminiszter a Financial Times-nak adott interjút, amiben 

tökéletes európai demokráciának nevezte Magyarországot. Kiemelte, hogy „folyamatos 

párbeszédet folytatunk magyar barátainkkal (az állampolgársági törvényről) és egyéb 

kérdésekről, és (ezeknek) nincs negatív belső hatása.‖ A schengeni csatlakozásról nyilatkozva 

elmondta, hogy Románia „elvégezte házi feladatát‖ így készen állnak a csatlakozáshoz. 

Szerinte az, hogy Románia megadta moldáv állampolgároknak is a román állampolgárságot 

nem lehet kizáró ok. 

 

MÁÉRT-szakbizottság - Répás: februárban jelenhetnek meg a Határtalanul! 

tanulmányi kirándulási program pályázati felhívásai 

2011. január 17. - MTI, Krónika,  

Kedden tartották a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) oktatási szakbizottságának ülését, 

határon túli magyar szervezetek részvételével. Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár az ülést 

követően elmondta, hogy várhatóan februárban fognak megjelenni a Határtalanul! program 

felhívásai. Fontosnak tartotta, hogy az oktatási szakbizottság tartotta meg először az ülését, 

mivel az identitás megőrzésének legfontosabb területei ennél a testületnél vannak. Felkérték a 

határon túli szervezeteket, hogy határozzák meg a főbb prioritásokat, hiszen a Bethlen Gábor 

Alap ez alapján fogja meghatározni, hogy mely területeket fogja támogatni. Hoffmann Rózsa 

oktatási államtitkár, a szakbizottság elnöke elmondta, hogy több javaslat is elhangzott, mint a 

szórvány és a tömbmagyarság anyanyelvű oktatásának kérdése, illetve sportra épülő 

kirándulások szervezése is.  

 

Népszámlálás: fogy a magyar 

2011. január 18. - Új Magyar Szó 

Rendkívüli fontossággal bír az idei romániai népszámlálás, mivel tíz évre eldőlhet a 

magyarság sorsa. Veres Valér kolozsvári szociológus nem akart jóslásokba bocsátkozni, de 

tudvalevő, hogy a romániai magyarság száma folyamatosan csökken. Ebben közrejátszik a 

európai tendencia az öregedés, ahol a statisztikákat csak a bevándorlók javíthatják, azonban 

erre az erdélyi magyar közösség nem számíthat. A népszámlálás adatait 2012 márciusában 

kezdik nyilvánosságra hozni, de a végleges adatok csak 2013-ban lesznek meg. Porcsalmi 

Bálint az RMDSZ kampányszakértője elmondta, hogy külön felhívásokat tesznek közzé a 

szórványban, valamint a tömbmagyar területeken élőknek. Kiemelte, hogy idén nem lesz 

előre kódolt nemzetiség a szavazólapokon, ellentétben a 2002-es ívekkel, ahol román, vagy 

egyéb nemzetiség között lehetett választani. 

 
Toyota 

Miért fontos az Orbán-kormánynak mondjuk a királydaróci RMDSZ-es tanácsosok 

megfigyelése? 

2011. január 18. - Székely Ervin - Új Magyar Szó 
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Székely Ervin, az Új Magyar Szó újságírója kritikus hangvételű cikket közölt le az erdélyi 

Demokrácia Központok létrehozásáról. Szerinte tisztázatlanok ezen intézmények pénzügyi 

forrásai, sőt úgy gondolja, hogy a magyar adófizető állampolgárok pénzéből finanszírozzák a 

létesítmények tárgyi szükségletei, így autókat, irodai eszközöket. Úgy vélekedik, hogy az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács  párttá alakulásához szükséges működési feltételeket 

teremtik meg ezzel, melynek szervezeti egységei alá tartoznak a Demokrácia Központok. 
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
Állampolgárság a nemzeti ünnepre 

2011. január 17. - Kárpáti Igaz Szó 

A Duna TV Hattól nyolcig műsorában szerepelt Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, az ott 

elhangzottakkal kapcsolatban ír a Kárpáti Igaz Szó. Beszámol a műsorban elhangzottakról, a 

honosítás menetéről, arról hogy nem jár személyi igazolván és lakcímkártya az 

állampolgársággal, viszont útlevelet már lehet igényelni. A helyettes államtitkár kitért a 

MÁÉRT szakbizottsági ülésekre is, amik részt vesznek majd a határon túli támogatáspolitika 

kialakításában. 

 

Felvidék: 

 
Magyar szőnyeg 

2011. január 17. - ngyr - Felvidék Ma 

Egy szlovák bulvárlap kérdezte meg az ország vezető politikusait azzal kapcsolatban, hogy mi 

a véleményük a Brüsszelben „botrányt‖ okozó magyar szőnyegről. A válaszokat összegzi a 

Felvidék Ma, amely szomorúnak tartja, hogy rossz érzéseket váltott ki egyesekből, holott 

abban az időszakban számos nemzetiség akkor kezdte meg önmeghatározását és 

nemzetépítését. 

 
Kezdődik az iskolabeiratkozás  

2011. január 16. - bumm.sk 

Az elsősök iskolai beíratása január 15-én kezdődik. Becslések szerint mintegy 55 ezren 

lépnek iskoláskorba - azaz töltik be a hat éves életkort még 2011. szeptember 1. előtt.Az 

iskolába való beiratkozás elhalasztható egy évvel, ha a gyermek pszichológiai, fizikai vagy 

szociális szempontból nem iskolaérett. Erről a szülő beleegyezésével az iskola igazgatója 

dönt. A szülő választhatja ki, hogy melyik alapiskolába íratja gyermekét, értesítenie kell 

azonban a lakhely szerinti iskolát, ha más iskola mellett döntött.  Ebben a tanévben 1296-tal 

több gyerek kezdte meg az iskolát, mint a korábbi tanévben, összesen 55 741. A tapasztalatok 

alapján az elsősök 93%-a állami, 5%-a egyházi, 1,3%-a magán alapiskolába jár. A legtöbb 

elsős Eperjes és Kassa megyében, a legkevesebb Nagyszombat és Trencsén megyében él. A 

tavalyi tanévhez képest Pozsony megyében idén 8%-kal nőtt az elsősök száma. 

 
A magyar nép dicsérete 

2011. január 18. - Tokár Géza - Új Szó 

Hiányolja az Új Szó, hogy nem bátorítják szlovák politikusok a kisebbségeket arra, hogy 

vállalják nemzetiségüket a népszámláláson. A cikk szerint ugyanis a magyar pártok hiába 

hívják fel erre a figyelmet, a „szlovák-magyarok számára azonban a „magyar― pártok 
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véleménye teljesen irreleváns, nem hallgatnak már egyikre sem.‖ A szerző szerint a jelenlegi 

szlovák politikai elit feladata és felelőssége lenne, hogy figyelmeztessék a kisebbségeket, ha 

„a szlovákiai magyar politikusok korszakalkotó tettet szeretnének véghez vinni, akkor ezeket 

a személyeket kell rábírniuk a határozott állásfoglalásra.‖  

 

Erdély: 

 
Olosz Gergely: Gyűlnek a támogató aláírások 

2011. január 17. - Demeter Virág-Katalin - Erdély Ma 

Munkához látott Olosz Gergely támogatói szavazatokat gyűjtő munkatársak és eddig több 

mint 100-at sikerült is összegyűjteni. Az RMDSZ elnöki tisztséget célzó Olosz Gergely 

elmondta, hogy Háromszéken több helyszínen folyik a gyűjtés és rengeteg támogató szót, 

üzenetet kaptak. A cél az ezer aláírás elérése január 26-ig, ellenkező esetben nem indulhatna 

az elnök pozícióért. 

 
Jön az új erdélyi párt 

2011. január 18. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Megkezdte az újonnan alakuló Erdély Magyar Néppárt (EMNP) a felkészülést a parlamenti 

választásokra. A szervezet célja, hogy még az első félévben bejegyezzék a pártot, majd ezt 

követően kidolgozzák az EMNP választási stratégiáját. Ezzel kapcsolatban Toró T. Tibor 

elmondta, hogy külön kezeli a székelyföldi és az Erdély más részein élő és az Erdélyen kívüli 

magyar közösségek helyzetét. Kijelentette azt is, hogy mindenképpen párbeszédet kell 

folytatni az RMDSZ-szel és a MPP-vel, hogy az erdélyi magyarságnak minél nagyobb 

képviselete legyen a parlamentben és az önkormányzatokban.  

 
Remélt kisebbségi törvény 

2011. január 18. - Farkas Réka - Háromszék, Erdély Ma 

Márton Árpád szerint van esély a kisebbségi törvény elfogadására, hiszen az oktatási törvény 

csak azzal kiegészítve alkalmazható helyesen, ráadásul ez nem kizárólag a magyarság 

érdekeit szolgálná, hanem minden más kisebbséget is. Hozzátette, hogy az ellenzék sokat 

akadékoskodik, mivel így akarja elérni, hogy az RMDSZ kilépjen a kormánykoalícióból. 

 
A csángóknak is megadják a lehetőséget a honosításra  

2011. január 18. - Kossuth Rádió, Marosvásárhelyi Rádió, Erdély Ma 

Az erdélyi Demokrácia Központok valamelyike hamarosan a moldvai csángóknak is nyit egy 

irodát, mely az egyszerűsített honosítási eljárásról tájékoztatja őket. A Budapesten élő 

csángómagyarok a Háló közösségi központban első kézből szereztek információkat, hiszen a 

keresztszülők egyesületének Wetzel Tamás volt a vendége. a csángóknak több előnyt is 

biztosítana a honosítás, egyrészt őket is elismernék Romániában mint magyarokat, de 

gyakorlati szempontokból is fontosnak tartják, hogy megszerezzék azt. 

 
Kelemen Hunor: Nem vagyok Markó Béla 
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2011. január 18. - Háromszék 

Kelemen Hunorral készített interjút a Háromszék napilap a háromszéki RMDSZ döntését 

követően, miszerint egységesen őt támogatják az RMDSZ elnökségért vívott harcban. A 

kulturális miniszter elmondta, hogy ő nem Markó Béla és nem is fogja őt a korábbi elnök a 

háttérből irányítani. Változást szeretne hozni az értékrendszerben, azaz fontosabbnak tart egy 

magyar óvodát, mint egy energetikai bizniszt. „Ami jó volt az RMDSZ-ben, azt 

továbbvisszük, ami rossz, azt meg kell változtatni‖ - emelte ki. Reméli, hogy nem fog 

eldurvulni a kampány és tudja, hogy az elnökválasztást követően lesznek „sebek‖, amiket a 

következő elnöknek kell majd begyógyítani. 

 

Olosz Gergely: Vissza a közösséghez 

2011. január 18. - Háromszék 

Ugyancsak az RMDSZ háromszéki tanácsának döntése kapcsán kérdezte Olosz Gergelyt a 

Háromszék. Az elnökjelölt elmondta, hogy az Állandó Tanács és a HKT ülésének eredménye 

nem lepte meg, de nem tartja rossz jelnek, hogy nem őt támogatták. A kampány még nem 

kezdődött el, így még korai lenne rossz jelnek tekinteni. Fiatal korát nem tartja hátránynak, 

hiszen rendelkezik kellő tapasztalattal és megvan a kellő háttértudás is. Eckstein-Kovács 

Péterrel aláírtak egy megállapodást, ami szabályozza a kampányt és azt, hogy milyen 

eszközöket használhatnak fel.  

 
RMDSZ-képzés a honosításról 

2011. január 18. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

Székely István a romániai státusirodák vezetője tart képzést az egyszerűsített honosításról 

Kolozsváron az RMDSZ tájékoztatással megbízott képviselőinek, akiknek Rosmann 

Annamária, a nagyváradi státusiroda vezetője mutatta be a debreceni polgármesteri hivatal 

szakemberei által ismertetett ügymenetet. Gergely Balázs az egyszerűsített honosítással 

kapcsolatos tájékoztatásért felelős igazgató elmondta, hogy „jó az, hogy a könnyített 

honosításhoz az RMDSZ népszerűsítő szándékkal áll hozzá. Illetve a szövetség egyik része, 

ugyanis Frunda György és az RMDSZ más vezető politikusai megpróbálták lebeszélni az 

embereket arról, hogy igényeljék a kedvezményes honosítást, többen kérkedtek is vele, hogy 

nem igénylik azt.‖ 

 

Vajdaság: 

 
Rendőr legyek Szerbiában, vagy magyar állampolgár? 

2011. január 17. - Ternovácz István - Vajdaság Ma 

Ivica Dačić belügyminiszter kijelentette, hogy a magyar állampolgársággal is rendelkező 

magyarok nem dolgozhatnak a belügyi titkársághoz tartozó kötelékekben. Kiemelte, hogy ez 

nem kizárólag a magyar kisebbséget érinti, hiszen egyetlen kettős állampolgár sem teheti ezt 

meg. Ezzel szemben áll Egeresi Sándor azon kérése, hogy minél több magyar nemzetiségű 

állampolgár menjen rendőrnek, hogy a megfelelő létszámban legyen képviseltetve a magyar 

nemzetiség az állami szervekben. Így felmerül a kérdés, hogy „Vajdasági magyarként rendőr 

legyek Szerbiában, vagy magyar állampolgár?‖ 
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Pásztor István: Nem reális a nagykoalíció 

2011. január 17. - Vajdaság Ma 

Pásztor István , a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint nem sok esély van arra, hogy a 

szerb Demokrata Párt és a Szerb Haladó Párt nagykoalíciót hozzon létre. Amennyiben mégis 

megvalósulna ez a koalíció akkor a VMSZ-re nem lenne szükség benne. Arról nem 

nyilatkozott, hogy ebben az esetben ellenzékként melyik oldalhoz csatlakozna. Kitért arra is, 

hogy igényelni fogja a magyar állampolgárságot. 

 
A VMDP szerint a VMSZ feladta a magyar összefogás elvét 

2011. január 17. - Vajdaság Ma (A VMDP közleménye) 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a 

Vajdasági Magyar Szövetség már versenypártként funkcionál és beállat a Demokrata Párt 

(DS) szolgálatába. Ezzel feladva a magyar összefogás elvét. 

 

Kárpátalja: 

 
A magyar közösség jött ki vesztesen 

2011. január 18. - Dunda György - Magyar Szó 

A cikk Gajdos István, UMDSZ vezetővel készített interjút, melyben értékelik az elmúlt év 

választásait és a két magyar párt szereplését. Gajdos szerint az UMDSZ egyértelműen 

jobbnak bizonyult az őszi önkormányzati választásokon, de hangsúlyozza, hogy a magyarság 

érdekeinek hatékony érvényesítéséhez elengedhetetlen a két párt összefogása, illetve 

Budapest támogatása. A beregszászi polgármester a KMKSZ-en belül hiányol egy önálló, 

bátor politizálást, melynek oka, hogy a Fidesznek szimpatikus politizálást folytat. Az 

interjúban kitér arra, hogy a kisebbségellenes Timosenko kormány után is meg kell küzdeniük 

a politikai manipulációval és a szavazatok megvásárlásával, melynek eredményeként a 

magyar érdekképviseletek kiszorulhatnak a törvényhozásból és kiszolgáltatottá válnak. 

 

Európai Unió: 

 
EU-elnökség - Belgrádi lap a brüsszeli magyar szőnyegről 

2011. január 17. - MTI 

A Blic című belgrádi lap közöl egy írást Senkit sem sért a brüsszeli magyar szőnyeg címmel. 

A szőnyeg egy történelmi áttekintés, amiben egy részlet az 1848-as népek tavasza, ami az 

akkori állapotokat mutatja, azaz Szlováki, Románia és Szerbia egy része a Habsburg 

császársághoz tartozott, írja. A térkép egyes EP képviselők szerint a jelenlegi kormány 

irredenta vágyait szimbolizálja. Közli Ulrike Lunacek osztrák Zöld párti EP-képviselő szavait, 

miszerint „Orbán Viktor kormányfőnek a trianoni szerződés felülvizsgálatára irányuló 

szándékát illusztrálja.‖  
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EU-elnökség - Egy szlovák aktivista tiltakozó transzparenst terített ki a brüsszeli 

magyar szőnyegen 

2011. január 17. - MTI 

Alojz Hlina szlovák polgárjogi aktivista takarta le egy angol nyelvű transzparenssel a 

Brüsszelben kiállított magyar szőnyeget „Európaiak, állítsátok ezt meg‖ állt a feliraton. 
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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: 

MÁÉRT-szakbizottság - Répás: februárban jelenhetnek meg a 
Határtalanul! tanulmányi kirándulási program pályázati 
felhívásai 
2011. január 17. - MTI 

 

Várhatóan februárban jelennek meg a Határtalanul! tanulmányi kirándulási program 

felhívásai, s az első csoportok szeptemberben utazhatnak határon túli magyar területre 

pályázati támogatással - mondta el Répás Zsuzsanna, a MÁÉRT oktatási és kulturális 

szakbizottsága hétfői, budapesti ülése után az MTI-nek. 

A nemzetpolitikai helyettes államtitkár szerint az előző kormányok igen nagy károkat okoztak 

amikor elvágták a magyar-magyar közösségeket összetartó szálakat. Mint mondta, a Magyar 

Állandó Értekezlet novemberi ülését látszott: nagy az igény, hogy újra élő kapcsolat legyen a 

magyar közösségek között. (A határon túli tanulmányi kirándulásokról a tavaly alakult 

Országgyűlés határozatot fogadott el. A Kövér László, Pokorni Zoltán és Révész Máriusz 

fideszes politikusok által kezdeményezett határozat értelmében valamennyi közoktatásban 

tanuló fiatal legalább egyszer eljuthat a magyar állam támogatásával a szomszédos országok 

magyarlakta területeire, bevezetik továbbá a nemzeti összetartozás emléknapját az iskolákban, 

és 2012.december 31-ig létrejöhet a Magyarság Háza.) 

Répás Zsuzsanna hangsúlyozta: az új kormány új alapokra kívánta helyezni a magyar-magyar 

kapcsolattartást. A MÁÉRT újraindításával párhuzamosan fontosnak tartották a szakbizottsági 

rendszer újraindítását is. Négy testületet hoztak létre, az oktatási és kulturális mellett az 

önkormányzati és gazdasági, a külügyi és jogi, valamint a szórványszakbizottságot. Az 

önkormányzati és külügyi testület még e héten összeül, s a szórványszakbizottság is ülést tart 

a közeljövőben - tette hozzá. 

A helyettes államtitkár azért tartotta fontosnak, hogy először az oktatási és kulturális bizottság 

ülésezett, mert szerinte az identitás megőrzése szempontjából a legfontosabb területek ennél a 

testületnél vannak. 

Hoffmann Rózsa az újjáalakult MÁÉRT Oktatási és Kulturális Szakbizottsága elnöke, 

oktatási államtitkár elmondta, hogy a hétfői ülésen hat ország - Románia, Ukrajna, Szlovákia, 

Szerbia, Horvátország és Szlovénia - magyar szervezeteinek képviselői vettek részt. A 

tanulmányi kirándulás mellett a magyar nyelvű felsőoktatásról, a kulturális intézetek 

működéséről, egyházi, ifjúsági és sportkérdésekről is szó volt. 

Az államtitkár közlése szerint elhangzott javaslatként a sportra épülő tanulmányi kirándulás 

lehetősége, felvetették a résztvevők a szórvány és tömbmagyarság anyanyelvű oktatásának 

kérdéskörét. Beszámolója szerint megállapították, hogy az oktatás kulcskérdés, s ha nincs 

magyar nyelvű oktatás előbb-utóbb elfogy a magyar nyelvű értelmiség. 

A magyar szervezetek képviselői komoly együttműködési készséget mutattak - mondta el 

Hoffmann Rózsa, hozzátéve: nyár közepéig körvonalazódhat az a stratégia, amely a 

támogatáspolitika alapját képezi. Répás Zsuzsanna hozzátette: megkérték a határon túli 

szervezetek képviselőit, állítsák össze azokat a területeket, amelyek szerintük prioritást 
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élveznek, s a lista alapján határozza majd meg a Bethlen Gábor Alap, hogy mely területeket 

támogat. 

A szakbizottság a tervek szerint szeptemberben tartja következő ülését. 

 

Állampolgárság a nemzeti ünnepre 
2011. január 17. - Kárpáti Igaz Szó 

 

A nemzetpolitikai helyettes államtitkár számításai szerint március 15-e környékén már 

köszönthetik az új magyar állampolgárokat, akik az egyszerűsített eljárással szereztek 

honosítást. 

Hamarosan összeülnek tanácskozásra a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) szakbizottságai, 

amelyek a humán, a gazdasági és a külügyi-jogi témák megvitatása mellett a határon túlra 

irányuló támogatáspolitika kialakításából is részt vállalnak majd – nyilatkozta Répás 

Zsuzsanna, a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Duna Televízió Hattól nyolcig 

című műsorában. A szakpolitikus ismertette az egyszerűsített honosítás jelenlegi állását, 

valamint arról is beszélt, milyen jogosítványai lesznek a határon túl élő újsütetű magyar 

állampolgároknak. 

„Fontosnak tartottuk a Máért újjáélesztése után a szakbizottsági rendszer újraindítását is – 

mondta Répás Zsuzsanna. Így a szakértői munka is újraindulhat, a határon túli magyarok 

rendszeresen tanácskozhatnak a magyar kormány szakértőivel‖ – hangzott a beszélgetésben. 

A Máért szakbizottságainak új feladata is van, ez pedig nem más, mint a tavaly létrehozott 

Bethlen Gábor Alap – a határon túlra szánt támogatások új központja – számára ajánlásokat 

megfogalmazni a támogatáspolitika vonatkozásában – mondta az államtitkár. A fontossági 

sorrendet a támogatandó kérdések vonatkozásában a határon túliak állíthatják fel, ezeket 

összegzik a szakbizottságok, és az így megszületett ajánlást végül a Bethlen Gábor Alap 

rendelkezésére bocsátják. 

A magyar állampolgárság igénylése eltérő ütemben zajlik a Magyarországgal szomszédos 

országokban – ismertette a folyamatot a szakpolitikus. A legtöbb igényt eddig Szabadkán 

nyújtották be, azután következik a sorban Kolozsvár, majd Csíkszereda, és végül Beregszász. 

„Örülünk, hogy az ügymenet szervezése jól sikerült, nincs sorban állás, nincsenek 

tumultuózus jelenetek‖– hangsúlyozta a politikus, aki úgy számolja, hogy március 15-e 

környékén már köszönthetik is az első új állampolgárokat. 

Ami az újsütetű, a határokon túl élő magyar állampolgárok jogosítványait illeti, ezekről Répás 

Zsuzsanna azt mondta: a honosítási oklevél átvételét és állampolgári eskü letételét követően, 

ezzel egy időben és helyen igényelhetik a magyar útlevelet. Személyigazolvány és 

lakcímkártya értelemszerűen nem jár azoknak, akik nem létesítenek állandó lakhelyet 

Magyarországon. 

 

Felvidék: 

Magyar szőnyeg  
2011. január 17. - ngyr - Felvidék Ma 
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Az egyik szlovák bulvárlap körkérdést intézett politikusaink egy részéhez: Mit szól a magyar 

szőnyeghez? - hangzott az oknyomzó faggatás, mely abból indult ki, hogy a közös európai 

székhelyen fél évig Nagy-Magyarországon kell járnia minden EU-politikusnak. 

Mikuláš Dzurinda külügyminiszter azt válaszolta: „Azt gondolom, a régi Magyarország 

(Uhorsko) térképe inkább történelemkönyvbe való, nem az EU Tanácsának épületébe, ahol 

inkább Európa jövőjéről esik szó.‖ Ugyanígy vélekedik Iveta Radičová kormányfő és Richard 

Sulík, a parlament elnöke is. Bugár Béla, a Most-Híd elnöke azt gondolja: „Az európai élet 

már másról szól. Nem azért vagyunk itt. Hogy folyton a múlt kérdéseit feszegessük, 

feladatunk gondoskodni a jelenről és Európa jó jövőjéről‖. Berényi József, az MKP elnöke 

úgy válaszol: „Nem láttam részletesen ezt a jelképrendszert, de meggyőződésem, hogy ez is 

része az európai történelemnek, és ebben a szőnyegben nem a Szlovák Köztársaság elleni 

támadást kell látni‖. Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke viszont állítja: „Ez párját ritkító 

botrány. Sokkol engem, hogy egy ilyen cselekedet bagatellizálnak!‖ 

A legnagyobb szlovák liberális napilap meg azon sajnálkozik, hogy: „Főleg a szlovákoknak, 

románoknak és osztrákoknak fogja az 1848-as Magyarország térképén való lépdelés felidézni 

azokat az időket, amikor a magyarok uralkodtak felettük.‖ És hát rögtön hozzáteszik: 

másoknak sem tetszik a Nagy-Magyarország szellemének ébresztgetése az egyesült Európa 

talaján… 

Hogy egy 1848-as korabeli térkép a Habsburg-birodalomról, amelynek egyik tartománya volt 

éppen Magyarország is - melynek nemzetei épp akkor kezdték meg önmeghatározásukat és 

nemzetépítésüket - miért ébreszt rossz érzést egy szlovákban vagy románban, sőt egy 

osztrákban is a magyar elnyomókról, annak – finoman fogalmazva - a tudatlanság a 

megmondhatója… 

 

A magyar nép dicsérete  
2011. január 18. - Tokár Géza - Új Szó 

 

Negyedévvel a népszámlálás előtt az MKP és a Híd is bejelentette, hogy kampányt indít a 

kisebbségek körében azzal a céllal, minél többen merjék vállalni a nemzetiségüket. A 

Szlovákiából eltűnő ötvenezer magyarnak viszont nem Berényi és Bugár, hanem sokkal 

inkább Dzurinda, Radičová, vagy akár Fico határozott állásfoglalására és bátorító szavaira 

lenne szüksége. 

A politika és a nemzetiségi hovatartozás vállalásának kapcsolatáról több téveszme is kering. 

Könnyű és kézenfekvő valamelyik pártot hibáztatni az asszimilációért, valójában a nemzeti 

identitásukat fokozatosan elveszítő, szlovák környezetben nevelkedő fiatalok a lehető 

legritkább esetben adják fel nemzetiségüket valamilyen politikai motivációtól vezérelve. 

Azzal pedig az asszimiláció pártjának - tévesen - előszeretettel bélyegzett Hídat sem lehet 

vádolni, hogy tevékenyen részt vállalna az iskolabezárásokban, vagy a kisebbségek jogi és 

politikai hátterének további ellehetetlenítésében. Az, hogy egy párt a nemzetiségi 

konfliktusokat nyíltan elutasítva képes elnyerni a szlovákiai magyarság többségének 

szimpátiáját, nem az asszimiláció kiváltó oka, hanem sokkal inkább a következménye. A 

magyar pártok közvetlen felelőssége abban merül ki, hogy megteremtik az egyenlő 



 
 

 

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

13 

feltételeket ahhoz, hogy valaki bátran vállalhassa nemzetiségét, ha akarja. A prognózisok a 

több tízezernyi hiányzó felvidéki magyarról azt jelzik, hogy nem kizárólag a hiányos, de 

többé-kevésbé létező jogi keretekkel van gond: egy erős, identitását bátran vállaló és arra 

büszke kisebbségnek nem lennének ennyire súlyos asszimilációs problémái. 

Berényi és Bugár szájából a magyarság vállalására buzdító szólam egy tisztán politikai, önnön 

túlélésüket segítő reakció - hiszen a potenciális szavazóikról beszélnek, és azokat próbálják 

megtartani. Az asszimiláció határán billegő szlovák-magyarok számára azonban a „magyar― 

pártok véleménye teljesen irreleváns, nem hallgatnak már egyikre sem - ugyanúgy egyébként, 

ahogy ezt a cikket és a tájékoztató anyagokat sem olvassák majd el. 

A szlovák politikusok határozott állásfoglalása és bátorító szavai, annak az álláspontnak a 

következetes képviselete, hogy egy kisebbséghez tartozni igenis értéket jelent, viszont nagyon 

is sokat jelentene rövid és hosszú távon is. Ez a Szlovákia összes állampolgárát elméletben 

képviselő államfő, a kormányfő és az etnikai szlovák pártok vezetőinek, Gašparovičnak, 

Radičovának, vagy éppen Ficónak a felelőssége. Ha a szlovákiai magyar politikusok 

korszakalkotó tettet szeretnének véghez vinni, akkor ezeket a személyeket kell rábírniuk a 

határozott állásfoglalásra - méghozzá mielőbb. 

 

Erdély: 

Román külügyminiszter: Magyarország tökéletes európai 
demokrácia - FT-interjú 
2011. január 17. - MTI 

 

Tökéletes európai demokráciának nevezte Magyarországot a Financial Timesnak adott, a lap 

előfizetéses internetes honlapján hétfőn megjelent interjúban a román külügyminiszter, aki 

szerint hazája készen áll a csatlakozásra a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezethez a 

magyar EU-elnökség alatt. 

Teodor Baconschi a londoni gazdasági-politikai napilapnak kijelentette, hogy "Magyarország 

tökéletesen funkcionáló európai demokrácia ... (E) szomszédunk és partnerországunk teljes 

mértékben tiszteletben tartja a működő demokrácia alapvető szabályait". 

Baconschi szerint a magyar médiatörvény "összetett belső törvényhozási aktus (eredménye) ... 

tárgyalnak róla Brüsszelben, és én hiszem, hogy Brüsszel és Budapest párbeszéde e kérdésben 

valóban termékeny lesz". 

"Folyamatos párbeszédet folytatunk magyar barátainkkal (az állampolgársági törvényről) és 

egyéb kérdésekről, és (ezeknek) nincs negatív belső hatása" - idézte a román külügyminisztert 

a Financial Times. 

Schengenről szólva Baconschi kijelentette: Románia "elvégezte házi feladatát" a csatlakozás 

érdekében, és felkészültségének szintjét nem kevesebb mint hét értékelő misszió igazolta. 

"Azt mondanám, hogy de facto már Schengenen belül vagyunk" - mondta a brit lap internetes 

kiadásán megjelent nyilatkozatában Teodor Baconschi. 

A román külügyminiszter szerint a jogi keret és eljárásrend egyértelmű szabályokat és 

célkitűzéseket tartalmaz a jelölt országok számára, és Románia ezeket szigorúan betartja. Így 

jogos politikai célja, hogy döntést lásson a csatlakozásról a soros magyar EU-elnökség idején. 
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"Számos úgynevezett érvet hallottunk, de álláspontunk ismét csak igen logikus és jogszerű - 

nem látunk semmiféle jogi alapot vagy egyéb érvet arra, hogy (az EU miniszteri) tanácsában a 

schengeni tagságunkról hozandó döntést más ügyekkel kapcsolják össze" - fogalmazott a 

román külügyminiszter. 

Baconschi a Románia schengeni tagsága ellen felhozott "irreleváns" érvek közé sorolta, hogy 

a Moldovai Köztársaság "néhány állampolgára ... visszakapta román állampolgárságát". A 

román állampolgárság visszaszerzését pontosan meghatározott jogi keretek teszik lehetővé, 

nemzetközi előírások és szabályozók alapján - fejtegette a román külügyminiszter. 

Teodor Baconschi szerint "néhány ezer moldovairól van szó, nem többről ... ez jóval 

kevesebb, mint más tagországok esetében". 

A külügyminiszter közölte: Románia azt várja, hogy az EU megőrizze saját alapjait, azáltal, 

hogy "a szabályok szerint játszik ... és mivel készen állunk a schengeni csatlakozásra, és ezt a 

tényt az EU-bizottság is felmérte, normális dolog, hogy egyértelmű menetrendet várunk idei 

csatlakozásunkra". "Ebben az ügyben tehát politikai döntést akarunk a magyar EU-elnökség 

alatt" - tette hozzá a Financial Timesnak nyilatkozva Baconschi. 

 

Olosz Gergely: Gyűlnek a támogató aláírások 
2011. január 17. - Demeter Virág-Katalin - Erdély Ma 

 

Már a hétvégén munkához láttak, és több mint 100 támogató aláírást sikerült össze- 

gyűjteniük Olosz Gergely munkatársainak. Az RMDSZ elnöki tisztségét megpályázó felső-

háromszéki képviselő nem nyerte el a megyei szervezet támogatását szombaton, ezért 

szavazói és támogatói köréből kívánja össze- gyűjteni a jelöltséghez szükséges ezer aláírást. 

Olosz Gergely megkeresésünkre arról tájékoztatott: ma reggel arról kapott hírt, hogy eddig 

több mint 100 aláírást sikerült munka- társainak összegyűjteni, Háromszéken több helyszínen 

is folyik a támogató aláírások összesítése. A barátoktól, ismerősöktől, a különböző 

korosztályoktól kapott bíztató üzenetek, telefonhívások pedig azt bizonyítják számára: 

folytatnia kell a kampányt. Bízik abban, hogy a január 26-ig összegyűl az ezer támogató 

aláírás, és megpályázhatja az RMDSZ legfontosabb tisztségét.  

A Háromszéki Képviselők Tanácsának szombati ülésén Olosz Gergely úgy értékelte: árral 

szemben indult ebben a kampányban, ám ennek ellenére jól döntött.  

 

Jön az új erdélyi párt   
A lehető legnagyobb képviseletet nyújtaná a magyaroknak az új alakulat2011. január 18. - 

Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

 

Letette az autonomista Erdélyi Magyar Néppárt alapjait a Kolozsvárott ülésező Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács. A Tőkés László európai parlamenti alelnök vezette szervezet 

létrehozta az új alakulat bejegyzését kezdeményező testületet, és már a felkészülést tervezi a 

parlamenti választásokra. 
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Már az év közepéig bejegyezhetik az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

kezdeményezésére megalakítandó Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP), ha addig teljesítik az 

ehhez szükséges, törvény által előírt feltételeket. Az EMNT hét végi, kolozsvári választmányi 

ülésének fő témája is az autonomista EMNP létrehozása, illetve a honosítási folyamat, a 

népszámlálás és az oktatási törvény volt. Az ülésen létrehozták az új párt bejegyzését 

kezdeményező kilenctagú testületet.  

Toró T. Tibor, az EMNT ügyvezető elnöke szerint szervezetének az a célja, hogy az első fél 

évben jegyezzék be az új pártot, teljesítsék az ehhez szükséges, törvény által előírt 

feltételeket. A jogszabály szerint 18 megyében és a fővárosban kell legalább hétszáz aláírást 

összegyűjteni, összesen pedig legalább 25 ezer támogató aláírásnak kell összejönnie. 

Az új párt bejegyzése után elkezdődik a felkészülés a 2012-es helyhatósági és parlamenti 

választásokra, és kidolgozzák az EMNP választási stratégiáját is, amely Toró szerint 

differenciáltan kezeli majd a székelyföldi, az Erdély más részein élő és az Erdélyen kívüli 

magyar közösségek helyzetét is. Toró kifejtette: párbeszédet kell folytatni a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a Magyar Polgári Párttal (MPP), hogy az erdélyi 

magyarságnak minél nagyobb képviselete legyen a parlamentben és az önkormányzatokban. 

„Remélem, hogy az RMDSZ új elnökével ésszerű párbeszédet tudunk majd folytatni‖ – 

mondta Toró T. Tibor. 

A szövetség februárra tervezett tisztújítási folyamatával kapcsolatban azonban a jelöltek 

(Olosz Gergely és Eckstein-Kovács Péter) egyenlőtlen esélyekre panaszkodnak, miután az 

elnöki tisztségből távozó Markó Béla saját maga által is kiszemelt utódja, Kelemen Hunor 

mögött kezdtek felsorakozni több területi, így a székelyföldi szervezetek is.  

Az RMDSZ háromszéki szervezete heves vitákat követően döntött a hét végén a nem 

kovásznai származású Kelemen jelöltsége mellett. Az ülésen Olosz Gergely – az eddigi 

RMDSZ-vezetéshez képest a Fidesz irányába is nyitott – háromszéki parlamenti képviselő 

közölte: megpróbálja összegyűjteni legalább ezer RMDSZ-tag támogató aláírását, hogy 

indulhasson. Szerinte a csúcsvezetés nem válogat az eszközökben, fenyegetéssel és 

megfélemlítéssel próbálja akadályozni jelölését. Eckstein-Kovács azt nehezményezte, hogy 

„az RMDSZ apparátusa‖ Kelemennek dolgozik. 

 

Remélt kisebbségi törvény 
2011. január 18. - Farkas Réka - Háromszék, Erdély Ma 

 

Lehet áttörés a kisebbségi törvény ügyében — jelentette ki Márton Árpád képviselő, a 

jogszabály egyik kezdeményezője. Nem naiv, de reménykedik — hangsúlyozta. Egyeztetett a 

demokrata-liberálisok megbízottjával, végigrágták magukat a jogszabály minden cikkelyén, 

egyetlen fejezetnél, a legfontosabbnál, a kulturális autonómiáról szólónál nem jutottak közös 

nevezőre. Erre politikai akarat kell, és ez a következő hónapok kihívása — fejtette ki Márton 

Árpád. Elismerte, nehezíti dolgukat, hogy az ellenzék indokolatlanul sokat akadékoskodik, 

így akarja elérni az RMDSZ kilépését a kormányból. 

A háromszéki képviselő szerint azért is van esély a kisebbségi törvény elfogadására, mert az 

oktatási törvény is csak azzal együtt alkalmazható helyesen. Ez nemcsak a 

szórvány-magyarságnál, de más kisebbségeknél is fontos lenne, a nemzeti kisebbségek 
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oktatására vonatkozó fejezetek akkor érvé-nyesíthetőek, ha megvan az a testület, amelyik dönt 

ezekben a kérdésekben, hiányában az önkormányzatok akár akadályoz-hatják is a kisebbségi 

oktatást. 

A regionális átszervezésről szóló jogszabály ugyancsak aktuális, pragmatikus okokból is 

szükség lenne rá, és minél gyorsabban el kellene fogadni, de a román pártok nem is akarnak 

hallani róla, mivel az RMDSZ kezdeményezte. Márton Árpád azonban bízik benne, ennél a 

jogszabálynál is történhet előrelépés. 

 

Kelemen Hunor: Nem vagyok Markó Béla 
2011. január 18. - Háromszék 

 

— Hogyan értékeli a háromszéki RMDSZ döntését? Mennyire volt fontos az itteni 

támogatás? 

— Minden szavazat fontos, s mivel nem helyi ügyről van szó, nem a háromszéki 

szervezetnek, vármegyének választanak őrgrófot, elöljárót, az érzelmi érveket figyelembe 

lehet venni, de nem érdemes csak ezekre hallgatni. Ilyen szempontból a háromszékiek ma 

ésszerű döntést hoztak. Ez semmiben nem akadályozza meg Olosz Gergely indulását, mert 

még rengeteg szervezet nem döntött, és a feltételeket nem nehéz teljesíteni. Ugyanakkor 

fontos, hogy a majdani szövetségi elnök erős támogatottságot élvezzen az első pillanattól, 

mert nagyon nehéz időszak következik. 

— Nagyon sokan azt tartják önről, hogy a folytonosságot képviseli. 

— Ezt részben cáfolom, részben nem. A folytonosságot olyan értelemben cáfolom, hogy én 

nem vagyok Markó Béla, az én döntéseim nem Markó Béla döntései, és aki Markó Bélát 

ismeri, nagyon jól tudja, nem az az ember, aki a háttérből szeret irányítani, beleszólni. Azt is 

tudni kell, én minden álláspontot meghallgatok, mielőtt határozok, de a döntés a sajátom. 

Ilyen értelemben semmilyen folytonosság nem lesz. Értékrendben lesz, mert egy magyar 

óvoda mindig fontosabb, mint egy energetikai biznisz. Másrészt én attól az embertől tanultam, 

akinek — mint mindannyiunknak — sok erénye és sok hibája van, de akiről a legádázabb 

kritikusai is azt mondják, 18 éven keresztül úgy vezette az RMDSZ-t, hogy mindig parlamenti 

párt volt, mindig figyeltek rá. Miért probléma olyan embertől tanulni, akinek a politikai, 

emberi teljesítményét sokan értékelik? Ami jó volt az RMDSZ-ben, azt továbbvisszük, ami 

rossz, azt meg kell változtatni. Én a kiszámítható változás híve vagyok, amelyet közösen 

alakítunk ki. 

— Mit tart programja legkiemelkedőbb pontjának? 

— Azt, hogy a következő időszakban az RMDSZ legfontosabb és egyetlen szövetségese a 

romániai magyarság legyen. A romániai magyarság érdekeit kell programmá formálni. Akkor 

is, amikor identitásról beszélünk, akkor is, amikor gazdaságról, vagy amikor másfajta 

szövetségekről van szó. Ha e köré építjük programunkat, akkor nem tévedünk. 

— Mindkét ellenjelölt megfogalmazta, hogy nagy a nyomásgyakorlás az RMDSZ vezetői 

részéről, kizárólag ön mellett kampányolnak. Hogyan értékeli ezeket a vádakat? 

— Visszautasítom. Aki ezt mondja, jöjjön konkrét bizonyítékokkal, ki kire gyakorolt 

nyomást. Én a háromszéki vezetőket egyébként nem úgy ismerem, mint akikre nyomást 
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lehetne gyakorolni. Én mindenkit arra kértem, minden véleményt hallgassanak meg, és azután 

döntsenek. Kolozsvárra például engem nem hívtak meg, nem mondhattam el a véleményemet. 

— Az elmúlt napok tükrében milyen kampányra számít a következő hónapban? 

— Szeretném, ha senki nem fordulna olyan eszközökhöz, amilyeneket az RMDSZ-ben nem 

használtunk az elmúlt 21 évben. Azt gondolom, a jó érzésnek kell felülkerekednie. Alaptalan 

pletykákat terjeszteni, hálószobákban kutakodni erkölcstelennek tartom. 

— Nem tart attól, hogy a kampány elfajulása árt a szövetségnek? 

— Minden megmérettetés okoz feszültségeket. A következő elnöknek, csapatának lesz a 

dolga ezeket a sebeket begyógyítani. Sajnos, nem le-het úgy kampányolni, hogy ne 

maradjanak sebek, de eddig mindig tudtuk orvosolni ezeket. Bár-mi-lyen éles a harc, ha nem 

lépünk túl bizonyos határokat, nem szegünk meg bizonyos normákat, ezeket a feszültségeket 

lehet kezelni, mert -mindenkire szükség lesz, vesztesekre, nyertesekre egyaránt. 

 

Olosz Gergely: Vissza a közösséghez 
2011. január 18. - Háromszék 

 

 — Hogyan értékeli az Állandó Tanács és a HKT üléseit? 

— A két nappal ezelőtti bejelentés után számítottam erre. Az Állandó Tanácstól kértem, hogy 

ne döntsenek, éppen azért, mert az asztal körül ülő személyek barátok, haverok, kollégák, 

ismerősök, mind olyanok, akikkel az elkövetkezőkben is együtt kell dolgoznunk. Ha már a 

szervezet elnöke nyilvánosan kijelentette álláspontját, jobbnak láttam volna, ha nem tesszük 

ki őket annak, hogy más szempontok miatt, esetleg lelkiismeretük ellen kelljen dönteniük. 

Kérésem ellenére szavaztak, s ettől a pillanattól számomra világos volt a helyzet. Közvetlenül 

kell megszólítanom -közösségünk tagjait, támogassák indulásomat. 

— Rossz jelnek tartja-e ezt az itthoni elutasítást, vagy ön szerint nem irányadó a kongresszusi 

szavazás szempontjából? 

— Még nagyon az elején járunk. A kampány január 26. után kezdődik, azt hiszem, még nem 

dőlt el semmi. Amit nem veszítettünk el, azt még megnyerhetjük, tehát van remény. Kemény 

munka vár ránk, s ahogy a polgármesterek is jelezték, segítenek az aláírásgyűjtésben. Én azért 

kívánok versenybe szállni, hogy valóban megváltozzanak a viszonyok, valóban megváltozzék 

a szervezet, és hiszek abban, hogy ez sikerül. 

— Mit tart programja legfigyelemreméltóbb pontjának? Mit tart legfontosabbnak a majdani 

elnöki teendők közül? 

— A közösséghez való visszafordulást. 

— Sokan hátrányként említették fiatalságát, tapasztalatlanságát. Van ellenérve? 

— Kérdés, valóban valakinek a kora számít? Azt hiszem, nincs nagy korkülönbség Kelemen 

Hunor és köztem. Szerintem sokkal fontosabb, hogy valaki képes-e ezzel a feladattal 

megbirkózni. Úgy érzem, megvan a felkészültségem, jogász, közgazdász vagyok, és a 

szükséges tapasztalattal is rendelkezem, amely lehetővé teszi, hogy megmérettessem, és majd 

az elnöki teendőket is ellássam. 

— Többen feltették azt a kérdést is: mit tett le eddig az asztalra? 
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— Úgy érzem, eddig minden elnyert tisztségben helytálltam, legutóbb például 

frakcióvezetőként. Amit célul tűztem ki, megvalósult, megnőtt a frakció szerepe az RMDSZ 

életében, a döntéshozatalban. 

— Mire számít a következő hónapban? 

— Azért szeretnék elindulni ebben a versenyben, mert úgy érzem, a kampány lehetőséget 

teremt, hogy néven nevezzük a dolgokat, a szervezeten belüli és szervezeten kívüli 

problémákról egyaránt beszéljünk, azokról is, amelyeket amúgy hajlamosak vagyunk szőnyeg 

alá seperni. 

— Ugyanakkor előtérbe kerülhet a mocsok is, olyan nem demokratikus eszközök, amelyek 

árthatnak az RMDSZ-nek. Nem tart attól, hogy a kongresszus végére sokkal meghurcoltabb 

állapotban kerül ki a szövetség, mint amilyen mostani, nem túl fényes megítélése? 

— Bízom benne, hogy nem. Eckstein-Kovács Péterrel aláírtuk azt a megállapodást, amely 

szabályozza a kampányt, azt, hogy milyen fajta lehetőségek állnak rendelkezésünkre, és 

ezekkel hogyan élünk. Én ki is egészítettem azzal, hogy tudomásul kell vennünk, ez a 

kampány nem csak az RMDSZ belső életéről szól, hanem egész közösségünkről, és eme 

felelősség tudatában kell cselekednünk. 

 

Népszámlálás: fogy a magyar 
2011. január 18. - Új Magyar Szó 

 

Tíz évre előre „eldőlhet‖ a magyar kisebbség sorsa, az idei népességszámlálás eredményétől 

függően – állítja Veres Valér kolozsvári szociológus, aki szerint az idei felmérés eredménye a 

romániai magyarság számára „lélektani küszöb‖ lehet. Bár a szakértő nem kívánt 

találgatásokba bocsátkozni, arra figyelmeztetett: a romániai magyarság lélekszáma jelentősen 

csökkent, fel kell tehát készülni a kellemetlen meglepetésekre.  

„Nekünk nincsenek bevándorlóink‖  

 „A magyarság számaránya különösen fontos azokon a településeken, ahol eddig éppen csak 

hogy elértük a húsz százalékos küszöböt. Előfordulhat, hogy az idei mérések már más arányt 

mutatnak, és akkor a jövőben a nyelvi jogok gyakorlását például nem szavatolják a törvények, 

helyi alkukra van szükség‖ – figyelmeztetett a szociológus, aki szerint általános tendencia a 

népességcsökkenés: becslések szerint jelenleg körülbelül 1,3 millió magyar él Romániában. 

„Európa-szerte érvényes az elöregedés, az unió tagállamaiban a statisztikákat csak a 

bevándorlók javíthatják, de ilyen jellegű népességpótlásra az erdélyi magyar közösség nem 

számíthat‖ – emlékeztetett Veres Valér, aki elmondta: tudomása szerint nem folyik szakszerű 

vizsgálat arról, hogy a kettős állampolgárság megszerzése felgyorsíthatja-e az elvándorlást.  

Visszaütnek a konfliktusok  

Az idei népszámlálás első eredményeit 2012 márciusában hozzák nyilvánosságra, részleges 

eredmények a következő év júniusában látnak napvilágot, a végleges eredményeket azonban 

csak 2013-ban teszik közzé. A teljes felmérés körülbelül 50 millió euróba kerül, a begyűjtött 

adatok jelentősen befolyásolhatják az ország adminisztrációját, szociálpolitikáját.  

„A népszámlálás adataihoz viszonyítunk tíz éven keresztül, ma a 2002-es adatok alapján 

számolnak ki minden mutatót, ezért perdöntő, hogy milyen számokkal dolgozunk a következő 

évtizedben‖ – hangsúlyozta a kolozsvári társadalomkutató, aki szerint különösen fontos, 
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hogyan történik a felmérés a többetnikumú vidékeken. „Jelentős eltérések mutatkozhatnak 

például azokon a területeken, ahol a romák az előző népszámláláskor még magyarnak 

vallották magukat‖ – mondta Veres Valér, aki szerint éles fordulat ott következhet be, ahol a 

magyarok és a romák között az utóbbi években megromlott a viszony.  

„Rá kell készülni!‖  

A népszámlálásra való felkészülést különösen fontosnak tartják a kisebbségi érdekvédelmi 

szervezetek. Az RMDSZ szociológusokból, társadalomkutatókból álló szakmai csoportot 

hozott létre annak érdekében, hogy a magyar közösség felkészülten várja a népszámlálást. 

Külön kampány szól majd a szórványvidékek és a zömmel magyarok által lakott régiók 

számára. Az októberi felmérést megelőző kampányt Porcsalmi Bálint, a szövetség 

kampányszakértője vezeti.  

Porcsalmi úgy véli: teljes összefogásra van szükség a népszámlálás előtt, mert azokat kell a 

leghatásosabban megszólítani, akikhez a magyar nyelvű tömegtájékoztatás nehézkesen jut el. 

„Tudatosítanunk kell az emberekben, hogy a magyarság felvállalása nem jelent hátrányt. 

Különösen fontos ez ott, ahol a magyarok aránya alacsony, ahol sok a vegyes házasság, itt 

ugyanis sajátos nyomás nehezedik az érintettekre‖ – figyelmeztetett a mozgósítás felelőse.  

Porcsalmi elmondta: az idei felmérés újdonsága, hogy a népszámlálási íveken nem lesz előre 

kódolt nemzetiség. „2002-ben román vagy egyéb nemzetiség között lehetett választani, most 

nem kényszerül ilyen döntésre a válaszadó‖ – ismertette a módosításokat a kampányszakértő, 

aki elmondta: szorgalmazzák a kétnyelvű adatlapok bevezetését. Az Országos 

Romaügynökség vezetője, Ilie Dincă szintén arra figyelmeztetett: nem mindegy, hogy nyomás 

alatt nyilatkoznak-e a válaszadók vagy sem, így az is mérvadó lehet, hogy kik végzik a 

népszámlálást.  

„Szerencsés volna, ha a romák által lakott településeken vagy település részeken a roma 

közösségekben roma kérdezőbiztosok végeznék a felmérést. Nagyobb bizalommal lennének 

így az emberek, és reálisabb képet alkothatnánk: hol, hogyan élnek és hányan vannak a 

romániai romák.‖ 

 

RMDSZ-képzés a honosításról 
2011. január 18. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

 

Az egyszerűsített honosításról tartott képzést Székely István, a romániai státusirodák vezetője 

az RMDSZ helyi szervezetei tájékoztatással megbízott képviselőinek tegnap Kolozsváron, az 

RMDSZ ügyvezető elnökségének székházában. 

A megjelenteknek Rosmann Annamária, a nagyváradi státusiroda vezetője mutatta be a 

debreceni polgármesteri hivatal szakemberei által ismertetett ügymenetet. A tájékoztatás a 

státusirodák hálózatára, valamint a szövetség helyi szervezeteire épül – áll az RMDSZ 

szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.  

Gergely Balázs, az egyszerűsített honosításról való tájékoztatással hivatalosan megbízott 

demokrácia-központok igazgatója a Krónika megkeresésére leszögezte: sem az RMDSZ-t, 

sem másokat nem lehet eltiltani attól, hogy részt vegyenek a kedvezményes honosításról szóló 

tájékoztatásban. Az illetékes ugyanakkor aggályait fogalmazta meg az RMDSZ eddigi 

tájékoztatásával kapcsolatban, amely – mint mondta – több esetben is pontatlannak bizonyult.  
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„Jó az, hogy a könnyített honosításhoz az RMDSZ népszerűsítő szándékkal áll hozzá. Illetve a 

szövetség egyik része, ugyanis Frunda György és az RMDSZ más vezető politikusai 

megpróbálták lebeszélni az embereket arról, hogy igényeljék a kedvezményes honosítást, 

többen kérkedtek is vele, hogy nem igénylik azt‖ – reagált a hírre a Krónikának Gergely 

Balázs.  

Mint lapunknak elmondta, arra kérték az RMDSZ-t, hogy a soron következő kongresszuson 

döntse el, mi a hivatalos álláspontja, Gergely szerint ugyanis tarthatatlan, hogy a szövetség 

egyik része megpróbálja megszerezni az első helyet a tájékoztatási versenyben, míg Frunda és 

mások igyekeznek lebeszélni az erdélyi magyarságot a magyar állampolgárság igényléséről. 

 

Toyota 
Miért fontos az Orbán-kormánynak mondjuk a királydaróci RMDSZ-es tanácsosok 

megfigyelése? 

2011. január 18. - Székely Ervin - Új Magyar Szó 

 

Azt kérdi az anyósom, hogy miért kellett a nagyváradi demokrácia-központnak Bukarestben 

két Toyota márkájú személygépkocsit vásárolnia. Rendben van az – válaszolom –, elvégre a 

nemzeti összetartozás nem járhat gyalog („legfölebb ha omnibuszon‖). Biztos vagyok benne, 

hogy a magyar adófizetők pénzét nem költhették volna jobban el, mint prémium kategóriájú 

személygépkocsikra, aminek az egyszerűsített honosítást kérelmezők biztosan nagy hasznát 

veszik és hálásak is érte, bár nem ők járnak rajta.  

De aztán az anyósom tovább mondja... Van a demokrácia-központoknak személyzetük, 

felszerelésük, költségvetésük s minden egyéb anyagi kellékük, ami nélkül a demokráciának 

nem lenne központja. Egyébként az elnevezés maga is képzavar, és nem túl ihletett. A 

népfelség (demokrácia) ugyanis egy államszervezési elv, aminek nem lehet központja.  

Viszont egy olyan dolognak, aminek lehet, annak csak egy központja van, hiszen a szó 

jelentése (a középpont kifejezésből ered) kizárja, hogy valaminek több központja legyen. 

Kivételt csak a hazai demokrácia képez, aminek harmincöt központja van. Most már értem, 

hogy miért nevezte a romániait eredeti demokráciának Ion Iliescu még 1990-ben... 

De hagyjuk a kekeckedést, a magyar nemzeti összetartozás és az autonómia élharcosaitól 

igazán nem várható el, hogy ismerjék is azoknak a nyelvét, akiknek a jogaiért harcolnak. 

Vonjuk inkább górcső alá a Toyotán járó demokrácia-központok jogi státusát, ami 

meglehetősen bizonytalannak tűnik. Az intézményhálózat – az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács ügyvezető elnökének, Toró T. Tibornak a nyilatkozata szerint – a magyar kormány és 

az EMNT megállapodása eredményeként jött létre.  

Ugyanakkor 2005 óta Magyarországon létezik a Demokrácia Központ Közalapítvány, ami 

egy Fidesz-közeli civil szervezet, de nem tudni, hogy jogi státusát felhasználták-e a romániai 

irodák létrehozásakor. Abból, hogy az erdélyi demokrácia-központok az EMNT honlapján 

kaptak helyet, arra gondolhatunk, hogy a szóban forgó képződmények nem tekinthetők önálló 

jogi entitásnak, hanem az EMNT tevékenységének a részét képezik. Erre utal Toró T. Tibor 

hivatkozott nyilatkozata is.  

Ha ez így van, akkor a Toyoták és kapcsolt részei (irodák, eszközök, számítógépek, telefonok 

stb.) jogi értelemben vett tulajdonosa nem egy, a román állampolgárok tájékoztatását segítő 
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jótékonysági egylet, hanem az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Vagyis a magyar kormány a 

magyar adófizetők forintjaiból megrendelt egy szolgáltatást az egyik romániai civil 

szervezettől.  

Lássuk, mi a feladata a magyar kormány által finanszírozott erdélyi intézményhálózatnak. A 

választ az egyik legilletékesebbtől, az EMNT ügyvezető elnökétől, Toró T. Tibortól tudhatjuk 

meg, aki a Szatmárnémetiben létrehozott demokrácia-központ avatásán azt mondta, az iroda 

legfontosabb feladata a kedvezményes honosítással kapcsolatos tájékoztatás lesz, de 

ugyanakkor monitorizálni fogja az önkormányzatokat, különösen az azokban dolgozó 

RMDSZ-es tisztségviselőket is.  

Nem láthatunk bele a magyar államérdekek szövevényébe, de legalábbis különös, hogy miért 

fordít az Orbán-kormány pénzt, Toyotát, szkennert mondjuk a királydaróci RMDSZ-es 

tanácsosok megfigyelésére – ha egyszer ezt követeli meg a nemzeti összetartozás 

imperatívusza, akkor meg sem mukkanok. 

Felmerül a kérdés, hogy mi lesz a demokrácia-központokkal azután, amikor már mindenki, 

aki akar, hozzájut a magyar állampolgársághoz? Nem tudni, hogy az EMNT és a magyar 

kormány között megkötött szerződés rendelkezik-e erről, de azt érdemes felidézni, hogy az 

EMNT tevékenysége nem merül ki a demokrácia-központok működtetésében.  

A valamikor még az erdélyi magyar parlamentnek indult, s mára civil szervezetté átalakult 

képződmény jelenlegi legfontosabb feladata az, hogy létrehozza az Erdélyi Magyar 

Néppártot. A magyar kormány tehát egy olyan szervezetet lát el igen komoly 

infrastruktúrával, amelyik ezt a pártépítés céljaira akadálytalanul felhasználhatja.  

No, látod fiam – fejezi be anyósom, a rá jellemző tisztánlátással zárva le a témát – ehhez kell 

a Toyota! 

 

Vajdaság: 

Rendőr legyek Szerbiában, vagy magyar állampolgár? 
2011. január 17. - Ternovácz István - Vajdaság Ma 

 

Kissé sarkítva így vetődhet fel a kérdés a pályaválasztás előtt álló vajdasági magyar fiatalok 

körében azt követően, hogy a magyar többségű Topolyára és Magyarkanizsára látogató Ivica 

Dačić szerbiai belügyminiszter a magyar állampolgárság könnyített úton történő 

megszerzésének lehetőségéről beszélve azt mondta, hogy a magyar állampolgársággal is 

rendelkező itteni magyarok nem dolgozhatnak a szerbiai belügyi titkárságokhoz tartozó 

munkakörökben. Még mielőtt valaki diszkriminációra gondolt volna Dačić nyomatékosította, 

hogy nemzeti hovatartozástól függetlenül Szerbiában egyetlen kettős állampolgár sem 

dolgozhat a rendőrségen. Így van-e, vagy nincs, maradjon a szerb állam titka. A magyar 

állampolgárság megszerzőinek azonban ettől függetlenül ugyanolyan jogai és kötelezettségei 

lesznek Szerbiában, mint eddig is, magyarázta a belügyminiszter, aki ezzel némi logikai 

ellentmondásba is keveredett, mert ha ugyanolyan jogai (és kötelezettségei) lesznek, mint 

eddig, s mint másnak, akkor természetesen joga van rendőrnek is lenni.  

Dačić megismételte Belgrád közismert álláspontját, hogy a szerb kormány nem ellenzi a 

vajdasági magyarok kedvezményes honosítását. Történik ez akkor, amikor még aktuális a 

legbefolyásosabb itteni magyar érdekképviseletek arra vonatkozó követelése, hogy a szerbiai 
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vezetés tegye lehetővé: a magyarok számarányuknak megfelelő létszámban legyenek jelen az 

állami szervekben, így a rendőrség kötelékeiben is.  

A belügyminiszter társaságában tartózkodó Egeresi Sándor, a Vajdasági Képviselőház elnöke 

a találkozót arra használta ki, hogy felhívja a nemzeti kisebbségek figyelmét: minél nagyobb 

számban jelentkezzenek rendőri munkára. Ezt megkönnyítendő Egeresi kilátásba helyezte a 

felvételi procedúra könnyítésének lehetőségét a zimonyi és a kamenicai rendőri akadémiára 

beiratkozni szándékozók számára. 

Akárhogy mérlegelem is, ha abból indulok ki, amit Ivica Dačić mondott, akkor Egeresi 

Sándor kijelentése bizonyos értelemben szemben áll azzal az össznemzeti törekvéssel, hogy a 

vajdasági magyarok minél nagyobb számban éljenek a magyar állampolgárság könnyített úton 

történő megszerzésének lehetőségével. Mert, hogy nem lehet senki egy időben magyar 

állampolgár és rendőr Szerbiában. Persze senki nem föltételezi, hogy az itteni magyarok majd 

tömegesen jelentkeznek rendőrnek. Eddig sem volt ez így. Ettől függetlenül időszerű a 

kérdés: miként döntsek? Vajdasági magyarként rendőr legyek Szerbiában, vagy magyar 

állampolgár? Ha most pályakezdő lennék, utóbbit választanám.  

 

Pásztor István: Nem reális a nagykoalíció 
A VMSZ elnöke szerb lapnak megerősítette: kérni fogja a magyar állampolgárságot 

2011. január 17. - Vajdaság Ma 

 

Nem tartja reálisnak a nagykoalíció létrejöttét Szerbiában Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke, aki a Večernje novosti belgrádi napilapnak nyilatkozva komolytalannak 

nevezte a Demokrata Párt és a Szerb Haladó Párt koalíciójáról szóló elképzelést. A szerbiai 

politikai helyzetet figyelembe véve, nehéz elképzelni, hogy ez a szövetség megvalósulhatna, 

hangoztatta.  

Ám az újságíró ennek ellenére megkérdezte, hogy ha ez a koalíció mégis létrejönne, 

csatlakoznia-e hozzá a VMSZ. Pásztor szerint azonban ebben az esetben nem lenne szükség a 

VMSZ-re.  

Melyik opcióhoz csatlakozna a VMSZ, a demokratákhoz vagy a haladókhoz, hangzott egy 

másik kérdés, amire Pásztor csak annyit válaszolt, hogy erről a választások után nyilatkozik. 

Az újságíró azonban továbbra sem hagyta annyiban: Melyik táborhoz áll a VMSZ közelebb, 

hangzott a kérdés. A válasz azonban ismét kitérő volt. Ez olyan, mintha az Beograd 

labdarúgóját kérdeznék, kinek szurkol, a Partizánnak vagy a Zvezdának, mondta Pásztor.  

A Novosti érdeklődött az iránt is, hogy a pártvezető folyamodik-e magyar állampolgárságért – 

ahogy fogalmazott – a magyar útlevélért. A válasz igenlő volt. Még nem kérte, de hamarosan 

megteszi. 

 

A VMDP szerint a VMSZ feladta a magyar összefogás elvét 
2011. január 17. - Vajdaság Ma (A VMDP közleménye) 
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Miközben egyre csökken azoknak a száma, akik támogatják az EU-csatlakozást (a 

megkérdezettek mindössze 51 százaléka nyilatkozott az EU mellett), mind láthatóbb, hogy a 

Tadić-féle Demokrata Párt (DS) vezette kormány körül, fogy a levegő.  

A nemzetközi színtéren is jelenlevő dilemma, mely politikai erők lesznek képesek arra, hogy 

Szerbiában levezessék a változásokat, amelyek nélkül lassan de biztosan ki kell tolni a 

csatlakozás időpontját. 

Miután a Šešelj vajda pártjából kiszakadt EU-barát Nikolić-vezette Szerb Haladó Párt (SNS) 

népszerűsége alapján a második kormányzásra képes erővé lépett elő, egyre többen gondolják 

úgy, hogy az előrehozott választásokban keresendő a megoldás. Melynek nyomán e két nagy 

politikai erő hozhatja majd létre az erős, Európa-barát, nyugatról is támogatható kormányt. 

A lázas politikai helyezkedés forgatagában ma színt vallott Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke. A Večernje novosti c. belgrádi lapnak kijelentette: a 

VMSZ egyedül indul a választásokon, és stratégiai partnere továbbra is a DS. 

Hogy ez nem komolytalan állásfoglalás, bizonyítják a tények. Elsősorban az, hogy eddig az 

alacsonyabb szintű választások során már Bezdánban és most a Topolya községhez tartozó 

Zentagunarason odahagyva a Magyar Koalíciót (MK) a VMSZ a DS-szel lépett választási 

koalícióra.  

A vajdasági magyarság szempontjából a VMSZ-nek ez a lépése nem jelenthet mást, minthogy 

az önmagát versenypártként meghatározó VMSZ feladta a magyar összefogás elvét, s beállt a 

magyar szavazatok nagy részét máris birtokló szerb párt, a DS szolgálatába.  

Az eddigi tapasztalatok, a DS VMSZ-szel balkézre kötött koalíciója 2008-ban, s az azt követő 

nemzeti tanácsokról szóló szerb törvény, amely ellehetetlenítette a magyar 

autonómiatörekvéseket, s amelyet a VMSZ Magyar Koalícióban megválasztott képviselői 

azzal az immár klasszikus indoklással, hogy többet nem lehetett elérni – megszavaztak, mind-

mind azt bizonyítják, hogy a VMSZ választott. A Kárpát-medencében zajló korszakváltás, s 

ezzel összefüggésben a nemzeti együttműködés rendszeréhez való viszonyulásában, a 

„kormányzati felelősségvállalás‖ reményében, a helyi többségi politikai elit kiszolgálásának 

ad előnyt. 

Reméljük, hogy a döntése nem végleges. (Közlemény) 

 

Kárpátalja: 

A magyar közösség jött ki vesztesen  
Gajdos István: Sokan a Fideszre szavaztak, amikor a KMKSZ-re adták voksukat – Beregszász 

mégsem kapja vissza a magyar nevét  

2011. január 18. - Dunda György - Magyar Szó 

 

Két választás foglalta keretbe az elmúlt évet Ukrajnában. A téli elnökválasztáson ugyebár az a 

Viktor Janukovics győzött, akivel előzőleg partnerségi memorandumot írt alá az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ). Az őszi önkormányzati választásokon a kárpátaljai 

magyarság közvetlenül is érintett volt, az UMDSZ és a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) önállóan mérettette meg magát, s ebből mindent egybevetve a helyi 

magyar közösség jött ki vesztesen. Alakulhatott volna-e másként? Egyebek mellett erre is 
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kerestük a választ az UMDSZ vezetőjével, Beregszász polgármesterével, Gajdos Istvánnal 

készült interjú során.  

- Az elmúlt évek egyre szorongatóbb kisebbségellenessége után könnyebb lett magyarnak 

lenni Ukrajnában, Kárpátalján? – kérdeztük indításképpen. 

– A Viktor Janukovics későbbi győztes államfőjelölttel kötött partnerségi megállapodásunk 

éppen azt a célt szolgálta, hogy végre levegőhöz jussunk a Timosenko-kormány 

kisebbségellenes, fojtogató politikája közepette. Úgy gondolom, ez sikerült. Talán a 

legfontosabb eredmény, hogy könnyítettek az emelt szintű érettségi rendszerén, és hatályon 

kívül helyezték a magyar iskolák kétnyelvűsítését, ezzel pedig elukránosodásukat célzó 

rendeleteket. Sikerült visszaszorítani gyermekeink ukrán intézményekbe történő beíratását. 

Ígéretünk van arra is, hogy tovább javul a magyar végzősök helyzete, bízunk benne, hogy már 

a legközelebbi felvételi kampány során megszűnhet az a fura állapot, hogy még csak a magyar 

bölcsésznek készülő jelentkezők sem vizsgázhatnak anyanyelvükön.  

- A magyarság esetében a fontosabb választás azért mégiscsak október utolsó napján zajlott. 

Miként értékeli azt a magyar közösségünk, valamint külön az UMDSZ szempontjából? 

– Szövetségünk szemszögéből az eredmények nem rosszak, viszont az összmagyarság 

tekintetében már nem ez a helyzet. Eredményeink a másik magyar szervezet szereplésével 

összemérve sokatmondók. A megyei tanácsban sikerült megőrizni korábbi 4 mandátumunkat, 

a KMKSZ az előzőekhez képest kettővel kevesebbet szerzett, s így most 3 képviselőjük van. 

A megyei jogú városokban és a járási önkormányzatokban együttvéve 49 helyhez jutottunk, a 

KMKSZ 32-höz. Még beszédesebb a különbség a városi és települési képviselő-testületekben. 

Az UMDSZ-nek 523, a KMKSZ-nek 235 képviselője van. Hasonlóan óriási a különbség a 

polgármesterek vonatkozásában: a 69 magyar többségű település közül 41-ben az UMDSZ 

által támogatott jelöltet választották, KMKSZ-es vezetője csupán 6 falunak van. A fontosabb 

magyar vidékeken – Ung-vidék, Munkácsi járás, Beregszász és Bereg-vidék, Ugocsa – egy 

kivételével sokkal erősebb pozíciókat szereztünk, azt is mondhatnám, fordult a kocka. Az 

előző ciklusban ugyanis Beregszászban és a járásban is a KMKSZ képviselői voltak többen, a 

járási tanács vezetését is ők adták, most viszont a szavazók döntése nyomán gyökeresen 

megváltozott a helyzet. A számok magukért beszélnek, úgy vélem, kétség sem férhet hozzá, 

hogy ki került ki győztesen a másik fél által szorgalmazott magyar–magyar választási 

vetélkedésből.  

- Bár az összesített eredmény egyértelmű UMDSZ-fölényt mutat, ugyanakkor az is tény, hogy 

a listákra leadott különversenyt a KMKSZ nyerte. Egyfajta ellentmondásnak tűnhet ez. 

– Csak elsőre az. A jobb listás eredményeik nagyrészt a magyar kormány elkötelezett 

támogatásának, erőteljes kampányának köszönhetőek. Sokan a Fideszre szavaztak, amikor a 

KMKSZ-re adták voksukat. És ez az, amibe folyton megpróbál belekapaszkodni a kulturális 

szövetség vezetősége. Önálló, bátor és célravezető politizálás helyett a jól csengő brandet 

sajátítja ki, és közben látszattevékenységet folytat. Ám amikor már az egyének munkáját, 

személyük és tetteik hitelességét, hatékonyságát kell megítélni, nagyot változik a helyzet. S 

ilyenkor már a magyar kormánypolitikusok kampányolása sem segít.  

- A választási vereség után Felvidéken Csáky Pál vette a kalapját, a megváltozott 

körülmények hatására Erdélyben Markó Béla is bejelentette távozását. Adódik a kérdés, a 

kárpátaljai magyarság javát szem előtt tartva, ha úgy hozná a helyzet, Ön hajlandó lenne 

felállni a szövetség elnöki székéből? 
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– Személy szerint jómagam soha nem a saját ambícióimat tekintem elsőrendűnek, hanem a 

köz érdekét. Az UMDSZ-t is ebben a felfogásban irányítom. Amennyiben Kárpátalján 

megvalósulhat a magyar–magyar összefogás, s ebben korábbi ellentéteink miatt Kovács 

Miklóssal, a KMKSZ elnökével mi gátló tényezők lennénk, természetesen kész lennék 

másnak átadni a helyemet, de ez a fajta váltás csak a két szervezetnél egyszerre, 

párhuzamosan valósulhat meg.  

- A visszaesett magyar jelenlét miatt az ukrán pártok egyre kevésbé számolnak a 

magyarsággal. Hogy látja, visszahozható még az egykori erős szerep? 

– Ahhoz, hogy politikai értelemben újra komoly szereplőként számoljanak a kárpátaljai 

magyarsággal, erős együttműködési akarat szükséges a két magyar erő részéről, ennek 

megteremtéséhez azonban most különösen nagy szükség van Budapest bátorító, segítő 

szándékára. Külön-külön egyik fél sem tud meghatározóvá válni. Ha minden marad a régiben, 

legközelebb már nem az lesz a kérdés, hogy van-e súlyunk, hanem a puszta létünk forog majd 

kockán. Ideje lenne már végre ezt felismerni határon innen és túl. A mostani választásokon 

kíméletlen ízelítőt kaptunk az ukrán pártok gátlástalan moráljából. És senkinek ne legyen 

kétsége, módszereik csak durvulni fognak, hisz rájöttek, aránylag könnyen elorozhatók a 

magyar voksok. Már most is nagyobb támogatást kaptak a magyar vidékeken az ukrán pártok, 

mint a két magyar párt. Hogy ezt hogy érték el, nyílt titok. Megvették a szavazatokat. S bár 

eszközeik elítélendők, ezzel a jövőben már számolni kell. Egyre kiszolgáltatottabbak 

vagyunk, s hiába sírunk, értetlenkedünk és panaszkodunk, amiért magyarjaink többsége nem 

hozott kellően megfontolt döntést. Csak kevesen jártasak a politikában, a mögötte megbúvó 

érdek-összefonódásokban, így csak egy szűk réteg képes tudatos, jó értelemben vett magyar 

döntést hozni. A többség – s ebben szerepet játszik a kiábrándultság, a szegénység, az 

elkeseredettség – hajlandó pillanatnyi haszonért elfecsérelni értékes, jövőt formáló, 

megmaradásunkat segíteni képes szavazatát. 

- Újra ön lett legmagyarabb városunk polgármestere. Sok ellentmondásos hír jelent meg a 

Beregszász történelmi nevének visszaállításáról tartott referendumról. Most akkor sikerült 

vagy nem? 

– A jó hír, hogy a referendumon az igenek győztek, a rossz viszont, hogy magát a 

véleménynyilvánítást eredménytelennek nyilvánították. A 10062 szavazóból 4688-an 

Beregszászra szavaztak, 4358-an ellene. Ám túl sok volt, pontosan 1016 az érvénytelen 

voksok száma. Márpedig csak akkor érvényes egy referendum, ha a szavazócédulát kézhez 

kapók legalább fele támogatja az ügyet. Alig háromszáz szavazaton múlott, ez így különösen 

fájó. 

 

Európai Unió: 

EU-elnökség - Belgrádi lap a brüsszeli magyar szőnyegről 
2011. január 17. - MTI 

 

Senkit sem sért a brüsszeli magyar szőnyeg címmel közölt cikket hétfői számában a Blic című 

belgrádi napilap. 

A legerősebb szerb kormánypárthoz, a Boris Tadic elnök vezette Demokrata Párthoz (DS) 

közelállónak tartott - irányultságát tekintve a centrumtól inkább balra álló - újság azt írja, 
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botránnyal kezdődött a magyar EU-elnökség az Európai Tanács épületében kiterített, Nagy-

Magyarország térképet is ábrázoló "történelmi szőnyeg" miatt. 

A szőnyeg "alapjában véve" a magyar történelem és kultúra szimbólumait ábrázolja, 

királyokat, műtárgyakat, enciklopédia-szócikkeket és térképeket, köztük egyet az 1848-as 

"népek tavaszáról" - írja fotóval illusztrált cikkében a belgrádi lap. 

"Ennek a térképnek a kiválasztása azonban - miután azon Szlovákia, továbbá Románia és 

Szerbia egy része a Habsburg császárság részeként van föltüntetve - a környező országok EP-

képviselői értelmezésében egyfajta nosztalgia, amelyben a jelenlegi magyar kormány 

irredenta vágyaira lehet ráismerni" - fogalmaz a Blic, majd idézi Ulrike Lunacek osztrák Zöld 

párti EP-képviselőt, aki szerint a térkép "Orbán Viktor kormányfőnek a trianoni szerződés 

felülvizsgálatára irányuló szándékát illusztrálja". 

A lap megszólaltatja Hajdu Mártont, a magyar EU-elnökség szóvivőjét, aki elmondja, hogy 

minden alapot nélkülöznek a Budapestet ért bírálatok; a térkép nem jelent fenyegetést, hiszen 

1848 a forradalmak jelképe és nem Nagy-Magyarországé. Téves értelmezés eredménye, hogy 

az ügy ekkora port vert föl a médiában - mondja a szóvivő. 

A Blic a szőnyeg körüli vitákkal összefüggésben megemlíti a magyar állampolgársági törvény 

tavaly elfogadott, a lap szerint "ellentmondásos" módosítását - külön keretes írásban 

hivatkozik Robert Fico szlovák ellenzéki politikusra, volt kormányfőre -, majd ismét idézi a 

magyar szóvivőt, aki leszögezi, hogy a brüsszeli szőnyeg egy művészi installáció, semmi köze 

az aktuálpolitikához. 

 

EU-elnökség - Egy szlovák aktivista tiltakozó transzparenst 
terített ki a brüsszeli magyar szőnyegen 
2011. január 17. - MTI 

 

"Európaiak, állítsátok ezt meg" feliratú - angol nyelvű - transzparenst helyezett el hétfőn 

délután Brüsszelben az Európai Unió Tanácsának épületében a magyar kultúrtörténeti 

szőnyeg 1848-as térképén Alojz Hlina, ismert szlovák polgárjogi aktivista és vállalkozó. 

A Sme.sk szlovák hírportál hétfő esti tájékoztatása szerint az épület őrei kihívták a belga 

rendőrséget, amely őrizetbe vette a tiltakozót. Az épület őrei ezt megelőzően arra szólították 

fel a szlovák aktivistát, hogy töröljön fényképezőgépéből minden olyan felvételt, amelyet a 

tiltakozásáról készített.  

A kihallgatás során a belga rendőrség Hlina múltja iránt érdeklődött, s az interneten is 

kikeresték a róla szóló anyagokat is. Hlinát mintegy öt óra után engedték szabadon 

mindenféle magyarázat és büntetés nélkül. 

Alojz Hlina Szlovákiában ismert polgárjogi aktivista, aki emberi jogi kérdésekben gyakran 

nyilvánítja ki véleményét, nem egyszer sajátos módon. A közelmúltban például támogatta a 

szlovák államnyelvtörvény elleni magyar tiltakozásokat, illetve fellépett a nacionalista 

Szlovák Nemzeti Párt (SNS) Trianont éltető táblájának elhelyezése ellen Pozsonyban. 

 


