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Vezető hírek: 

 

Máért - külügyi szakbizottság - Németh: reális cél Horvátország csatlakozása a 

magyar elnökség alatt 

2011. január 21. - MTI 

Németh Zsolt külügyi államtitkár a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) pénteki 

szakbizottsági ülését követően nyilatkozott. Úgy vélte, hogy Horvátország EU csatlakozása az 

utolsó fázisban van, így az várhatóan a magyar elnökség alatt be is következhet. Hozzátette, 

hogy Szerbia elnyerheti a tagjelölt státuszt, így a következő évben már meg is kezdődhetnek a 

csatlakozási tárgyalások. Kiemelte a keleti partnerség programot, a Kárpátaljával közös 

mezőgazdasági projektet, valamint prioritásként emelte ki a Duna-stratégiát. Hangsúlyozta, 

hogy a magyar EU elnökség komoly lehetőségeket jelent a határon túli magyarság számára is, 

hiszen mód lesz a kisebbségvédelmi rendszer kialakítására. Beszámolt egy 

autonómiakoncepció kialakításáról, amihez európai példákat fognak alapul venni. 

 

Kettős állampolgárság: Ukrajna nem támogat, nem tilt – tűr 

2011. január 21. - Kárpáti Igaz Szó 

Az ungvári Rio lap kettős állampolgársággal kapcsolatos írását közli a Kárpáti Igaz Szó. A 

cikkben olvasható, hogy eltérés van a kettős állampolgárság, valamint a második 

állampolgárság között. A lap kiemeli, hogy Ukrajnában a Legfelső Tanács már 2008-ban 

elhatározta, hogy változtat a kettős állampolgárság kérdésén, azonban 2009-ben olyan 

törvényt fogadta el, ami büntetőjogi felelősséget állapított meg a többes állampolgárságért, 

úgy hogy vezető beosztású személyek rendelkeznek második állampolgársággal. A Rio 

megkérdezte Szvitlana Mitrjajevát, a stratégiai kutatások nemzeti intézete helyi 

fiókintézetének vezetőjét, aki elmondta, hogy kettős állampolgárság esetén az 

állampolgárságtól való megfosztás szerepel a törvényekben, azonban „ez a procedúra nagyon 

összetett, mivelhogy a különböző országok között nincs megállapodás az ilyen tartalmú 

információk cseréjéről.‖ Ugyanakkor a jog elismeri egy másik ország útlevelének meglétét. 

Az alkotmány ugyan kimondja, hogy az országban egyes állampolgárság van, azonban 

ugyanez a cikkely engedélyezi más állampolgárság megszerzését. A cikk szerint három eset 

lehetséges az állampolgárság elvesztésére. 

 
Könnyített honosítás: A CMH irodák is segítenek 

2011. január 21. - tor. - Vajdaság Ma 

A Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) Polgári Egyesület elnöke Dudás Károly tartott 

sajtótájékoztatót, arról, hogy együttműködési megállapodást írtak alá, az egyszerűsített 

honosítással kapcsolatos tájékoztatás ügyében. A CMH irodáktól segítséget lehet kérni a 

kérdőívek kitöltésénél, vagy az iratok beszerzésénél. Jelenleg hat irodája működik a 

Vajdaságban, de a tervek szerint még további 15-öt fognak nyitni. Korsós Tamás szabadkai 

főkonzul aki szintén részt vett a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a legnagyobb érdeklődés az 

állampolgárság iránt a Délvidéken van. A konzulátuson időpontot már csak augusztusra 

tudnak adni. A főkonzul a CMH irodákkal kapcsolatban elmondta, hogy azok 

tevékenységének köszönhetően már tájékozottabban fognak az ügyfelek a konzulátusra 

érkezni. 
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Semjén: március 15-én tehetnek esküt az egyszerűsített honosítás első kérelmezői 

2011. január 23. - MTI, Vajdaság Ma, Erdély Ma, Erdély Online, Duna TV, Krónika, Új 

Magyar Szó, Magyar Szó 

Semjén Zsolt adott interjút az MTI-nek, amiben kiemelte, hogy az idei évben mindent 

„überel‖ a magyar állampolgárság kiadása. A kérelmezők száma átlépte a tízezer főt, ami 

naponta mintegy nyolcszáz fővel emelkedik. A miniszterelnök helyettes úgy véli, hogy a 

szavazati jog és az állampolgárság elválaszthatatlan, hozzátette, hogy „legalább a pártlistás 

szavazás tekintetében a szavazati jogot meg kell adni.‖ A novemberi MÁÉRT-en csupán az 

MSZP és az LMP tartózkodott a kérdéssel kapcsolatban. Az LMP azon kijelentésével 

kapcsolatban miszerint aki nem itt fizet adót, az ne szóljon bele az itthoni döntésekbe, 

elmondta, hogy „az LMP-t súlyának megfelelően kell kezelni.‖ Semjén Zsolt elmondta, hogy 

már kidolgozás alatt áll az összmagyar regiszter, ami véleménye szerint az év második 

felében indulna.  
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
Németh Zsolt: indokolatlan lakóhelyhez kötni a szavazati jogot 

2011. január 21. - MTI 

Ugyancsak a MÁÉRT után nyilatkozott Németh Zsolt a sajtónak a szavazati jog megadásának 

kérdéséről. Kiemelte, hogy a kérdéssel az alkotmányozás után foglalkoznak, de 

indokolatlannak tartotta, hogy a szavazati jog lakóhelyhez kötött. 

 
Honosítás: péntek délutánig közel 12 ezer kérelem érkezett 

2011. január 21. - MTI, Erdély Online, Duna TV, Hírszerző, Hír TV 

Wetzel Tamás miniszteri biztos nyilatkozott az MTI-nek azzal kapcsolatban, hogy eddig 

mennyien igényelték a magyar állampolgárságot. A pénteki adatok szerint 11889 kérelem 

érkezett a konzulátusokra és a magyarországi hivatalokba. „Szabadkán, Csíkszeredán, 

Kolozsváron a legnagyobb az érdeklődés, de további 47 külképviseleten is adtak már be 

kérelmet. Az igényléseket körülbelül fele-fele arányban nyújtják be a külképviseleteken és 

Magyarország területén‖ - mondta a miniszteri biztos. 

 

Felvidék: 

 
Hodosy Szabolcs: A MÁÉRT lehet a Bethlen Gábor Alap javaslattevő szerve 

2011. január 21. - Felvidék Ma 

Hodosy Szabolcs az MKP elnökségi tagja Berényi Józseffel egyetemben részt vett a MÁÉRT 

Külügyi és Jogi Szakbizottságának ülésén, melynek fő témáiról a Felvidék Ma kérdezte. 

Hodosy Szabolcs elmondta, hogy a Bethlen Gábor Alap támogatási politikájával kapcsolatban 

a MÁÉRT javaslattevő szerv lesz. A szlovákiai állampolgársági kérelmekről elmondta, hogy 

még nekik a bizottsági tagoknak sem adtak tájékoztatást az igénylők számáról. Beszámolt 

arról is, hogy Németh Zsolt külügyi államtitkár felvetette az autonómiakoncepció 

kidolgozását, de konkrét lépésekről nem esett szó. A szlovákiai népszámlálás kapcsán a 

magyar állam segítséget ígért, hogy a felvidéki magyarok merjék vállalni magyarságukat.  

 
Népszámlálási kampányt indít a Kerekasztal 

2011. január 21. - bumm.sk 

A Szlovákia Magyarok Kerekasztala kampányt indít a népszámlálást megelőzően, hogy minél 

többen vállalják magyar nemzeti identitásukat. Bara Zoltán elmondta, hogy a kerekasztal 

programjai között szerepel egy koordinációs bizottság létrehozása, egy népszámlálási 

tájékoztató kiadása, szakmai konferenciák szervezése, valamint két törvényjavaslat, a 

kisebbségek jogállásáról szóló, valamint az önrendelkezési intézmények létrehozásáról szóló, 

kidolgozása is. 
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A Magyar Kultúra Napja a Felvidéken 

2011. január 22. - Felvidék Ma 

Felvidék szerte megünnepelték a Magyar Kultúra Napját. Dunaszerdahelyen a Pázmáneum 

Társulás, Galántán a Csemadok Országos Tanácsa és Galántai Területi Választmánya, 

Királyfiakarcsán pedig a Petőfi Baráti Társulás szervezett kulturális műsorokat. 

 
A KDH és a Híd nem jutott dűlőre nyelvtörvény-ügyben 

2011. január 22. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Az elmúlt két hét koalíciós tárgyalásai alatt sem jött létre megállapodás a KDH és a Híd 

között a kisebbségi nyelvtörvény, valamint az állampolgársági törvény ügyében. A Híd 

szeretné a nyelvhasználati küszöböt 10%-ra csökkenteni, amivel a KDH tagok nem értene 

egyen, mert nem látnak okot a csökkentésre. A kettős állampolgársággal kapcsolatban a KDH 

kifogása az, hogy kettős állampolgárok ne dolgozhassanak rendőrként, vagy a fegyveres 

erőknél. 

 
Sulíknak magyarázkodnia kell Schmitt Pál miatt 

2011. január 22. - SITA, bumm.sk 

A szlovák parlament elnökének kell magyarázatot adni arra, hogy miért marad el Schmitt Pál 

és a frakciók között találkozó. Az ellenzéki pártok mind sajnálják, hogy így történt. A Smer 

szerint a találkozó lefújására két ok lehetett, a kormányon belüli káosz, vagy a parlamenti 

tárgyalóbizottság összetétele. Az SNS-t Jan Slota képviselte volna, aki szeretett volna a 

határon túli magyarokkal, valamint Trianonnal kapcsolatban is kérdéseket feltenni. 

 
SNS: kettős állampolgár ne lehessen szlovák politikai párt tagja 

2011. január 23. - bumm.sk, SITA, Új Szó 

Az SNS nem ért egyet azzal, hogy kettős állampolgár is tölthet be politikai tisztséget, ezért 

módosítani szeretnék a pártokról szóló törvényt. Ján Ikrényi szerint a kormányzat nem lép fel 

kellő eréllyel, hiszen a jelenleg második olvasatban lévő törvényjavaslat annyit mond csak ki, 

hogy nem ismeri el a kettős állampolgárok másik állampolgárságának hatásait. Szerinte a 

„szlovák kormány és a parlament abszurd meghátrálása lesz, ha ez a törvénymódosítás 

érvénybe lép.‖  

 
Játszóház és beiratkozás 

2011. január 23. - Kovács Zoltán - parameter.sk 

Nagymegyer – A 8805 lakost számláló csallóközi város egyetlen magyar alapiskolájába 44 

iskolaköteles gyereket írattak be szüleik. A Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

tegnap tartotta meg játszóházzal egybekötött beiratkozási délelőttjét az intézmény hátsó 

épületében. Amíg a szülők a hivatalos formaságokat intézték, addig a gyerekkel az alapiskola 

pedagógusai foglalkoztak. Miközben a logikai játékokkal az iskola a gyerekek fejlettségi 

szintjét is felmérte. Forró Zsuzsa gyógypedagógus szakmai tanácsokkal állt a szülők 

rendelkezésére. Az már most eldőlt, hogy a beíratott apróságok közül hatot csak az ún. 0. 
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osztályba kértek szüleik. Így szeptembertől a többi 38, illetve a mostani 0. osztályból érkező 

további 10 gyerek lesz kiselsős. Buzgó Éva igazgatóhelyettes elmondta, hogy még várnak 

néhány gyereket, akiket február 15-ig lehet beíratni az iskola titkárságán. 

 
Pfundtner: enyhültek a szlovák-magyar kapcsolatok 

2011. január 23. - bumm, TASR 

Pfundtner Edit, a Híd alelnöke volt a vendége a Szlovák Televízió 5 perc múlva 12 című 

vitaműsorának, ahol kifejtette, hogy javultak a magyar-szlovák kapcsolatok az elmúlt 

időszakban. „Úgy vélem, a jelenlegi kormány praktikus és pragmatikus lépéseket tesz a jobb 

kapcsolatok érdekében― - mondta. 

 
Bugár Béla ott volt Schmitt és Sulík találkozóján 

2011. január 23. - bumm.sk, Felvidék Ma 

Bugár Béla a Híd elnöke is jelenvolt Richard Sulík és Schmitt Pál találkozóján. Bár eredetileg 

a magyar köztársasági elnök találkozott volna a szlovákiai frakciókkal is ez időhiány miatt 

elmaradt. Czuczor Nóra, a Híd sajtótitkára ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Bugár Béla, 

mint a parlament alelnöke vett részt a találkozón és az ott elhangzottakról nem kívánt 

nyilatkozni. 

 
Szlovák-magyar állampolgárság, avagy: Mit tilta(ná)nak be még? 

2011. január 23. - Gyurkovits Róza - Felvidék Ma 

A szlovák állampolgársági törvény módosításával foglalkozik a Felvidék Ma cikke. A szerző 

szerint a jelenleg érvényben lévő törvényt nem lehet csak Fico-Slota-Mečiar-féle törvénynek 

nevezni, mert a kereszténydemokraták egytől-egyig megszavazták azt. A Dzurinda féle 

módosítást már nem tudták megvétózni, mert akkor a kormányprogramra mondtak volna 

nemet. Annyit azonban sikerült elérniük, hogy tárgyalnak arról a beterjesztésükről, hogy 

szűkítsék azon munkaköröket, ahol kettős állampolgárok dolgozhatnak. Most pedig az SNS 

szeretné megváltoztatni a politikai pártokról szóló törvényt, azaz szerintük ne lehessen kettős 

állampolgár politikus, vagy párt tagja. „Hát… Ebben az országban nem zárható ki semmi. 

Semmi, ami a magyarok kirekesztését, korlátozását, kibontakozásának, megmaradásának 

gátolását szolgálja‖ - zárul a cikk. 

 

Erdély: 

 
„A kultúra a nemzetegyesítés fontos része” 

2011. január 21. - Mészáros Tímea - Erdély Online 

Halász János a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának államtitkára, valamint a nagyváradi és 

berettyóújfalui Magyar Kultúra Ünnepének fővédnöke adott interjút az Erdély Online-nak. 

Kiemelte a kultúra szerepét a határon túli magyarság identitásának megőrzésében. Korábban 

mint Debrecen alpolgármestere személyesen ápolta a kapcsolatot Nagyvárad és Debrecen 

között. A két város kölcsönösen látogatta a különböző kiállításokat, valamint kulturális 
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rendezvényeket. A kettős állampolgárság lehetősége megkezdi a nemzet lelki újraegyesítését. 

Kiemelte, hogy a kultúra a megmaradás egyik záloga.  

 
Hargita megye is Kelemen Hunort támogatja 

2011. január 21. - Pál Gábor - szekelyhon.ro, Hargita Népe 

A Hargita Megye Egyeztető Tanács (HET) Kelemen Hunort látná szívesen az RMDSZ elnöki 

székében. Az ülés eredményéről dr. Verestóy Attila számolt be, hozzátette, hogy az ülésen sor 

került helyi ügyek megvitatására is. Borboly Csaba Hargita megye tanácsának elnöke a 

jövőbeni terveket emelte ki. Kelemen Hunor megköszönte a támogatást és reményét fejezte 

ki, hogy ezt a támogatást a kongresszuson is megkapja. 

 
Olosz Gergely hivatalosan is indulhat az RMDSZ elnöki tisztségéért 

2011. január 23. - transindex.ro, manna.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

A Történelmi Máramaros területi szervezetének Állandó Tanácsa és ezt követően a Területi 

Küldöttek Tanácsa is úgy döntött, hogy Olosz Gergely hivatalosan is indulhat az RMDSZ 

elnöki pozíciójáért. Ennek ellenére sikerült mintegy 3000 támogató aláírást gyűjtött össze, így 

eleget tett volna az indulás feltételeinek más úton is. 

 
Olosz a Fidesz felé orientálná az RMDSZ-t 

2011. január 24. - Szőcs Levente - Népszabadság 

A magyarországi kormánypártok preferáltja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) elnöki posztjára, Olosz Gergely a Népszabadságnak adott interjúban elmondta, 

hogy szerinte nincs szüksége az erdélyi magyarságnak egyformán jó viszonyra valamennyi 

magyarországi párttal. Hangsúlyozta, hogy kitartanak a néppárti politizálás mellett, mely 

európai politikai családnak tagja a Fidesz-KDNP szövetség is, ezért közös értékrendről és 

célokról beszél. E mellet úgy fogalmazott, hogy „Mi nem viszonyulhatunk úgy a nemzetet 

eláruló Gyurcsányhoz,mint a nemzetet egyesítő Orbán Viktorhoz.‖ Olosz az RMDSZ-t 

szerepét egy ernyőszervezet jellegében látja, így programjának egyik fő eleme az egység 

megteremtése. 

 
A Bolyai Kezdeményező Bizottság az új román tanügyi törvényről 

2011. január 23. - MTI, Magyar Nemzet Online, Erdély Ma, Krónika 

A Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) azt kéri a romániai magyarság érdekképviseleteitől 

és a Magyar Köztársaság kormányától, hogy hatékonyan támogassák a Babes-Bolyai 

Tudomány Egyetem (BBTE) és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

magyar karait is magukba foglaló autonóm szervezeti egységek létrehozását és működtetését. 

Ezt az MTI-nek eljutatott közleményben kéri Kincses-Ajtay Mária a BKB elnöke. 

 

Anyanyelvhasználatért küzd a Kovászna Megyei Tanács 

2011. január 24. - Gyergyai Csaba - Krónika 

A Szülőföld Alap támogatásával indít tájékoztató kampányt a Kovászna megyei 

önkormányzat, a magyar nyelvhasználat népszerűsítéséért. Tamás Sándor a tanács elnöke 
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elmondta, hogy a megyei önkormányzat polgármestereinek és alkalmazottainak tájékoztatót 

szerveznek, valamint konferenciát is szerveznek Kétnyelvűség a közhivatalokban: 

anyanyelvhasználat és demokrácia címmel. 

 
Markó után az özönvíz 

2011. január 24. - Reggeli Újság 

A cikk a Markó fémjelezte 18 éves RMDSZ regnálás utáni lehetséges forgatókönyvekről ír. 

Megszólaltatja a 3 elnökjelöltet, akik közül Kelemen Hunor az RMDSZ vezetés preferáltja, 

míg a két másik kandidátus Eckstein-Kovács Péter és Olosz Gergely egyénileg próbálja meg a 

poszt megszerzését. Az RMDSZ tizedik, és egyben tisztújító  kongresszusára február végén 

kerül sor Nagyváradon, amely szimbolikus, hiszen az elsőt is itt tartották meg 1990 tavaszán, 

a marosvásárhelyi fekete március követő feszült belpolitikai-etnikai légkörben, nagy 

belbiztonsági és médiaérdeklődés közepette. A cikkből kiderül a három elnökjelölt közti 

feszültebb viszony, amely többnyire Kelemen Hunor és a másik két jelölt közti szembenállást 

fedi fel. Utóbbiak etikus megmérettetést és egyenlő esélyeket szorgalmaznak, valamint 

hangsúlyozzák, hogy támaszkodni fognak az erdélyi magyarságra. "Reális, felszíni változást, 

jobb életszínvonalat akarok hozni az erdélyi magyarságnak! Ebben kérem minden erdélyi 

magyar támogatását!‖ - mondta Olosz háromszéki képviselő. Ezért is fogadta el ő is, valamint 

Eckstein-Kovács Péter azt az etikai kódexet, ami „tartalmazza azt a minimumot, amely a jó 

ízlés kereti közé helyezi ezt a kampányt.‖ 

 

Vajdaság: 

 
Minél teljesebben feltárni az 1944-45-ös délvidéki magyarirtást 

2011. január 23. - Ternovácz István - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Temerinben járt Dr. Glatz Ferenc akadémikus a magyar és a szerb kormány által létrehozott 

akadémiai vegyes bizottság magyarországi kutatócsoportjának az elnöke, ahol megbeszélést 

folytatott Ágoston Andrással és Csorba Bélával VMDP-s politikusokkal. A megbeszélés 

tárgya az volt, hogy hogyan lehet feltárni a múlt fehér foltjai, mint a második világháború 

alatt elkövetett „magyarirtásokat‖.  

 
Szerb belügyminiszter: a szerb rendőrségben nem lehetnek kettős állampolgárok 

2011. január 24. - MTI 

Ivica Dacic szerb belügyminiszter kijelentése Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) elnöke szerint az, hogy kettős állampolgárok nem lehetnek rendőrök 

alkotmányellenes. Véleménye szerint a kettős állampolgárság nem lehet akadálya, hogy 

valaki bíró, vagy ügyész legyen és példaként Radovan Jelasicot, aki szintén rendelkezett más 

állampolgársággal is.  

 

Kárpátalja: 
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Himnuszmondó verseny Kárpátalján 

2011. január 23. - Tótik Enikő - Duna TV, Híradó 

Kárpátalján Himnuszmondó versennyel vette kezdetét a Magyar Kultúra napjának ünnepe. Az 

ungvári Dayka Gábor Középiskolában már hagyomány ez a megmérettetés. Szalipszki Endra 

ungvári konzul, aki részt vett a versenyen elmondta, hogy „nagyon-nagyon nehéz itt 

megmaradni magyarnak, a környezet, a munka, és egyéb hatások miatt. Ezért különösen 

értékelendő, hogy vannak olyan gyerekek, akik szépen, szabatosan, tisztán, pontosan, jól értve 

Kölcsey gondolatai részt vesznek egy ilyen versenyen és biztos, hogy bennük ez a himnusz 

meg fog maradni életük.‖ 

 

Egyéb külföld: 

 
„Adj Isten magyarok”- az interneten 

2011. január 24. - volksgruppen.orf.at 

A népcsoportok számára és a népcsoportokról szóló adásainkat megnézhetik és 

meghallgathatják az interneten is. A burgenlandi magyarok számára szóló "Adj Isten 

magyarok" című magyar adást évente hatszor sugározza az ORF. 

A több nyelvű "Servus Szia Zdravo Deltuha" című adást évente négyszer és a burgenlandi 

horvátok számára készített "Dobar dan Hrvati" című horvát nyelvű adást minden vasárnap 

láthatják a kettes csatornán. 

Ahhoz hogy az interneten a Burgenland Rádió adását lehessen hallgatni vagy hogy a tv 

adásokat meglehessen nézni a Windows Media Player nevezetű program szükséges. 
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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 - külügyi szakbizottság - Németh: reális cél 
Horvátország csatlakozása a magyar elnökség alatt 
2011. január 21. - MTI 

 

A magyar uniós elnökség reális célkitűzésének nevezte Horvátország csatlakozását a 

szervezethez Németh Zsolt külügyi államtitkár az újjáalakult Magyar Állandó Értekezlet 

külügyi és jogi szakbizottsága pénteki budapesti ülése után. 

Németh Zsolt újságírók előtt úgy fogalmazott: az egyik legfontosabb feladat a bővítési 

folyamat újraindítása, s ebben a déli szomszédaink, komoly magyar közösségekkel 

kifejezetten érintettek. Azon vagyunk, hogy lezárjuk a horvát csatlakozási tárgyalásokat, ha ez 

sikeresen megtörténik, akkor ez nemcsak a horvátországi magyaroknak fontos üzenet, hanem 

a Nyugat-Balkánnak, és Szerbiának is - fűzte hozzá. Megjegyezte: a vajdasági magyarok 

mindenképpen szeretnék kihasználni a csatlakozási folyamatot helyzetük javítására, s ebben a 

magyar külpolitika támogatja őket. Kitért arra, hogy Szerbia elnyerheti a tagjelölti státuszt az 

év végére, majd jövőre megkezdődhetnek a tényleges csatlakozási tárgyalások is. 

A prioritások között említette még a keleti partnerségi programot, amelynek keretében egy 

komolyabb kárpátaljai mezőgazdasági projektet terveznek. A célok közé sorolta emellett a 

Duna-stratégiát, mint olyan makrogazdasági fejlesztést, amely az egész kárpát-medencei 

magyarság sorsát érinti. Mint mondta, bíznak abban, hogy a stratégiát júniusban, az Európa 

Tanács ülésén elfogadják majd. A stratégiában kiemelt szerepet szánnak a határok 

átjárhatóságának, és a transzparenciának - jegyezte meg az államtitkár. 

Németh Zsolt rámutatott: a szomszédos államokban élő magyar közösségek számára az uniós 

elnökség nagyon fontos lehetőségeket hordoz, azon vannak, hogy az ebben rejlő 

lehetőségekkel élni tudjanak. Példaként említette, hogy ha a horvátországi csatlakozás 

megtörténik, akkor az ottani magyar közösség számára is elérhetővé válnak uniós alapok. 

Gondolkodni kell abban az irányban is, hogy hatékony uniós kisebbségvédelmi rendszer 

valósulhasson meg - mutatott rá Németh Zsolt. 

Az államtitkár közlése szerint a szakbizottság napirendjén az uniós elnökséggel összefüggő 

kérdések mellett szerepelt még az egységes Kárpát-medencei autonómiastratégia 

megalkotása, az állampolgársággal kapcsolatos aktualitások, és a Bethlen Gábor Alapról szóló 

tájékoztatás. 

Az autonómiastratégia megalkotásáról azt mondta, hogy az elmúlt húsz évben a határon túli 

magyar közösségek ebben jelölték meg a fő célkitűzésüket. Arra fogunk törekedni, hogy 

megalkossunk egy egységes autonómiakoncepciót, amely tekintettel van a nemzetközi 

példákra és az egyes országos sajátosságaira is - emelte ki Németh Zsolt. 

 

Németh Zsolt: indokolatlan lakóhelyhez kötni a szavazati jogot 
2011. január 21. - MTI 
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Németh Zsolt szerint nem indokolt lakóhelyhez kötni a választójogot. A külügyi államtitkár 

erről pénteken beszélt újságírók előtt a Magyar Állandó Értekezlet külügyi és jogi 

szakbizottsága pénteki ülése után nyilatkozva, kérdésre válaszolva.  Hangsúlyozta: a 

választójog kérdésével az alkotmányozás után foglalkoznak. 

Indokolatlannak minősítette azt a jelenlegi alkotmányban szereplő korlátozást, hogy a 

választójog a lakóhelyhez kötődik. 

Magyarországon tavaly ősszel a Fidesz részéről elsőként Gulyás Gergely, a parlament 

alkotmány-előkészítő eseti bizottságának alelnöke vetette fel, hogy választójogot kaphatnak a 

határon túli magyarok. Az új alkotmány koncepciójának december elején nyilvánosságra 

hozott egységes szövege azt tartalmazza, hogy minden magyar állampolgárt sarkalatos 

törvényben meghatározott feltételek esetén megillet a választójog. 

December végén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke is azt mondta, 

személyes véleménye szerint a határon túli magyaroknak meg kell adni a szavazati jogot. 

Kövér László házelnök a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma szerdai ülésén úgy 

fogalmazott: nagy valószínűséggel az Országgyűlés többségének szándéka arra irányul majd, 

hogy mindenféle diszkriminációtól mentesen létrehozzák a magyar állampolgárok számára a 

választójogot. 

Az LMP-s Dorosz Dávid a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma állandó bizottsága 

ülése után úgy nyilatkozott, hogy továbbra sem támogatják a határon túli magyarok szavazati 

jogát. 

Molnár Csaba az MSZP Demokratikus Koalíció Platformájának ügyvezető alelnöke január 

14-én azt mondta: "a platform határozott álláspontja, amit a magyarországi közvélemény 

túlnyomó többsége is támogat, hogy annak legyen szavazati joga, aki itt él az országban, itt 

adózik, illetve viseli a választás eredményének következményeit." 

 

Honosítás: péntek délutánig közel 12 ezer kérelem érkezett 
2011. január 21. - MTI 

 

Közel 12 ezer honosítási kérelem érkezett péntek délután két óráig az illetékes hivatalokhoz - 

közölte a nemzetpolitikai államtitkárság az MTI-vel Wetzel Tamás miniszteri biztos 

tájékoztatása alapján. 

A tájékoztatás szerint csütörtökön délelőtt érkezett be a tízezredik egyszerűsített honosítási 

kérelem, és a péntek 14.00 órás adatok szerint 11.889 kérelmet fogadtak be a külképviseletek, 

az anyakönyvezetők és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai.   

Szabadkán, Csíkszeredán, Kolozsváron a legnagyobb az érdeklődés, de további 47 

külképviseleten is adtak már be kérelmet. Az igényléseket körülbelül fele-fele arányban 

nyújtják be a külképviseleteken és Magyarország területén - közölték. 

Az egyszerűsített honosítási eljárás zökkenőmentesen zajlik, az első három hétben semmilyen 

probléma nem merült fel. Az eljárás során a hivatalok munkatársai eddig szinte csak pozitív 

visszajelzést kaptak a kérelmet benyújtó, honosítással élni kívánó határon túli magyaroktól. 

Egyszerűsített honosítási kérelmeket január 3-tól lehet benyújtani. A kérelmek 2.200 magyar 

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

Állampolgársági Hivatal megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálati irodáiban adhatók be. 
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Wetzel Tamás miniszteri biztos az MTI-nek korábban azt mondta, hogy az első évben 250-

400 ezer kérelmezővel számolnak.     

A mostantól alkalmazandó törvény értelmében magyar állampolgárságot azok az emberek 

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

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

nemzetbiztonsági ok. 

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

megszerzésének feltételéül a bejelentett magyarországi lakóhelyet, a magyarországi lakhatás 

és megélhetés igazolását és az alkotmányos alapismeretek vizsgát. 

 

Semjén: március 15-én tehetnek esküt az egyszerűsített 
honosítás első kérelmezői 
2011. január 23. - MTI, Vajdaság Ma, Erdély Ma, Erdély Online, Duna TV, Krónika, Új 

Magyar Szó, Magyar Szó 

 

Várhatóan március 15-e körül letehetik az állampolgársági esküt az egyszerűsített honosítási 

eljárás első kérelmezői - mondta Semjén Zsolt az MTI-nek adott interjújában. 

A kormányfő helyettese azt mondta, hogy a választójog megadásának kérdése az év második 

felében kerülhet a kabinet elé, ez azonban személyes véleménye szerint nem függhet 

lakóhelytől, illetve attól, hogy fizet-e valaki adót vagy sem. 

Semjén Zsolt elmondta, hogy az idén mindent "überel" az állampolgárság kiadása. Az 

egyszerűsített honosítást a kormányfő helyettese sikertörténetként értékelte.  Mint mondta, 

átlépték a tízezres kérelmező számot, s naponta legalább nyolcszáz kérelmet adnak be 

elektronikusan. A szavazati jog kérdése a választójogi törvény módosításakor, az év második 

felében kerülhet a kormány, illetve a parlament elé - tette hozzá. 

A miniszterelnök kereszténydemokrata helyettese ismét leszögezte: nincs kétféle 

állampolgárság. Az állampolgárságtól a szavazati jog elválaszthatatlan. Az a véleményem, 

hogy legalább a pártlistás szavazás tekintetében a szavazati jogot meg kell adni - jelentette ki, 

hozzátéve: az uniós országok nagy része a határon túl élő nemzettársainak megadta az 

állampolgárságot és emellé szavazati jogot is biztosított valamilyen formában. Példaként 

említette Romániát, Portugáliát, Olaszországot,  Szlovákiát, vagy a tagjelölt Horvátországot. 

"A magyar választójogi rendszerben semmi olyan nem lesz, ami ne lenne az uniós országok 

gyakorlatában" - jelezte Semjén Zsolt. 

Elmondta, hogy Magyar Állandó Értekezlet novemberi ülésén feltette szavazásra a kérdést, s 

a résztvevők körül csupán az LMP és az MSZP tartózkodott, a szervezetek egyhangúlag 

támogatták a szavazati jog megadását az állampolgárságot szerző határon túli magyaroknak. 

Az LMP azon véleményével kapcsolatban, hogy aki nem itt fizet adót, az ne szóljon bele az 

itthoni döntésekbe, azt mondta: az LMP-t súlyának megfelelően kell kezelni. Azt nem 

gondolják ugye komolyan, ha valaki például Bajorországban dolgozik, ott fizet adót, el 

kellene venni a szavazati jogát - tette fel a kérdést. 

Ha pedig azon az alapon vonnák el a szavazati jogot valakitől, mert nem fizet adót, akkor 

Magyarországon több millió embertől meg kellene vonni a voksolás lehetőségét, ami pedig 

nyilvánvalóan abszurditás - közölte. A szavazati jog és az adófizetés semmilyen 
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összefüggésben nincs egymással - mondta, hozzátéve: az sem lenne helyes, hogy a 

lakóhelyhez kössék a szavazati jog minden formáját. Megjegyezte: értelemszerűen ha valaki 

nem lakik egy választókörzetben, ott a helyi jelöltre ne szavazzon, de ettől még a pártok 

listáira miért ne szavazhatna. 

A kormányfő helyettese kitért arra is, hogy megkezdődött az összmagyar regiszter 

előkészítése, amely az év második felében indulhat el. Az internet világában mindez nagyon 

olcsón és hatékonyan megvalósítható - jegyezte meg Semjén Zsolt. 

Emlékeztetett arra, hogy szándékuk szerint a regiszteren keresztül Magyarországról szóló 

üzeneteket, irodalmi műveket juttatnának el azokhoz, akik megadják email-címüket. Első 

lépésként a magyar szervezetekhez fordulnak majd, azt kérve tőlük, ismertessék meg 

tagjaikkal a magyar regiszter lehetőségét. A csatlakozók üzeneteit, javaslatait is szívesen 

fogadják majd, oda-vissza működne a regiszter. Olyan nemzetek esetében van hasonlóra 

példa, amelynek tagjai közül sokan élnek szétszórtan a világban. Az emigráció magyarságát a 

magyar nyelvű üzeneteken kívül pedig az adott ország nyelvén is érdemes megkeresni, hiszen 

az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában vagy Dél-Amerikában a 

harmadik, negyedik, ötödik nemzedék nem beszéli olyan szinten a nyelvet, hogy az 

üzeneteket nehézség nélkül megértsék. Számukra angol spanyol, egyéb más nyelven is 

eljuttatnák az üzeneteket - mondta. 

Hozzátette: nyitottak arra is, hogy ha valakiben csak pislákol a magyar identitás, vagy csak 

szimpatizál a magyar üggyel, akkor ők is megkaphassák az üzenetet. Kitért arra is, hogy ha a 

magyar nemzet valamely részét sérelem éri, mint a szlovák nyelvtörvénynél történt, akkor a 

regiszter segítségével a világ magyarságát tudják tájékoztatni, és segítséget tudnak kérni. A 

regiszterrel kapcsolatban megfontolandónak tartott egy olyan testületet felkérni, amelynek 

tagjai a magyar nemzet meghatározó szereplői, s akik "szellemi védnökséget vállalnának" a 

kezdeményezés fölött. 

 

Felvidék: 

Hodosy Szabolcs: A MÁÉRT lehet a Bethlen Gábor Alap 
javaslattevő szerve 
2011. január 21. - Felvidék Ma 

 

Hodosy Szabolcs MKP-elnökségi tag, aki Berény József MKP-elnökkel ma részt vett a 

MÁÉRT Külügyi és Jogi Szakbizottságának ülésén, tájékoztatta portálunkat, hogy 

tanácskozáson néhány specifikus felvidéki témáról is tárgyaltak, többek között Orbán Viktor 

jövő heti szlovákiai látogatása és a májusi népszámlálás is szóba került. 

A fő témakörök a következők voltak: a magyar EU-elnökségben való lehetőségek 

kihasználása, és az ezzel kapcsolatos magyar prioritások (ide tartozik az EU Horvátországgal 

való bővítése, a keleti partnerség elmélyítése Ukrajna irányába, a Duna stratégia is). 

Elhangzott, hogy történelmi lehetőség kínálkozik Magyarország szomszédságpolitikájának 

építésére. E tekintetben is fontos lépés volt a tegnapi Schmitt Pál-Ivan Gašparovič államfői 

találkozó Pozsonyban, a jövő héten, 28-án valószínűleg Orbán Viktor miniszterelnök is 

Szlovákiába látogat - mondta Hodosy Szabolcs. 
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- A Szülőföld Alapot felváltó Bethlen Gábor Alap működéséről is vannak már konkrét 

elképzelések? 

- Igen. Felvidéki szempontból is fontos, hogy döntéshozó szervként nem hoznánk létre külön 

kuratóriumokat (mint például az Illyés Közalapítványnál működött erdélyi, felvidéki és egyéb 

kihelyezett alkuratórium), hanem a javaslattevő szerv a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) 

lesz. A MÁÉRT szakbizottságai tesznek javaslatot arra, hogy milyen prioritások és stratégiák 

alapján osszák el a rendelkezésre álló anyagi forrásokat. Az MKP részéről a MÁÉRT 

valamennyi szakbizottságának vannak felvidéki tagjai is. A végső döntés is a MÁÉRT által 

létrehozott döntéshozó 3-5 tagú szerv kezében maradna. 

- Az állampolgársági kérelmek bizonyára nem maradtak ki a tanácskozás témái között? 

- Természetesen erről is szó volt. Pozitívan értékeltük, hogy már több mint 10 ezer 

állampolgársági kérelmet nyújtottak be, és azt is, hogy a felvidéki összesített adatokról nem 

adnak a magyar szervek tájékoztatást. Ezt a magyar törvény szlovákiai fogadtatása után azt 

hiszem, mindenképpen pozitívumnak kell tekintenünk. A magyar fél ígéretet tett arra, hogy a 

kérelmeket bizalmasan kezelik. Ezt meg is teszik, sőt, még nekünk, a szakbizottság tagjainak 

sem nyújtottak erről semmiféle tájékoztatást. Az állampolgársági kérelmek ügyintézésében 

nincs gond, a dokumentumok elérhetők, az eljárásban részt vevő munkatársak készségesek. 

Sokan örömmel veszik azt is, hogy a kérelmező vagy a felmenő személy korábbi magyar 

állampolgárságát akkor is elismerik, ha az a Bécsi döntés érvénye alatt (1938-1945) állt fenn, 

így a kérelmezőknek nem kell messzire, több mint 100 évre visszavezetniük származásukat. 

- Németh Zsolt a sajtótájékoztatón elmondta, egységes autonómiakoncepciók kidolgozását 

szeretnék. Ez konkrétan miben-hogyan nyilvánulna meg? 

- Ezt a kérdést nem részleteztük, inkább csak érintőlegesen foglalkoztunk vele. Ennek 

megvitatására egy hosszabb szakmai ülésre van szükség. Annyi elhangzott, hogy jó lenne, ha 

az autonómiákról való tárgyalásokon és fórumokon rendelkezésre állna egy egységesen 

elfogadott-támogatott anyag, mellyel érvelni és amelyre hivatkozni lehet. 

- A szlovákiai népszámlálással kapcsolatban miről volt szó? 

- A MÁÉRT keretében a közeljövőben egy találkozót szervezünk a népszámlálásról. Ezen 

megvitatnánk többek között azt is, hogy miben tudna segíteni nekünk a magyar állam. Itt most 

olyan lehetőségekre gondolok, hogy a magyar közszolgálati televízión és rádión keresztül 

tájékoztatást nyújthatna, mely szintén elősegíthetné a Felvidéken azt, hogy merjük magyarnak 

vallani magunkat. Egyébként ez nem csak Szlovákiát, hanem a legtöbb EU-s országot is 

érinti, de tudjuk, érezzük, hogy nálunk különös fontossággal bír ez, hiszen  "rezeg a léc" a 

felvidéki magyarság félmilliós lélekszáma felett, és ezért nagyon komolyan kell kezelnünk ezt 

a kérdést. Az én javaslatom az, hogy megválasztott önkormányzati képviselőinknek ennek 

érdekében fel kell vállalniuk a népszámlálási biztosi tisztséget is. 

 

Népszámlálási kampányt indít a Kerekasztal 
2011. január 21. - bumm.sk 

 

Kampány indul a népszámlálás kapcsán, melynek célja, hogy minél többen vállalják fel 

magyar nemzeti identitásukat. A kampányt a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala fogja 

koordinálni - közölte a Bummal Bara Zoltán szóvivő. 
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Csütörtökön összeült a Kerekasztal, hogy megtárgyalja idei programját, a 2011-es év 

prioritásait. A szlovákiai magyar civil szervezeteket tömörítő Kerekasztal ackiótervéről Bara 

Zoltán szóvivő tájékoztatta a Bummot. 

Népszámlálási kampány 

Bara elmondta, három főbb pontban foglalható össze az idei program. Idén májusban 

népszámlálás lesz, a Kerekasztal ezért tájékoztató kampányt kíván indítani, hogy minél 

többen vállalják fel nemzeti identitásukat. Létrehoznak egy koordinációs bizottságot, melyben 

a Csemadok, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Diákhálózat, valamint a 

Szlovákia Református Keresztyén Egyház is képviselteti magát. 

Ez a bizottság járásonként helyi struktúrákat alakít ki, melyek felveszik a kapcsolatot a helyi 

polgármesterekkel, akiknek hatáskörébe a népszámlálási kérdezőbiztosok kinevezése is 

tartozik. A kérdezőbiztosokat ezt követően felkészítik, tájékoztatják, hogy minél 

hatékonyabban tudják végezni munkájukat. 

„Emelett a Kerekasztal elkészít egy népszámlálási tájékoztató kiadványt is, a nemrég 

megjelent Nyelvi jogok Szlovákiában című anyanyelvhasználati útmutató mintájára. Ezt 

ugyancsak terjeszteni fogjuk nyomtatott és elektronikus formában, többek között a közösségi 

hálózatokon is. E füzetecske közérthetően mondja majd el, miért fontos a nemzeti identitás 

felvállalása a népszámláláson. A kampány része lesz egy kisfilm is― - nyilatkozta a Bummnak 

Bara Zoltán. 

Szakmai konferenciák 

A közeljövőben több szakmai konferenciát is szervez a Kerekasztal. Így március 8-án Dél-

Szlovákia gazdasági helyzetéről, április 8-án demográfia, népesedés, asszimiláció 

témakörben, májusban pedig az európai kisebbségi önkormányzati modellekről rendeznek 

konferenciát. 

Törvényjavaslatok 

Az idei év prioritásai közé tartozik két törvényjavaslat kidolgozása, előkészítése is. 

A kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezet tartalmazni fogja a nemzeti kisebbség 

definícióját, illetve az önrendelkezési intézmények létrehozásáról, ezek kompetenciájáról szól 

majd. Ez utóbbi lesz a fő témája a Kerekasztal hagyományos őszi országos konferenciájának 

is. Idén a kisebbségi kultúra finanszírozásáról szóló javaslatot is elkészítik. 

A Kerekasztal csütörtöki ülésén a magyar pedagógiai és módszertani központ létrehozásáról is 

szó volt, ebben a kérdésben hamarosan állást foglalnak. 

 

A Magyar Kultúra Napja a Felvidéken 
2011. január 22. - Felvidék Ma 

 

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a 

kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a 

Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy 

nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti 

tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi 

értékeinket. Az emléknapon Kárpát-medence szerte számos kulturális és művészeti 
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rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta 

– az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat Magyarországon. 

A Felvidéken is több megemlékezést tartanak az ünnep kapcsán. 

Dunaszerdahelyen a Pázmaneum Társulás szervezésében kerül sor Molnár Béla, a 

Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke „Kárpát-medence értékei" című könyvének a 

bemutatójára január 22-én, a Magyar Kultúra Napján 17 órakor a dunaszerdahelyi Zerda 1250 

vendéglőben. Az est házigazdája, munkatársunk, Karaffa Attila, a Pázmaneum ügyvezető 

elnöke, városi képviselő lesz. A szerző könyvét a helyszínen dedikálja, amely megvásárolható 

2000,- forintért vagy 7,50 euróért. 

Galántán a Csemadok Országos Tanácsa és Galántai Területi Választmánya január 23-án, 

vasárnap 15.00 órai kezdettel a Galántai Városi Művelődési Központ színháztermében a 

Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezi meg az országos emlékünnepséget, melyen a 

Csemadok Életműdíj is átadásra kerül. Ünnepi köszöntőt mond Hrubík Béla, a Csemadok 

országos elnöke, a kultúrműsorban fellépnek az elmúlt évek országos rendezvényeinek 

győztesei és díjazottjai, énekel a Galántai Kodály Zoltán Alapiskola gyermekkara és a 

Galántai Kodály Zoltán Daloskör. 

Királyfiakarcsán a Petőfi Baráti Társulás Erdős Péter vezetésével szervezi meg január 23-án 

(vasárnap) a Magyar Kultúra Napját 15 órától a királyfiakarcsai kultúrházban. Fiatal 

képzőművészek kiállítására kerül sor először, amelyen bemutatkozik Kulcsár Barbara 

(olajfestmények és csendélet), Tarcsi Ádám (tusrajz és ceruzarajz) és Tóth Ilona 

(viaszdomborművek, absztrakt akril). A kiállítást Molnár Ilona tanárnő nyitja meg. A 

megnyitó után a komáromi Teátrum Színházi Polgári Társulás adja elő Egy csók és más 

semmi operettjét három felvonásban. 

 

A KDH és a Híd nem jutott dűlőre nyelvtörvény-ügyben 
2011. január 22. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma 

 

A KDH és a Híd nem jutott dűlőre nyelvtörvény-ügyben. A KDH és a Híd pártoknak csaknem 

két hét alatt nem sikerült megegyezniük a kisebbségi nyelvtörvény és az állampolgársági 

törvény módosításának kérdéseiben. 

Mindkét párt a Koalíciós Tanács döntése alapján folyat kétoldalú tárgyalásokat. "A kisebbségi 

nyelvhasználat kérdésében kicseréltük állásfoglalásainkat és félbeszakítottuk a 

megbeszéléseket. A kettős állampolgárság kapcsán nem jutottunk előbbre, megegyezésre nem 

került sor" - mondta el a SITA hírügynökségnek a tárgyalások egyik résztvevője. 

A megbeszéléseknek a jövő héten kellene folytatódniuk. A Híd a kisebbségi nyelvhasználati 

küszöb 20 százalékról 10-re csökkentését javasolja. "Úgy akarnánk megegyezni, hogy a 

törvényről a parlamentben már márciusban tárgyalhassunk― -mondta a Koalíciós Tanács 

megbeszélése után Bugár Béla. A javaslattal a kereszténydemokraták nem értenek egyet, nem 

látnak okot a nyelvhasználati küszöb csökkentésére. Véleményük szerint a küszöb 

csökkentése további módosításokat követelne, például a földrajzi elnevezések terén. 

"Problémáink vannak mindennel, ami nincs a kormány programjában.Ez nem volt benne. 

Nem látjuk a változás okát" - mondta el korábban Pavol Hrušovský a KDH parlamenti 

frakcióvezetője.. 
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A Most és a KDH tárgyalást folytathat az állampolgársági törvény módosításának javaslatáról 

is. A KDH ugyanis korábban azt javasolta, hogy akinek kettős állampolgársága van ne 

dolgozhasson rendőrként, vagy a fegyveres erők kötelékében. 

 

Sulíknak magyarázkodnia kell Schmitt Pál miatt 
2011. január 22. - SITA, bumm.sk 

 

A Smer Richard Sulíktól, a parlament elnökétől szeretné megkérdezni, vajon miért maradt el 

Schmitt Pál előre egyeztetett találkozója a parlamenti frakciók képviselőivel a magyar államfő 

pozsonyi látogatása idején. 

"Jövő héten lehetőségünk lesz rákérdezni" - vélekedett Ján Richter, a Smer frakcióvezető-

helyettese. A találkozón ő képviselte volna a legnagyobb ellenzéki pártot. Richter elmondása 

szerint nagyon kellemetlenül meglepte, hogy Sulík lefújta a találkozót, ráadásul arról csak 

közvetlenül a parlament bejáratánál szerzett tudomást. Schmitt Pál így "mindössze" Sulíkkal 

találkozott. 

A politikus elmondása szerint megérti, hogy a hasonló látogatások idején váratlan helyzetek 

adódhatnak, de úgy véli, Sulík egyszerűen lerövidíthette volna a találkozót - vagy előbb is 

közölhette volna döntését az egyes frakciókkal. Richter szerint két ok lehetett a találkozó 

váratlan lefújására - a kormánykoalíción belüli káosz a parlamentben is tapasztalható, vagy 

valakinek problémája adódhatott a parlamenti tárgyalóbizottság összetételével. 

A Smer tisztviselője nagyon is elképzelhetőnek tartja, hogy Ján Slota személye okozhatta a 

bonyodalmakat - ugyanis a találkozón az SNS elnöke képviselte volna pártját. Richter úgy 

véli, Slota így is elmondta a médiának, ami a szívét nyomta, és jó reklámot csinált pártjának. 

Rafael Rafaj, az SNS frakcióvezetője nem hibáztatja a házelnököt. "Ez a magyar államfő 

fogadásának taktikája. A magyarok nem akartak velünk találkozni, mert féltek, olyan 

kényelmetlen kérdéseket kapnak, amit nehezen tudnak megválaszolni" - jelentette ki a 

politikus, aki szerint a magyar fél jelezte, nem képes az érzékeny témákról tárgyalni. Slota 

közvetlenül a találkozó lefújása után jelezte, hogy több kérdést is fel szeretett volna tenni 

Schmittnek - a határon túli magyarokkal, vagy a trianoni békeszerződéssel kapcsolatban. 

 

SNS: kettős állampolgár ne lehessen szlovák politikai párt tagja 
2011. január 23. - bumm.sk, SITA, Új Szó 

 

A politikai pártokról szóló törvény módosítását szeretné az SNS. Így szeretné 

megakadályozni a magyar kettős állampolgárságról szóló törvény hatásait Szlovákiában. Slota 

pártja szerint a jelenlegi koalíciós javaslat egyáltalán nem oldja meg ezt a kérdést. 

Ján Ikrényi, a párt alelnöke szerint a kormánykoalíció törvénymódosítása, mely második 

olvasatba került a parlamentben, csupán azt jelenti ki, hogy Szlovákia nem ismeri el a kettős 

állampolgárok másik állampolgárságának hatásait Szlovákiában. „Mi csak annyit mondunk, 

hogy nem ismerjük el a hatásokat, s ez minden― – jegyezte meg. A gyakorlatban szerinte ez 

azt jelenti, hogy például Berényi József, az MKP elnöke a magyar állampolgárság felvétele 
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után is tagja lehet egy szlovákiai pártnak, választhatják őt, s bejuthat a parlamentbe. A magyar 

törvény szerint gyakorolhatja jogait Magyarországon is: választhat, a parlament tagja lehet, s 

minden ottani jogával élhet – jegyezte meg Ikrényi. 

 „A szlovák kormány és a parlament abszurd meghátrálása lesz, ha ez a törvénymódosítás 

érvénybe lép― – hangsúlyozta. Az SNS a koalíciós törvény elfogadása esetén úgy szeretné 

módosítani a politikai pártokról szóló törvényt, hogy egy másik ország állampolgára nem 

lehessen tagja szlovák politikai pártnak, amennyiban saját akaratából vette fel a másik 

állampolgárságot. „Ezzel megakadályoznánk a magyar törvény érvényesítését a mi 

területünkön― – mondta Ikrényi. Hozzátette, valószínűleg módosítani kell majd a választási 

kódexeket és más jogszabályokat is. 

A jelenlegi szlovák állampolgársági törvény, melyet Robert Fico volt miniszterelnök 

kormányzása idején fogadott el a parlament, Ikrényi szerint védi a szlovák állampolgárokat és 

az államot. A jelenlegi koalíció javaslatát nem tartja jónak, s kijelentette: talán nem is 

tudatosítják, mit okozhat a módosítás. Ikrényi rámutatott: a kettős állampolgárok a törvény 

elfogadása után a védelmi erőknél, államtitkokkal is dolgozhatnak. 

 

Pfundtner: enyhültek a szlovák-magyar kapcsolatok 
2011. január 23. - bumm, TASR 

 

Pfundtner Edit, a Híd alelnöke szerint a kormányváltások után enyhült a feszültség a szlovák-

magyar kapcsolatokban. A Szlovák Televízió 5 perc múlva 12 című vitaműsorában 

kijelentette, erre bizonyíték Schmitt Pál magyar államfő látogatása is, mely barátságos 

légkörben zajlott. 

„Úgy vélem, a jelenlegi kormány praktikus és pragmatikus lépéseket tesz a jobb kapcsolatok 

érdekében― – jelentette ki, és hozzátette, az előző időszakban fagyos volt a viszony a két 

ország között. Rámutatott: most egymásnak adják a kilincset Magyarország képviselői 

Szlovákiában. 

Marek Maďarič, az ellenzéki Smer alelnöke szerint Schmitt látogatása kampány volt a kettős 

állampolgárságnak. Megjegyezte: a jelenlegi magyar államfő „a maga módján Orbán Viktor 

miniszterelnök embere―, akinek a magyarok összefogása a célja a Kárpát-medencében. 

A magyar állampolgársági törvény szerinte a magyar államhatalom exportja más országokba. 

Rámutatott, a Fico-kormány által elfogadott ellentörvény meg akarta akadályozni a magyar 

törvény hatásait Szlovákiában. 

Maďarič bírálta a jelenlegi szlovák kormány lépéseit az ellentörvénnyel kapcsolatban, 

melynek megváltoztatása után a szlovákiai magyarok büntetlenül felvehetik a magyar 

állampolgárságot. Emellett kritizálta a magyar médiatörvényhez való szlovák hozzáállást is. 

Úgy véli, a jelenlegi szlovák külpolitika hibás, mivel céljának a demokrácia megvédésének 

kellene lennie. Szerinte a demokrácia jelenleg veszélyben forog Magyarországon. 

Pfundtner szerint Szlovákia célja nem a konfrontációs stílusú politika. Feltételezi, hogy 

Magyarország változtat a médiatörvényen, ha az Európai Bizottságnak gondja lesz vele. 
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Bugár Béla ott volt Schmitt és Sulík találkozóján  
2011. január 23. - bumm.sk, Felvidék Ma 

 

Bugár Béla, a Híd elnöke január 20-án a parlament alelnökeként részt vett Richard Sulík 

házelnök és Schmitt Pál magyar köztársasági elnök találkozóján. Az eredeti tervek szerint a 

magyar államfő az összes parlamenti frakció képviselőjével találkozott volna, ám a 

programpontot időszűke miatt törölték. Czuczor Nóra, a Híd sajtótitkára a TASR 

hírügynökség megkeresésére megerősítette, hogy Bugár jelen volt Sulík és Schmitt 

találkozóján. A beszélgetés tartalmáról azonban nem akart beszélni. „Erről nincs 

információm. A találkozó Sulík úr és Schmitt úr között zajlott, Bugár úr a parlament 

alelnökeként volt jelen― – mondta Czuczor. 

Az eredeti tervek szerint Schmitt a parlamenti frakciók elnökeivel találkozott volna, ám az 

SNS és a Híd úgy döntött, hogy Ján Slota és Bugár Béla pártelnökök menjenek a találkozóra. 

Solymos László, a Híd frakcióvezetője megerősítette, hogy Bugár helyettesítette volna őt a 

tárgyaláson, mivel neki egy parlamenti bizottsági ülésen volt jelenése.  

Mivel a magyar államfő hivatalos látogatásának programja csúszott, a frakcióvezetőkkel való 

találkozót törölték, helyette Sulík csak egy négyszemközti találkozón vett volna részt 

Schmittel. „A találkozót nem törölték, csak változott a formátuma a csúszás miatt― – 

pontosított Tatiana Tóthová, Sulík személyi titkára. Bugár részvételét a találkozón azonban 

nem kívánta kommentálni.  

Schmitt Pál tehát Orbán Viktorral ellentétben találkozott a Híd elnökével hivatalos 

látogatásán. Orbán korábbi pozsonyi látogatásán nem kívánt találkozni a Híd képviselőivel, 

csupán az MKP tagjaival tárgyalt egy munkaebéden.  

Schmitt Pállal Ján Slota is szeretett volna találkozni. A nemzetiek elnökének meggyőződése, 

hogy épp emiatt változtattak a látogatás eredeti programján.  

 

Szlovák-magyar állampolgárság, avagy: Mit tilta(ná)nak be 
még?  
2011. január 23. - Gyurkovits Róza - Felvidék Ma 

 

Evés közben jön meg az étvágy. A szlovák nagypolitika nemzeti étvágya is. Amikor a 

kormánykoalíció úgy döntött, kiiktatja a magyar honosítási jogszabály megtorlásául 

elfogadott szlovák ellentörvényt, s nem fosztja meg szlovák állampolgárságuktól a kettős 

állampolgárokat, csupán törvénybe iktatja, hogy Szlovákia területén nem élhetnek a másik 

állampolgárságuk biztosította jogokkal, szofisztikáltabb magyarellenességre ingerelte a 

mélynemzetieket. 

Tulajdon koalíciós soraikban a kereszténydemokratákat, akik utolsó emberükig megszavazták 

a Fico-Slota-Mečiar-féle ellentörvényt, így az lényegében Fico-Slota-Mečiar-Hrušovský-féle 

ellentörvény is, de mert a koalíciókötéskor és a kormányprogram kidolgozása során 

kereszténydemokratáink kissé elaludtak, a Dzurinda-féle állampolgársági törvénymódosítást 

nem tudták megvétózni, elvégre akkor a kormányprogramot vétózták volna meg… A 

kereszténydemokrata tétovaság azonban nem tartott túl sokáig. A nagysurányi 
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belügyminiszter – amúgy jól képzett jogász, hisz igazságügyi miniszter is volt korábban – 

megtalálta a módját, hogyan vegye el – vagy csökkentse legalább – a magyar lakosok kedvét 

a magyar állampolgárságtól. Előhúzta a hatáskörébe tartozó, az állami szolgálatról szóló 

törvényt, s abba építette be, milyen munkakört nem láthat el a kettős állampolgárságú szlovák 

állampolgár, aki ilyen címen nem tekinthető a szlovák haza lojális polgárának sem. Többször 

leírtuk: nem lehet az ilyen „álnok fajzat‖ rendőr, katona, testőr, tűzoltó, hegyi mentő, 

katasztrófamentő, börtönőr, ügyész, titkosszolga, kém… Ezt a jogszabály-módosítást a 

februári ülésen a parlament nagy valószínűséggel törvényesíti. Megvan hozzá az elsöprő 

többség, s ha a koalíció egy része kekeckedne, újra születhet egy Fico-Slota-Fígeľ-féle 

törvény, melyet ráadásul megszavaz még néhány ultraliberális és kék képviselő is. Iveta 

Radičová egyelőre nem fenyegetőzik lemondással, a kisebbségek miatt ebben az országban 

ilyesmit tenni nem szokás. 

Ám ha már lúd, legyen kövér! Megszólalt legnemzetibb pártunk, Slota csapata is. Ők a 

párttörvény – a választójogi kódex és más jogszabályok - módosítását készítik elő. Úgy, hogy 

a kettős vagy többes állampolgárságú szlovák polgár Szlovákiában ne lehessen politikus, 

politikai párt tagja. Slotáéknak nem tetszik, hogy Berényi József, az MKP elnöke a szlovák 

állampolgársági törvény módosítását követően börtönőr vagy tűzoltó nem lehet, de nyugodtan 

tovább vezetheti politikai pártját, s ha a sors úgy hozza, még a parlament padsoraiban is 

megjelenhet – képviselőként. A nemzetiek alelnöke, Ján Ikrényi szerint: „aki saját 

beleegyezésével veszi fel idegen ország állampolgárságát‖, ne lehessen szlovákiai párt tagja, 

vezetője, csak így lehet kizárni, hogy a magyar jogrend Szlovákia területén hatályos legyen. A 

szlovák államot és annak polgárait csak így lehet megvédeni Ikrényi szerint. 

Hát… Ebben az országban nem zárható ki semmi. Semmi, ami a magyarok kirekesztését, 

korlátozását, kibontakozásának, megmaradásának gátolását szolgálja.  

 

Erdély: 

„A kultúra a nemzetegyesítés fontos része” 
2011. január 21. - Mészáros Tímea - Erdély Online 

 

Nagyvárad - Halász János, az anyaországi Nemzeti Erőforrás Minisztériumának államtitkára 

(FIDESZ) az Erdély Online-nak adott interjújában többek között a határ menti régiók 

kulturális együttműködéséről beszélt. 

– Ön a héten  a Váradon és Berettyóújfalun zajló Magyar Kultúra Ünnepe rendezvénysorozat 

fővédnöke. Hogyan fogadta ezt a felkérést és milyen kapcsolatban áll a nagyváradiakkal? – 

kérdeztük Halász János államtitkárt. 

– Nagy örömmel fogadtam a felkérést és megtiszteltetés számomra, hogy erre kértek fel 

nagyváradi barátaim. Olyan emberként vállaltam, aki részben ismeri is Nagyvárad kulturális 

teljesítményét, azt, hogy mit tett hozzá a magyar kultúrához ez a közösség. A múltat tekintve 

tudjuk, hogy egy nagyon komoly szellemi központja volt Nagyvárad Magyarországnak. Az 

újabb időszakban pedig azt látom, hogy nagyon sok erőfeszítést tesz a helyi magyar közösség, 

hogy nemzeti identitását megőrizze. Ebben a kultúra kulcsszereplő. Debreceni képviselő 

vagyok, a két város pedig testvérváros. Négy évig voltam Debrecen alpolgármestere, így 

sokat foglalkoztam a Váraddal való kapcsolat ápolásával és a kulturális szintű együttműködés 
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lehetőségeivel. Nagyon jó kezdeményezéseket látok a két város között. Ilyen például az 

augusztus 20-i ünneplés, a debreceni virágkarneválon megjelenő Bihar megyei és Nagyváradi 

virágkocsik. A fiatal, 35 év alatti képzőművészek együttműködését célzó Fresh Art-

programokon, ennek keretében szervezett nagyváradi és debreceni kiállításokon is 

rendszeresen részt veszek. Tudom azt, hogy a kulturális közösségek között komoly kapcsolat 

van. Ugyanez mondható el az oktatásügyről is, felsőoktatási intézményeink, iskoláink között. 

Több szállal kötődik kulturális szempontból Várad az anyaországhoz, Debrecenhez, 

Berettyóújfaluhoz. Ez utóbbiakkal közösen szervezték meg a Magyar Kultúra Napját elsőként 

a Partiumban, illetve Erdélyben. Ez mind szerepet játszott abban, hogy ezt a monstani 

védnökséget örömmel vállaltam. 

Elindult egy folyamat 

– Mennyire jellemző az, hogy a határ két oldalán élő műkedvelő, kultúrapártoló 

magánszemélyek kölcsönösen részt vesznek egymás kiállításmegnyitóin, vagy más hasonló 

kulturális rendezvényein? 

– Szerintem kölcsönös és jól működik ez az oda-vissza járás. Voltak időszakok amikor a 

partiumi oldalról volt nagyobb arányú az érdeklődés, és volt amikor Magyarországról keltek 

többen útra és jöttek Nagyváradra. Ezek az utak elsősorban gazdasági megfontolásuak 

szoktak lenni. Elsősorban vásárolni járunk egymáshoz, ezen nincs mit tagadni. Nincs ezzel 

semmi baj, hiszen nagyon sokan akkor csodálkoznak rá a másik város szépségeire. Adott 

esetben már nem csak azzal a hírrel térnek haza, hogy valamilyen termék milyen olcsó a határ 

másik oldalán, hanem azzal is, hogy milyen szép épületeket láttak, milyen szépen felújjították 

a főteret, az utcákat, vagy milyen jó tapasztalatokat szereztek, milyen kedvesek az ottani 

emberek. Ezek az emberi kapcsolatok rendkívül fontosak, és én tudok olyan emberekről, akik 

akár egy színházi programra, koncerte vagy egy kiállításra jönnek el Nagyváradra, de olyan 

váradiakról is tudok, akik innen mennek példának okáért a Modembe egy kiállítást 

megtekinteni. Nagyon jó dolognak tartom, hogy elindult ez a folyamat. 

Lelki újraegyesítés 

– Miben fog ez változni a kettős állampolgárság gyakorlati megvalósulása után?   

– Talán hasonló folyamatról van szó ebben az esetben is, amit az előbb említettem. 

Tulajdonképpen a nemzet lelki újraegyesítése indulhat el ezáltal és mint ilyen folyamat 

természetesen nagy távlatokat rejt magában. A kultúra területén talán leginkább. Én abban 

bízom, hogy a nemzet megmaradásának egyik záloga a kultúra, ez a lehetőség az 

állampolgárság felvétele után fokozódik. A nemzeti kultúránk egységét erősíti és mindinkább 

kifejezi majd. Úgy látom, hogy azok az adminisztrációs ügyek, amiket el kell végezni a 

magyar állampolgárság felvételéhez, nem riasztanak el senkit. Az a nemzettudat, ami megvan 

az itteni magyarokban sokkal erősebb, mint bármilyen akadály. Nem tudatos akadályok 

vannak, hanem lépcsők, amelyeket meg kell lépni. Ha jól tudom nagy odafigyeléssel és 

örömmel teszik ezt az emberek itt is, mint szerte a Kárpát-medencében. Ez jelzi azt, hogy 

örömmel várják azt a pillanatot, hogy megkapják a magyar állampolgárságukat. Ebben a 

hozzáállásban már látszik, hogy a lelki egyesülés a kultúra területén is meg fog mutatkozni, 

talán éppen elsőként. 
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Hargita megye is Kelemen Hunort támogatja 
2011. január 21. - Pál Gábor - szekelyhon.ro 

 

Pénteken ülésezett a Hargita Megye Egyeztető Tanács (HET), melyen helyi és országos 

témákban hoztak döntést. Többek közt határozat született arról is, hogy a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség közelgő tisztújító kongresszusán melyik jelöltet támogatják. 

Január 21-én, pénteken ültek össze az RMDSZ Hargita megyei küldöttei, a HET-tagok 

(Udvarhelyszék 6 tag, Csík 6, Gyergyó 3), akik majd többek közt képviselni fogják a Csík 

területi szervezetet, Udvarhelyszéket és a gyergyói területi szervezetet az országos szervezet 

februárban esedékes tisztújító kongresszusán, az SzKT-n. Csütörtökön az udvarhelyszéki és 

gyergyói szervezet eldöntötte, hogy Kelemen Hunor jelöltet fogják támogatni a tisztújító 

küldöttgyűlésen. 

Udvarhelyszéken a következőképpen alakult a szavazás: 42-en Kelemen Hunort, 6-an 

Eckstein Kovács Pétert és nyégyen Olosz Gergelyt támogatják. Gyergyóban is a kulturális és 

örökségvédelmi miniszter mellett szavaztak a legtöbben (31-en), Olosz lett a második (13 

szavazattal), míg Eckstein 5 vokssal az utolsó. 

A HET pénteki üléséről dr. Verestóy Attila szenátort számolt be a sajtó képviselőinek. 

Elmondta, amellett, hogy közös nevezőre jutottak az elnökjelölt támogatásában, helyi érdekű 

dolgokat is megvitattak. Ilyen volt például egy második megyei hulladéktározó megépítése, 

valamint más, ugyancsak megyei vonatkozású projektek finanszírozása. Utóbbiaknál többek 

közt szó esett a kórházak fejlesztési gondjairól. 

Emellett Verestóy beszámolt arról is, hogy megyei szinten még mindig problémák vannak 

egyes dekoncentrált intézményeknél: „Van néhány olyan intézmény, amelyeknek vezetői 

pozíciója jelen pillanatban vagy üres, vagy olyan személy tölti be a tisztséget, aki nem 

megfelelően látta el a szerepét‖ – mondta a szenátor. Ebben a kérdésben az RMDSz 

előrelépést szeretne. A HET ülésén szó esett és döntés is született az egyszerűsített honosítási 

eljárásról, amelyben az RMDSz is segítséget nyújtana. Verestóy Attila elmondta, az RMDSz 

azon az állásponton van, hogy ez a dolog nem kisajátítható, ők is támogatni kívánják az 

igénylőket: a dokumentumok összeállítása megkönnyítésére minden Hargita megyei 

községben egy irodát alakítanak ki, ahol ügyfélszolgálatot állítanak fel. Ebben segítséget 

kérnek az egyháztól is.     

Borboly Csaba, Hargita megyei tanácselnök beszámolt a jövőbeni tervekről, mely szerint a 

megyei projektek finanszírozását kötvény. Fel szeretné javítani a szolgáltatások minőségét az 

egészségügyben, a hulladékgazdálkodást modernizálnák egy Gyergyóremetén kialakítandó 

szemétlerakóval, és mindenféle ipari tevékenységben fellendülést próbál generálni: „saját 

nyersanyagainkat mi magunk dolgozzuk fel és értékesítsük‖ – nyilatkozta Borboly.  

Bende Sándor, a Gyergyó Területi RMDSz elnöke elmondta, hogy szervezetük is Kelemen 

Hunort támogatja, majd megköszönte Gyergyórmete lakosságának a beleegyezésüket a 

hulladéklerakó létrehozására. 

Kelemen Hunor is jelen volt a sajtótájékoztatón. A kulturális miniszter megköszönte a 

támogatást a három területi szervezetnek, valamint elmondta, hogy szerinte a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség jelenleg nagyon rossz helyzetben van. Elmondása szerint azt 

tapasztalta, hogy a küldöttek többsége támogatja, és reméli, hogy a kongresszuson is mellette 

döntenek: „A 2011. február 25–26-ai kongresszus után egy olyan csapattal, megújult 
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szemlélettel, szerkezettel, struktúrával fogunk tovább menni, amely tartalmazza azt a három 

elvet, amelyet folyamatosan hangsúlyoztam: arányosság, egyensúly és szolidaritás‖ – közölte 

Kelemen. 

 

Olosz Gergely hivatalosan is indulhat az RMDSZ elnöki 
tisztségéért 
2011. január 23. - transindex.ro 

 

Pénteken ülésezett az RMDSZ Történelmi Máramaros területi szervezetének Állandó Tanácsa 

és ezt követően a Területi Küldöttek Tanácsa. A testületek eldöntötték, Olosz Gergelyt 

indulását támogatják az RMDSZ elnöki tisztségért folyó megmérettetésen. Mint ismeretes, a 

tisztségért Kelemen Hunor és Eckstein-Kovács Péter is versenybe szállt. 

Az Állandó Tanács azt javasolta a Területi Küldöttek Tanácsának, hogy döntsön, támogatja-e 

valamelyik jelölt indulását a februári RMDSZ kongresszuson az elnöki tisztségért a három 

jelentkező közül, és ha igen, kinek adják az induláshoz szükséges voksukat. 

A TKT kézfelemeléssel szavazta meg, hogy megvitatják a kérdést, ezt követően 

meghallgatták a jelen lévő jelöltet, majd titkos szavazáson a 38 küldöttből 37 igennel voksolt 

arra, hogy támogatja Olosz Gergely képviselő indulását az elnöki tisztségért való 

megmérettetésen. 

A hivatalos induláshoz a jelentkezőknek kötelezően egy RMDSZ-platform, vagy egy megyei 

szervezet támogatásával kell bírniuk. A támogatás hiányában ezer RMDSZ-tag támogató 

aláírását is felmutathatják. Olosz a Kovászna megyei Állandó Tanácstól várta a támogatást, 

azonban a testület Kelemen mellett döntött. Ezt követően Olosz aláírásgyűjtésbe kezdett, 

azonban a máramarosi döntés révén most már az ezer kézjegy hiányában is eleget tesz az 

indulási feltételeknek. A jelölteknek jelentkezésüket január 26-ig kell benyújtaniuk az 

RMDSZ választási bizottságához. 

Olosz Gergely a Transindex megkeresésére elmondta, köszöni a támogatást a máramarosi 

szervezetnek, amely jelét adta annak, hogy demokratikus keretek között tud döntést hozni. 

Indulását hétfőn teszi hivatalossá a választási bizottságnál. 

Hozzátette, most már megkérdőjelezhetetlenül eleget tesz az indulási feltételeknek, hiszen egy 

platform és egy megyei szervezet is támogatja, emellett az aláírásgyűjtés folyamán eddigi - 

még nem végleges - összesítés szerint több mint 3 ezer kézjegy gyűlt össze.  

 

Olosz a Fidesz felé orientálná az RMDSZ-t 
Új elnöke lesz a magyar pártnak 

2011. január 24. - Szőcs Levente - Népszabadság 

 

Ellenzék? Nem gondolkozunk ilyenen – mondja a Népszabadságnak adott interjúban Olosz 

Gergely, a magyarországi kormánypártok preferáltja a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) elnöki posztjára. Szerinte nincs szüksége az erdélyi magyarságnak 

egyformán jó viszonyra valamennyi magyarországi párttal. 
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Egy biztos: bárki lesz is februártól az RMDSZ új elnöke, az RMDSZ–Fidesz-viszony 

megváltozik. A kongresszust megelőző kampányban persze szó esik az autonómiáról és a 

bukaresti politizálásról is, de ezeket illetően nagyjából megegyeznek az álláspontok. 

Egyetértés van abban, hogy a regionális érdekeknek a szövetség szerkezeti felépítésében is 

tükröződniük kell. A kormányzást illetően Kelemen Hunor – akit Markó Béla leköszönő 

elnök nyíltan támogat – folytatná az együttműködést a jelenlegi partnerekkel a 2012-es 

választások után is. Eckstein-Kovács Péter elnöki tanácsos, a Szabadelvű Kör platform elnöke 

ehhez annyit tesz hozzá, hogy a parlamenti képviselet a kormányzásnál is fontosabb, azonnal 

ki kell lépni, ha egyébként a törvényhozási jelenlét veszélybe kerülne. Igazi versengés abban 

van, hogy melyik jelölt tudná jobb eséllyel kimozdítani a holtpontról a Fidesz–RMDSZ-

viszonyt. Megválasztása esetén Kelemen nem látja személyi akadályát a javulásnak, 

miközben Eckstein-Kovács egyenesen olyan elnöknek ígérkezik, aki „érti a Fidesz nyelvét‖. 

Mindkettőjüknél magabiztosabb – e téren is – a harmadik jelölt, az RMDSZ képviselőházi 

frakcióját vezető Olosz Gergely. Programjában a legfőbb céljának Olosz az egységet nevezte. 

Arra a kérdésre, hogy ezt hogyan látja elérhetőnek, Olosz így válaszolt: – Az RMDSZ, mivel 

ernyőszervezet, alkalmas arra, hogy az egységet megvalósítsuk. De figyelembe kell venni, 

hogy vannak másfajta kezdeményezések, amelyeket nem lehet erőszakkal bevinni az ernyő 

alá. Éppen ezért keresni kell a közös kapcsolódási pontokat. Induljunk ki abból a családból, 

amelynek az RMDSZ a jelenlegi kormányzó partnerrel és a Fidesz–KDNP-szövetséggel 

együtt tagja: ez az Európai Néppárt. Vagyis az értékrend, amely szerint politizálunk, közös, és 

a célok, amelyeket meg akarunk valósítani, közösek. Kitartok a néppárti tagság és értékrend 

mentén való politizálás mellett, és a cél az, hogy benne maradjunk a kormányban 

Bukarestben. Nem gondolkodom ellenzéki politizáláson. Olosz kampányában többször utalt 

rá, hogy megváltoztatná a magyarországi pártokhoz való viszonyulását az RDMSZ-nek. 

– Mi nem viszonyulhatunk úgy a nemzetet eláruló Gyurcsányhoz, mint a nemzetet egyesítő 

Orbán Viktorhoz – mondta lapunknak az RMDSZ-elnökjelölt ezzel kapcsolatban. Szerinte az 

még sokára lesz, hogy az anyaországban a baloldal újra kormányra kerül. – Ez a jobboldali 

kormány Budapesten – éppen azért, mert az intézkedései arra irányulnak, hogy a nemzetet 

egyesítse, és mindent elkövessen identitásunk megőrzése érdekében, és jólétet is biztosítson 

mind Magyarországon, mind egész Kárpát-medencében az intézkedései révén – hosszú-

hosszú távon kormányon fog maradni, ez meggyőződésem – hangsúlyozta az RMDSZ Fidesz-

közeli szárnyának elnökjelöltje. 

 

A Bolyai Kezdeményező Bizottság az új román tanügyi 
törvényről 
2011. január 23. - MTI, Magyar Nemzet Online, Erdély Ma, Krónika 

 

A BKB az MTI bukaresti irodájába szombaton eljuttatott közleményében (amely Kincses-

Ajtay Máriának, a BKB elnökének az aláírását viseli), így fogalmaz: a február 10-én hatályba 

lépő új román tanügyi törvény rendelkezései új lehetőségeket nyitnak a romániai magyar 

nyelvű felsőoktatás lényegbevágó bővítéséhez, szervezeti önállóságának megteremtéséhez. 

A multikulturális és többnyelvű egyetemeken kisebbségi nyelveken működő karokat és 

oktatási vonalakat lehet létrehozni, amelyek különálló szervezeti egységbe szerveződhetnek, 
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és saját szervezeti szabályzatuk szerint működnek - emlékeztet a nyilatkozat, hozzáfűzve, 

hogy bármelyik felsőoktatási intézményben lehetőség van anyanyelvi csoportok, tagozatok és 

oktatási vonalak megteremtésére. 

Az anyanyelv használata biztosított mind az első felsőoktatási ciklusban (előadás, gyakorlat, 

szeminárium, államvizsga), mind a második és harmadik ciklusban (mesterképzés, doktori 

képzés), valamint az egyetem utáni továbbképzésben is - áll a nyilatkozatban, amely utal arra 

is, hogy a törvény szerint az egyetemek működését szabályozó chartákból a kisebbségi 

oktatást érintő diszkriminációs rendelkezéseket törölni kell. 

A BKB fontosnak tartja, hogy a magyar oktatók, tisztségviselők történelmi felelősségük 

tudatában aktívan vegyenek részt az új egyetemi charták megalkotásában, amelyeket a 

törvény rendelkezései szerint hat hónapon belül kell elfogadni.     "Hangsúlyozzuk, hogy ez a 

kérdés nem az egyetemi oktatók belügye, hanem az egész magyar közösség ügye, olyan 

történelmi pillanatban, amelynek elmulasztása újabb évtizedekre vetné vissza a romániai 

magyar felsőoktatást. A jelenlegi lehetőség kihasználása csak összefogással, célratörő 

munkával valósítható meg" - olvasható a dokumentumban, amely szerint ennek érdekében el 

kell indítani a magyar oktatók tényszerű, célirányos tevékenységét összehangoló 

megbeszéléseket. 

"Feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy minden magyar egyetemi oktató a nyilvánosság előtt 

is vállalja fel álláspontját. Kérjük ugyanakkor a romániai magyarság érdekképviseleteitől, 

valamint  a Magyar Köztársaság kormányától azt, hogy hatékonyan támogassák a Babes-

Bolyai Tudomány Egyetem és  a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

magyar karait is magukba foglaló autonóm szervezeti egységek létrehozását és működtetését" 

- áll a BKB nyilatkozatában. 

 

Anyanyelvhasználatért küzd a Kovászna Megyei Tanács 
2011. január 24. - Gyergyai Csaba - Krónika 

 

A Kovászna megyei önkormányzat a magyar nyelvű ügyintézést kívánja népszerűsíteni az 

intézményekben azzal a kampányával, melyet március 15. és május 31. között bonyolítanák le 

– jelentette be Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke. 

Elmondta, a kampány finanszírozását a Szülőföld Alappal közösen vállalja az önkormányzat. 

A Kovászna megyei önkormányzat internetes oldalán már megtekinthető a Folosirea limbii 

maghiare în judeţul Covasna – Magyar nyelvhasználat Háromszéken című határozattervezet, 

amely többek közt arra is kitér, hogy a magyar nyelvhasználat népszerűsítése mellett 

elkészülnének az önkormányzattal való kapcsolattartásban, ügyintézésben használatos 

típusnyomtatványok magyar változatai is. A kampány keretében tájékoztatókat is 

szerveznének a Kovászna megyei önkormányzatok alkalmazottainak, valamint a 

polgármestereknek. Ugyanakkor a megyei önkormányzat egy konferenciát is szervezne a 

kampány lebonyolítása alatt Kétnyelvűség a közhivatalokban: anyanyelvhasználat és 

demokrácia címmel. A program a háromszéki magyarokat is megszólítaná: a magyar nyelvű 

ügyintézést sajtóanyagokban, közintézményekben kihelyezett táblákon szeretnék 

népszerűsíteni. A projekt összértéke 1 350 000 forint (20 958 lej), melyhez a Szülőföld Alap 
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800 ezer forinttal járulna hozzá. Tamás Sándor elmondta, a határozattervezetet a megyei 

önkormányzat csütörtöki ülésén fogja megtárgyalni. 

 

Markó után az özönvíz  
2011. január 24. - Reggeli Újság 

 

Február végén rendezik meg Nagyváradon az RMDSZ tizedik kongresszusát, mondhatni 

stílszerűen, hiszen az elsőt is itt tartották meg 1990 tavaszán, a marosvásárhelyi fekete 

március követő feszült belpolitikai-etnikai légkörben, nagy belbiztonsági és médiaérdeklődés 

közepette, de minden incidens nélkül. A mostani kongresszust is megelőzi némi feszültség és 

sajtókampány, de ez kizárólag annak szól, hogy Markó Béla 18 évnyi regnálás után már nem 

vállal újabb elnöki mandátumot. Három jelölt is pályázik a helyére, holott van általa kiszemelt 

utód Kelemen Hunor jelenlegi kultuszminiszter személyében, nagy meglepetés lenne, ha a 

markói éra megkövesedett pártfegyelme nem működne. Elemzők nem sok esély adnak 

Eckstein-Kovács Péter államelnöki tanácsosnak és Olosz Gergely háromszéki képviselőnek, 

alsóházi frakcióvezetőnek Kelemennel szemben, de vannak, akik egyenesen azt tartják, hogy 

reális tétje nincs is ennek a tisztújításnak, hiszen az RMDSZ a széthullás küszöbére jutott, 

akárcsak jelenlegi kormányzati partnere, a Demokrata-Liberális Párt. Utóbbit saját 

inkompetenciája és impotenciája viszi sírba, előbbit a koalíciós társutazás – vélik sokan 

megjegyezve, hogy az RMDSZ-nek immár jelentős konkurensei is vannak az erdélyi magyar 

politikában és közképviseletben. Ha nem sikerül újra parlamenti tényezővé válnia a 

szövetségnek a legközelebbi választásokon – aminek nagyon nagy az esélye –, akkor könnyen 

lehet, hogy Várad nemcsak az első, hanem az utolsó tulipános kongresszus helyszíneként 

marad fenn a romániai magyarság történetében. 

A három elnökjelölt kampánya mindenesetre máris balkáni jellemzőket mutat, Kelemen 

versenytársai szerint ugyanis súlyos belső demokráciadeficit van az RMDSZ-ben, és ez nap 

mint nap megmutatkozik. Olosz Gergely nyilatkozatot adott ki minap „a tisztességes 

megmérettetés esélyeiről‖. Ezt idézzük a következőkben: „Hiszem, hogy egy igazándiból 

demokratikus kampány lehetőséget kell adjon minden egyes jelöltnek, hogy nevén nevezhesse 

a dolgokat. Ezt a lehetőséget senki sem veheti el egyetlen jelölttől sem! Tévednek azok, akik 

azt hiszik, hogy fenyegetéssel és megfélemlítéssel, Dâmboviþa-parti módszerekkel meg 

tudják akadályozni indulásomat. Az alapszabályzat értelmében lehetőségem van közvetlenül 

közösségünkhöz fordulni támogatásért, és én élni is fogok ezzel a lehetőséggel. A háromszéki 

területi szervezet alapszabályzata célként fogalmazza meg, hogy intézményesen biztosítja a 

háromszéki magyarság egyéni és kollektív jogainak érvényesítését. Nem engedhetem meg, 

hogy az én személyem a szervezet testületeiben megosztó eszközzé váljék, hogy miattam az 

emberek egzisztenciáját fenyegessék, vagy arra kényszerüljön valaki, hogy lelkiismerete ellen 

szavazzon, nyomás vagy fenyegetettség következtében. A döntést a testületekre bízom, de én 

visszatérek közösségünk tagjaihoz, hogy igazi megerősítést szerezzek a megmérettetéshez! 

Nem tűrhetjük, hogy a szövetség vezetői saját döntéseiket testületi döntések mögé megbújva 

legitimálják! Itt az ideje szakítani ezzel a nem demokratikus gyakorlattal! A fentiek tükrében 

én nem akarom kierőszakolni a testület döntését, de számítok mindazok támogatására, akik 

egyetértenek RMDSZ-elnökjelölti programommal, elveimmel, céljaimmal, hisznek abban, 
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hogy változásra van szükség, és a szövetségnek meg kell újulnia. Gyávaság lenne részemről, 

ha most megfutamodnék, és csalódást okoznék azoknak, akik Háromszéken és országszerte 

hisznek bennem, bíztatnak és támogatnak. Engem nem lehet megfélemlíteni és kiszorítani a 

versenyből! Végig fogom vinni ezt a kampányt! Teljes szívemből hiszem, hogy reális esélyem 

van a győzelemre, mert hiszem és vallom, hogy eljött a demokratizálódás ideje az RMDSZ-

ben. Reális, felszíni változást, jobb életszínvonalat akarok hozni az erdélyi magyarságnak! 

Ebben kérem minden erdélyi magyar támogatását!‖  

Rögtön ezután Eckstein-Kovács Péter és Olosz Gergely közösen aláírták az előbbi által 

előterjesztett, az elnökválasztási kampányt szabályzó etikai kódexet. Eckstein-Kovács ekkor 

nyilatkozta: „Örülök, hogy Olosz Gergely barátom egyetértett velem abban, hogy az RMDSZ 

csak egy olyan elnökválasztási kampányt engedhet meg magának, amelyben a jelöltek 

egyenlő esélyekkel indulnak, amelyben minden jelöltnek egyformán jogában áll használni a 

szervezet infrastruktúráját, információit, apparátusát. Sajnos Kelemen Hunor jelölt kollégánk 

a mai napig nem hajlandó aláírni ezt a dokumentumot. Én azt is felajánlottam neki, hogy 

jöjjön módosító javaslatokkal, nézzük meg, lehet, nem tökéletes a szöveg, nem fed mindent. 

Elmondtam neki, hogy aláírhatnánk Csíkszeredában, az ő otthoni területén, vagy 

Sepsiszentgyörgyön, hisz találkozunk mindkét helyen. Hunor azonban eddig elzárkózott ettől 

a javaslattól. Azt nyilatkozta, hogy legfeljebb január 26. után tárgyalna róla, amikorra már a 

kampány kétharmada lejárt. Hunor válasza lényegében témaelterelés, és látszik, hogy nem 

kívánja tárgyalni a számára kritikus pontokat. Itt egy olyan RMDSZ apparátusával állunk 

szemben, amely preferenciálisan csak az egyik jelöltet, Kelemen Hunort segíti. A 

kongresszusi biztos maga Kovács Péter, nyíltan Kelemen Hunornak kampányol offline és 

online is. Hogyan garantálható az egész választás tisztasága, ha azok, akik megszervezik, 

nyíltan az egyik jelölt mellett teszik le a voksot? Olosz Gergely kollégám élt a módosítás 

jogával, majd aláírta ezt a fontos dokumentumot. Én ezt tisztelem, és várom, hogy ugyanilyen 

korrektségről tegyen tanúbizonyságot Kelemen Hunor is. Az aláírás lehetősége számára is 

nyitva áll, ha komolyan gondolja, hogy az RMDSZ-ben a demokrácia elementáris szabályait 

követni kell egy ilyen kampány esetén is‖. 

Olosz szerint az Eckstein-Kovács által javasolt kódex tartalmazza azt a minimumot, amely a 

jó ízlés kereti közé helyezi ezt a kampányt. Kelemen Hunor szerint viszont az RMDSZ belső 

választásait szabályozó etikai kódexről csak azután kell egyeztetni, miután hivatalosan 

minden jelölt benyújtotta indulási szándékát, teljesítve az alapszabályzat előírásait. „Egyrészt 

nem tartom szerencsésnek, hogy a sajtón keresztül kaptam meg a felhívást egy etikai kódex 

aláírására, másrészt úgy vélem, erről január 26-a után kell beszélnünk, amikor tudjuk 

pontosan, hogy kik az érintett felek. Akkor pedig közösen le kell ülnünk, ki kell dolgoznunk 

ennek az etikai kódexnek a tartalmát úgy, hogy minden fél számára elfogadható és vállalható 

legyen‖ – szögezte le Markó Béla támogatottja hozzátéve, ő személyesen etikai kódex nélkül 

is tud viselkedni egy politikai megmérettetésen.  

 

Vajdaság: 

Könnyített honosítás: A CMH irodák is segítenek 
2011. január 21. - tor. - Vajdaság Ma 
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Korsós Tamás főkonzul: már augusztusi időpontokra jegyzik elő az érdeklődőket 

Könnyített honosítás: A CMH irodák is segítenek 

A határon túli magyar civil szervezetek is segítik a polgárokat abban, hogy az egyszerűsített 

honosítási eljáráshoz szükséges kérelmeket minél pontosabban kitölthessék, a szükséges 

dokumentumokat beszerezhessék. 

Dudás Károly a Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) Polgári Egyesület elnöke mai 

sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a héten Budapesten folytattak tárgyalásokat a 

könnyített honosítási eljárással kapcsolatban. A megbeszélésen részt vett Németh Zsolt, a 

külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára és dr. Wetzel Tamás miniszteri biztos. 

,,Aláírtuk azt az együttműködési megállapodást, amely értelmében a CMH irodák is 

segítséget nyújthatnak a könnyített honosítási eljárásnál’’ — mondta Dudás. Az 

együttműködési megállapodás értelmében a CMH irodák ezután elsősorban tájékoztatási 

feladatokat látnának el, de a kérelmezők segítséget kérhetnek például a kérdőívek kitöltésénél, 

az iratok beszerzésénél vagy az okmányok fordításánál is. Az irodáknak semmiféle döntési 

joga nem lesz, vagyis segítenek és tájékoztatnak. ,,Ennek a megbízatásnak — fogalmazott 

Dudás Károly — szimbolikus jelentősége is van, hiszen folyamatosan azt kérjük az aktuális 

magyar kormánytól, hogy a bennünket, a délvidéki magyarságot érintő kérdésekben ne 

nélkülünk, hanem velünk együtt hozzanak döntéseket’’. Vajdaságban 6 CMH iroda működik, 

emellett a tervek szerint még legalább 15 helységben nyitnának kirendeltségeket (ott, ahol a 

közelben nincs CMH iroda), és telefonos segítséget is kérhetnek a kérelmezők. 

Korsós Tamás szabadkai főkonzul hozzátette: a Kárpát-medencében a legnagyobb érdeklődést 

Délvidéken tapasztalták. Magyarország szabadkai főkonzulátusa teljes kapacitással dolgozik, 

jelen pillanatban augusztusi időpontokra jegyzik elő az érdeklődőket. A főkonzul elmondta, 

hogy a kirendeltség, és az ügyfélfogadás folyamatosan építkezik. ,,Teljesen átalakítottuk az 

ügyfélfogadási rendet, egy polgárbarát, egy ügyfélbarát ügyintézés zajlik a szabadkai 

főkonzulátuson, egy szolgáltató közigazgatás jelenik meg... Az egész folyamatban van valami 

ünnepélyesség, valami magasztos, és ezek a pillanatok a mi munkánkat is élvezetessé, 

örömtelivé teszik’’ — mondta Korsós, majd hozzátette: az együttműködési megállapodással a 

CMH irodák hivatalos partnerei lettek a főkonzulátusnak. Az irodák munkatársai az elmúlt 

hetekben szakmai felkészítésen estek át, de ez a képzéssorozat még nem fejeződött be. A 

Concordia Minoritatis Hungaricae Polgári Egyesület a főkonzulátus szakmai támogatásával az 

érdeklődőknek autentikus tájékoztatást adnak majd a beszerzendő dokumentumokról, illetve a 

kérdőívek kitöltésénél nyújthatnak segítséget. ,,A kérelmeket ezután is kizárólag a magyar 

állam képviseletein lehet beadni’’ — emelte ki Korsós Tamás. A főkonzul szerint érezhető 

lesz a CMH irodák tevékenysége, és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 

kérelmezők felkészültebben érkeznek majd ügyintézni, ezáltal megnő a főkonzulátus áteresztő 

kapacitása, minőségesebb lesz az eljárás. 

 

Minél teljesebben feltárni az 1944-45-ös délvidéki 
magyarirtást 
2011. január 23. - Ternovácz István - Vajdaság Ma 
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Szombaton Temerinben járt Dr. Glatz Ferenc akadémikus, annak a magyar és a szerb 

kormány által létrehozott akadémiai vegyes bizottság magyarországi kutatócsoportjának az 

elnöke, amely a II. világháború időszakában, az 1944-45-ben és az azt követő években történt 

vajdasági vérengzéseket hivatott feltárni, és a történtekről értékelést hozni. Dr. Glatz Ferenc 

hosszabb tárgyalást folytatott Ágoston Andrással, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

elnökével és Csorba Bélával, a VMDP körzeti szervezetének elnökével. A megbeszélés során 

arra a kérdésre keresték a választ, hogy miként lehetséges a legcélratörőbben feltárni a múlt 

fehér foltjait úgy, hogy az évtizedeken át agyonhallgatott magyarirtás többé ne legyen tabu 

téma Szerbiában, a részletekre fény derüljön, ugyanakkor a közös feltáró munka mielőbb 

elvezessen a két ország és a két nép közötti történelmi megbékéléshez. 

A megbeszélés során megállapították, hogy Magyarország az 1942-es történések ügyében már 

az elmúlt évtizedekben bizonyította nyitottságát, most elvárják, hogy ugyanerre sor kerüljön a 

Szerbia vonatkozásában is. Dr. Glatz jelezte, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban szerzett 

tapasztalatai arra engednek következtetni, hogy a szerb fél is nyitott a kérdés rendezéséhez, 

azonban óriási munka vár rájuk. Bízik benne, hogy élni fognak a történelmi pillanat adta 

lehetőséggel, és hogy a közös munkájuk majd elvezet a probléma közmegelégedéssel történő 

rendezéséhez. 

Dr. Glatz Ferenc temerini tartózkodása során megtekintette a helyi képtárban a hónap végéig 

látogatható nemzetközi bibliakiállítást. 

 

Szerb belügyminiszter: a szerb rendőrségben nem lehetnek 
kettős állampolgárok 
2011. január 24. - MTI 

 

A szerb belügyminiszter szerint kettős állampolgárok nem tartozhatnak a szerb rendőrség 

állományához. A legerősebb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 

elnöke szerint Ivica Dacic kijelentése sérti a szerb alkotmányt. 

Ivica Dacic nemrégiben a vajdasági Topolyán mondta azt, hogy kettős állampolgárok nem 

tartozhatnak a szerb rendőrség állományához.   

Pásztor István VMSZ-elnök alkotmányellenesnek nevezte a szerb belügyminiszter 

kijelentését. "Problémás és érthetetlen" a szerb belügyminiszter álláspontja - mondta a magyar 

politikus a hét végén a Dnevnik című újvidéki napilapnak. 

Emlékeztetett, hogy a kettős állampolgárság nem akadálya annak, hogy valaki ügyész, bíró 

vagy katonatiszt legyen Szerbiában. Példaként említette a szerb nemzeti bank nemrég 

leköszönt elnökét, Radovan Jelasicot, aki szintén kettős állampolgárként töltötte be ezt a 

fontos állami tisztséget. 

Hozzátette, tudomása szerint jelenleg is több ezer kettős állampolgár - a szerb mellett 

boszniai, horvát, montenegrói állampolgársággal rendelkező - személy dolgozik az Ivica 

Dacic vezette belügyminisztérium állományában. 

A magyar parlament tavaly májusban elfogadott egy törvénymódosítást, amellyel jelentősen 

megkönnyítette a Magyarországgal szomszédos államok területén élő magyar nemzetiségűek 

számára a második, magyar állampolgárság megszerzését. A kedvezményes honosítás iránt 
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óriási az érdeklődés a legutóbbi népszámlálás szerint csaknem 300 ezres vajdasági magyar 

közösség részéről is. 

 

Kárpátalja: 

Kettős állampolgárság: Ukrajna nem támogat, nem tilt – tűr  
2011. január 21. - Kárpáti Igaz Szó 

 

Terjedelmes cikkben foglalkozott a magyarországi kedvezményes honosítás kérdésével a Rio 

című ungvári lap. Mint írják, a kárpátaljai magyarok az ungvári főkonzulátuson és a 

beregszászi konzulátuson január 1-je óta adhatják be kérelmüket. A külképviseletek 

munkatársai szerint a munka békésen és folyamatosan zajlik, habár már sorok is kialakultak, 

mivel az ellenőrzés folyamata és a dokumentumok kitöltése sok időt vesz igénybe. 

Ugyanakkor némely médiumban olyan információk jelentek meg, hogy a magyar 

állampolgárság megszerzéséhez előbb le kell mondani az ukránról, holott ilyet sem a magyar, 

sem az ukrán törvények nem írnak elő. 

Ukrajna területén, például a Krímen sok állampolgár két útlevéllel is rendelkezik. A Rio cikke 

utal arra, hogy egy másik állam útlevele még nem jelent kettős állampolgárságot. A 

nemzetközi jog szemszögéből nézve a kettős állampolgárság és a második állampolgárság 

fogalma között vannak bizonyos eltérések. Az állampolgár kifejezés az egyén egy konkrét 

államhoz való jogi hovatartozását jelenti. Érthetően minden ország megfogalmazza polgárai 

jogait és kötelességeit. Jó példája ennek a katonai szolgálatban vagy állami beosztásban való 

munkavégzés. Ha az egyénnek kettős állampolgársága van, ez azt jelenti, hogy ő választhatja 

meg, melyik jogait és kötelezettségeit teljesíti, hol fizet adót, hol vesz igénybe szociális 

segítséget stb. Ha az egyénnek második – vagy akár harmadik, negyedik – állampolgársága is 

van, akkor elméletileg érintett állam felé vannak kötelezettségei és jogai. 

A Rio szerint lakossági szemszögből nézve hasznos és praktikus, ha valaki két személyi 

igazolvánnyal rendelkezik. A lap szerint választhat, s eldöntheti, mi jobb: izraeli vagy ukrán 

nyugdíjat kapni? Minden olyan esetben, amikor valaki két útlevéllel rendelkezik, biztosítja 

magát valamilyen előre nem látható helyzetre. 

Ukrajnában is vannak olyan közéleti személyiségek, akik hangsúlyozzák, hogy az 

állampolgárságról szóló törvényen változtatni kell. A Legfelső Tanács 2008-ban elhatározta, 

hogy foglalkozni fog a kettős állampolgárság kérdésével, és változtatásokat eszközöl az ide 

vonatkozó jogszabályokban úgy, hogy azok magukban foglalják a többes állampolgárság 

felelősségét. Egy 2009-es törvénytervezet már büntetőjogi felelősséget állapított meg a többes 

állampolgárságért, s ezt első olvasatban el is fogadták, ami ellenérzéseket váltott ki, 

ugyanakkor csaknem minden vezető beosztású személy rendelkezik más állam – például 

orosz, izraeli, dominikai, amerikai stb. – útlevelével is. 

Csupán a csak az ukrán állampolgársághoz ragaszkodók gondolják úgy, hogy a kettős 

állampolgárság kihívást, veszélyt jelent, sérti Ukrajna nemzeti érdekeit, és ez a probléma 

halaszthatatlan nemzetbiztonsági eljárásokat követel. Ezzel kapcsolatban a RIO Szvitlana 

Mitrjajevát, a stratégiai kutatások nemzeti intézete helyi fiókintézetének vezetőjét idézi, aki 

elismerte, hogy az ukrán törvényhozásban, sem a Btk-ban, sem a közigazgatási kódexben 

nincs meghatározva egy más állam polgárságának a felvétele. Az egyetlen, ami alkalmazható 
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az ilyen személlyel szemben, az állampolgárságtól való megfosztás. De ez a procedúra 

nagyon összetett, mivelhogy a különböző országok között nincs megállapodás az ilyen 

tartalmú információk cseréjéről. 

A jog elismeri egy másik útlevél meglétét, Oroszországban az alkotmányban is engedélyezett 

a kettős állampolgárság. Ukrajnában az alaptörvény 4. cikkelye szerint egyes állampolgárság 

van. Ez a megállapítás a jogászok között sok vitát váltott ki. Érdekes az a tény, hogy a 

törvénynek ugyanez a cikkelye lehetőséget ad az ukrán állampolgároknak más állampolgárság 

megszerzésére (nem kettős állampolgárságra).  „Ha Ukrajna állampolgára megszerzi más 

ország állampolgárságát, a jogi viszonyokban Ukrajnában ukrán állampolgárnak tartják.‖ 

Ukrajnában a törvény nem ismeri el a kettős állampolgárságot, ám amennyiben valaki mégis 

polgára egy másik országnak is, ettől függetlenül Ukrajna állampolgára marad, és ugyanúgy 

vonatkoznak rá az ország törvényei, mint bárki másra. Hogy mindenki megértse: ha valakinek 

például az ukrán mellett amerikai állampolgársága is van, de továbbra is itt él ebben az 

országban, és bajba keveredik, felesleges amerikai külképviselethez fordulnia védelemért, 

hiszen a hatályos ukrán törvények szerint ennek az országnak a polgára. 

Napjainkban egyetlen jogi okirat sem tartalmaz felelősségre vonást a két vagy több útlevél 

birtoklásáért. Senkit sem lehet felelősségre vonni egy másik ország állampolgárságáért. 

Három esetben lehet valakit az ukrán állampolgárságától megfosztani: 

1. ha lemond az állampolgárságáról 

2. ha valaki elveszíti állampolgárságát például hazaárulás miatt, vagy más ország 

hadseregének lett a tagja 

3. a nemzetközi egyezmények alapján. 

Tehát Ukrajna nem ismeri el a kettős állampolgárságot, de nem tiltja polgárainak, hogy 

megszerezzék más állam polgárságát. Ha valaki férjhez megy egy külföldihez, s felveszi 

annak állampolgárságát, semmiképp sem lehet megfosztani az ukrántól. A lényeg, hogy egy 

másik állampolgárság megszerzése nem minden esetben jár az ukrán elvesztésével. Ez még 

egyszer megerősíti azt a lehetőséget, hogy bárki szabadon felveheti az ukrán mellett egy 

másik ország állampolgárságát. A RIO szerint ha valaki felveszi a magyart, nem veszíti el 

ukrán állampolgárságát. Ha a magyarországi tartózkodás alatt valakinek érvénytelenné válik 

ukrán útlevele, és a magyarral jön haza Kárpátaljára, az sem jár semmilyen büntetőjogi 

következménnyel. 

 

Himnuszmondó verseny Kárpátalján 
A Magyar Kultúra Napját országszerte és a határokon túl is megünnepli a magyarság. 

2011. január 23. - Tótik Enikő - Duna TV, Híradó 

 

A Magyar Kultúra Napját országszerte és a határokon túl is megünnepli a magyarság. Kölcsey 

Ferenc 1823-ban január 22-én fejezte be a Himnuszt. Ma tartják Budapesten a Liszt év 

nyitóhangversenyét, a Művészetek palotájában, ahol az államfő mond köszöntőt. Kárpátalján 

Himnuszmondó versennyel kezdődött a Magyar Kultúra ünnepe. 

Az ungvári Dayka Gábor Középiskola 13. alkalommal adott otthont a megmérettetésnek. 

Ukrajnában csak a rendszerváltozás óta lehet nyilvánosan elénekelni a magyar himnuszt. 
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A magyar himnuszt a 8. osztályban tanulják a kárpátaljai diákok - mindössze két óra jut a mű 

elemzésére. A pedagógusok azonban itt nem ragaszkodnak szolgai módon a tantervhez. 

Látom és tapasztalom, hogy nagyon-nagyon nehéz itt megmaradni magyarnak, a környezet, a 

munka, és egyéb hatások miatt. Ezért különösen értékelendő, hogy vannak olyan gyerekek, 

akik szépen, szabatosan, tisztán, pontosan, jól értve Kölcsey gondolatai részt vesznek egy 

ilyen versenyen és biztos, hogy bennük ez a himnusz meg fog maradni életük végééig - 

Szalipszki Endre, az ungvári Magyar Főkonzulátus konzulja. 

A szovjet időkben Kárpátalján a tanárok csak titokban oktathatták a magyar Himnuszt. A 

magyar himnuszt a határon túl élők különösen fontosnak tartják, - mondják a kárpátaljai 

pedagógusok. Ezért fordítanak gongot arra, hogy minden magyar gyerek megtanulja és 

magáénak érezze azt. 

 


