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Vezető hírek: 

 

Vajon meddig is érnek el valójában Magyarország határai? 

2011. január 24. - Kovács András - Magyar Nemzet Online, Erdély Ma 

A Magyar Nemzet beszámol a Külügyi Intézet egyik munkatársa, Kántor Zoltán hétfői 

nemzetpolitikával kapcsolatos előadásáról. Az előadás bemutatta azt a nemzetpolitikai 

irányváltást, melyet az új kormány május óta szorgalmaz. Kiemelte az új, illetve megújított 

intézményes alapokra helyezett magyarság politikát, a MÁÉRT, a KMKF, vagy a kettős 

állampolgárság példáján. Kántor szerint a szavazati jog kiterjesztése adott esetben növelheti a 

feszültségeket a szomszédos államokkal, mert nem tudjuk, hogy milyen fejlemények várhatók 

ebben a kérdésben. Azonban, ha abból indulunk ki, hogy Románia határon túli állampolgárai 

is szavazhatnak, akkor elvben nem lehet probléma - tette hozzá a szakértő. 

 

A Kárpátok perioikoszai 

2011. január 24. - Rajcsányi Gellért - mandiner.blog.hu 

A határon túli magyarok választójogának megadásával foglalkozik a mandiner cikke. Bár sok 

ellenvélemény van, mégis azt a kérdést teszi fel, hogy miért ne adjanak szavazati jogot a 

magyar állampolgároknak. Hiszen ha nem ütközik uniós jogszabályokba, akkor a választójog 

megadása tisztán politikai kérdés, ami most már egyre inkább a megadás felé billenti a mérleg 

nyelvét. Míg eleinte óvatosabb kijelentések foglalkoztak a szavazati jog megadásával a 

kormány oldalán, addig most már Kövér László is tényként könyveli el a dolgot. Az hogy 

milyen módon választhatnának a határon túliak még nem dőlt el, de több modell is kering a 

köztudatban, listára szavazás, külön határon túli listára való szavazás. A cikk foglalkozik az 

ellenérvekkel is. A legtöbbet hangoztatott, hogy az választhasson aki az országban adózik, ez 

azért nem állja meg a helyét, mert akkor ne szavazzanak a nyugdíjasok, vagy a külföldön 

munkát vállalók. A másik inkább politikai ellenérv az, hogy a határon túliak szavazataival a 

jelenlegi kormány nyer jelentős támogatást. Erről csak annyit ír a szerző, „nem tudok mást 

idézni, mint a másnak ásott verem és a beleesés ősi bölcsességét.” 

 

Tőkés László Debrecenben kért magyar állampolgárságot 

2011. január 24. - Dombi Margit - Magyar Nemzet Online 

Három gyermekével együtt Debrecenben kért hétfő délelőtt magyar állampolgárságot Tőkés 

László, az Európai Parlament alelnöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Tőkés 

Lászlót fogadta és a dokumentumok beadására is elkísérte Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, 

Debrecen polgármestere. Tőkés szerint a kettős állampolgárság lehetősége erősíti az 

autonómiatörekvések esélyeit, ennek ellenére nem kezelhető azonos ügyként, az autonómia 

kérdése és a határon átnyúló nemzetegyesítés két külön dolog. Úgy fogalmazott, a kettős 

állampolgárságról alkotott törvénnyel Magyarország visszatalált a rendszerváltáskor 

megkezdett útra, amelyet a határon átnyúló nemzetegyesítéssel kell és lehet teljessé tenni. 
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
Tőkés László Debrecenben kérte a honosítását 

2011. január 24. - MTI, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Debrecenben adta be állampolgársági kérelmét Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) elnöke. A két város Debrecen és Nagyvárad szoros kapcsolatával és a 

megyék közötti jó viszonnyal magyarázta, hogy miért Magyarországon igényli az 

állampolgárságot. Külön örömét fejezte ki, hogy Kósa Lajos polgármester híve a szavazati jog 

megadásának is. 

 
Honosítás - Pakson intézi kérelmét ötven székelyudvarhelyi 

2011. január 25. - MTI 

Paks és Székelyudvarhely közötti sportkapcsolatnak köszönhetően ötven székelyudvarhelyi 

öregfiúk csapattag és családtagjaik adják be honosítási kérelmüket a magyar városban. 

Blazsek Balázs főjegyző elmondta, eddig néhány kérelem érkezett hozzájuk, ezért az ötven 

kérelemre igyekeznek időben felkészülni, hogy zökkenőmentesen bonyolítsák le az eljárást.  

 

Felvidék: 

 
Matovič: csak az lehessen kettős állampolgár, aki a másik országban él 

2011. január 24. - bumm.sk 

Igor Matovič, az Egyszerű Emberek vezetője bejelentette, hogy abban az esetben fogják 

megszavazni a szlovák állampolgársági törvényt, amennyiben elfogadják az általuk benyújtott 

módosító javaslatot, miszerint „csak az vehessen fel más állampolgárságot a szlovák mellé, 

aki hosszú ideje a másik országban él, ott tanul, dolgozik vagy vállalkozik, esetleg családi 

kötelékei az adott államhoz kötik.” Közben az ellenzéki Smer is módosítani szeretné a 

törvényt. Az általuk benyújtott javaslat szerint az vehesse fel egy másik ország 

állampolgárságát, aki már hat hónapja lakhellyel rendelkezik az adott országban. 

 
Egyszerű - magyarfóbiás – Emberek 

2011. január 24. - Felvidék Ma 

Az Egyszerű Emberek vezetőjének bejelentésével foglalkozik a Felvidék Ma cikke. Igor 

Matovič az állampolgársági törvénnyel kapcsolatban nyilatkozta, hogy nem fogják 

megszavazni a Mikulás Dzurinda külügyminiszter által beterjesztett módosító javaslatot. 

Véleményük szerint csak nagyon erős családi kapcsolattal rendelkező állampolgárok vehetnék 

fel egy másik ország állampolgárságát, azonban nem fejti ki, hogy mit is jelent számukra ez a 

kapcsolat. Hangsúlyozták azt is, hogy „állampolgárságát továbbra is elveszítené mindenki, aki 

annak ellenére, hogy semmilyen valós kötődése nincs a Magyar Köztársasághoz, a magyar 
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állampolgárságot megszerezné.” A tervezet hátterében az áll, hogy szerintük „Orbán Viktor 

nagy-magyar étvágya igenis reális veszély.” 

 
A Kerekasztal a magyar pedagógiai intézet megalakulása mellett 

2011. január 25. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, parameter.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyilatkozatot tett közzé a Magyar Pedagógiai 

Módszertani Intézet megalakításával kapcsolatban, melyben támogatja az intézet létrehozását, 

azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a munkatársak számának bővítésére van szükség.  

 
Szlovákiában eddig 25 személy vesztette el állampolgárságát 

2011. január 25. - Kokes János - MTI 

A Pravda közlése szerint eddig 25-en vesztették el állampolgárságukat, többségük német és 

osztrák állampolgár lett. A cikk a továbbiakban közli, hogy az Iveta Radicová vezette 

jobbközép szlovák kormány megígérte, hogy változtatni fog a Fico féle törvényen. A Szlovák 

Demokratikus és Keresztény Unió (SDKU), a Szabadság és Szolidaritás (SaS), valamint a 

magyar-szlovák Híd párt elfogadták a külügyminisztérium javaslatát, miszerint a jövőben a 

magyar állampolgársági törvény Szlovákiában nem lenne érvényes.  

 

Erdély: 

 
Alapvető változások szükségesek, ebben értett egyet Tőkés és Eckstein 

2011. január 24. - Erdély Ma, Krónika 

Tőkés László pénteken találkozott Eckstein-Kovács Péterrel az RMDSZ elnökjelöltjével, aki 

tájékoztatta programjáról. Tőkés örült, hogy változások állhatnak be az RMDSZ életében. 

Mindkét politikus egyet értett azzal, hogy szükség van az erdélyi Magyar Összefogás 

felélesztésére az elnökválasztást követően.  

 
Tantervi javaslat a Sapientia tanáraitól 

2011. január 24. - Csúcs Mária, Csúcs Péter, Száva Enikő - Duna Tv, TÉRkép 

Az elfogadott román oktatási törvény értelmében nem anyanyelvként kell tanulniuk a 

kisebbségi iskolákban tanulóknak a román nyelvet. Azonban ehhez szükség van új tanterv 

kidolgozására is, amit a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanárai már két éve 

összeállítottak, amit konferenciákon is megvitattak már. Véleményük szerint alkalmazható 

lenne tanterv, hiszen az új törvény előírásainak megfelel. A román Tanügyminisztériumból az 

a válasz érkezett, hogy „az új módszertan kidolgozása folyamatban van.” 

 
Nyolcvan évesen visszakapni a magyar állampolgárságot – Pályázat 

2011. január 24. - Erdély Ma 

Mostanság sokat hallani arról, hogy azok az idős emberek, akik éltek 1940 és 1944 között 

Erdélyben, nagyon fontosnak tartják, hogy visszaigényeljék magyar állampolgárságukat. A 

hajlott hátú nénik, a megrokkant bácsik azt vallják, hogy számukra ez az anyaországhoz való 
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kötődés jelképe. Az Erdély.ma irodalmi pályázatot hirdet, amelyre olyan írással lehet 

jelentkezni, amelyben a szerző azt kell leírja – egyes szám első személyben –, amire szerinte 

egy ilyen idős néni vagy bácsi visszagondol, amikor a magyar állampolgárság témája kerül 

napirendre. Az írás legkevesebb 4000 karaktert kell tartalmazzon (egy átlagos A4-es oldal). A 

pályázaton két, nagyjából egyenértékű díjat lehet nyerni: egy 200 lej értékű könyvcsomagot, 

amit a nyertes az egyik nagy magyarországi könyvesbolt kínálatából válogathat össze, illetve 

egy két személyre szóló sátorhelyet az idei Tusványos-táborban. 

Beküldési határidő: 2011. március 15. Beküldési cím: palyazat@erdely.ma 

 
Késve, de jött a támogatás 

2011. január 25. - Balog-Tamás Erika - Új Magyar Szó 

Megérkezett az Iskola Alapítvány számlájára az oktatási-nevelési támogatás. Az alapítvány 

elmondása szerint a késés hátterében az áll, hogy a KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága 

„csak mos folyósította fennmaradt összeget”. Akik postán kérték a támogatás kifizetését, 

azoknak még akár másfél hónapot is várni kell arra, hogy megérkezzen hozzájuk a pénz. 

Udvarhelyszéken 11 ezren igényelték a támogatást. 

 
Sikerült az RMDSZ és az MPP összefogása 

2011. január 25. - Végh Balázs - Krónika 

Egyedülálló koalíció győzött Avasújváros helyhatósági választásán. Az RMDSZ és az MPP 

összefogásával indított közös listát és a 13-ból 8 mandátumot szereztek is. Hajdú Géza, az 

MPP helyi szervezetének alelnöke elmondta, hogy „megegyeztünk, és összefogtunk, hogy ne 

vádolhassanak azzal, megosztjuk a falu magyarságát.” Ludróczki Sándor szerint eddig sem 

voltak komoly problémák a településen, de az „az akkori többség elnyomott minket a 

tanácsban” most, hogy többségbe kerültek neki tudnak látni a feladatok megoldásának. 

 
Felhívás Erdélyieknek 

2011. január 25. - B. D. T. - transindex.ro 

Sok a tennivalója a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének, ha az asszimilációs 

folyamatokat még idejében fékezni kívánja. Ennek legjobb módja egy jól működő oktatási 

program, amihez természetesen anyagi és emberi támogatás kell. Ebből viszont hiány van. Az 

elmúlt két évben Magyarország normatív támogatást nyújtott, mely alapján két évig nem 

kellett pályázni a Szülőföld Alapnál. A támogatási szerkezet az új Bethlen Alapnál még nem 

kristályosodott ki. Az európai uniós támogatási rendszer rejtett akadálya, hogy  Romániának 

szánt uniós keretből például civil szervezet csak akkor pályázhat, ha együttműködik egy 

állami intézménnyel, pl. iskolával vagy önkormányzattal. Az együttműködésre pedig kevesen 

hajlandók. A direkt brüsszeli források megpályázásához viszont több külföldi partner is kell, 

általában utaztatást és konferenciákat támogatnak, de nem kifejezetten erről szól a moldvai 

magyar oktatási program. A közel 1000 magyarul tanuló csángó gyermek oktatási-nevelési 

támogatása a Keresztszülő program keretében is működhet, de ebben főként magyarországi 

magánszemélyek vesznek részt, kevés például az erdélyi mecénás, akár magánszemély, vagy 

falu, önkormányzat. A román állam egyelőre semmilyen szinten nem támogatja az anyanyelvi 

oktatást Csángóföldön. Hegyeli Attila, az oktatási program volt vezetője, egyébként az új 
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oktatási törvényben jó lehetőségeket lát, ha sikerül kilobbizni, hogy a szempontjaik 

bekerüljenek a törvénycikkelyeket tartalommal megtöltő alkalmazási útmutatókba. 

 
Kovács Péter: ha a bihari RMDSZ tévedett, ki kell javítani a hibát 

2011. január 25. - Nagy Orsolya - Krónika 

Kovács Péter az RMDSZ területi szervezetekért felelős ügyvezető alelnöke szerint „eltúlzott” 

a honosítás kapcsán kialakult konfliktushelyzet. Elmondta, hogy dicséretes a Bihar megyei 

szervezet részvétele a tájékoztatásban, hozzátette, hogy „csak az nem téved, aki nem 

dolgozik. Ha a Bihar megyei RMDSZ tévedett, akkor ezt ki kell javítani, az információt 

módosítani kell, és továbbmenni. Ha a magyar kormány tévedett azzal, hogy hibás 

tájékoztatást nyújtott a jegyzőinek, a hivataloknak, amelyek Magyarországon fogadják az 

igénylőket, akkor a magyar kormánynak kell módosítania az álláspontját.” 

 

Vajdaság: 

 
Iskolamentés Szilágyin 

2011. január 22. - Friedrich Anna - Vajdaság Ma 

A szilágyi Kis Ferenc Általános Iskola megmaradásáért küzd Mgr. Orcsik Károly, a falu 

plébánosa. Az iskolában 4-8 fős magyar osztályok indultak, ami miatt veszélyben van az 

iskola, hiszen a minimális létszám 15 fő lenne és ezalatt nem lehetne magyar tagozatot nyitni.. 

Az iskola működése azért is lenne fontos, mivel Bácsszentiván (Prigrevica), Szond, Apatin 

térségében ez az egyetlen magyar iskola. Ráadásul az oktatás színvonala is azt indokolná, 

hogy működjön az iskola, ugyanis országos versenyeken komoly eredményeket értek el. A 

faluba költözött egy ötgyermekes magyar család is, akiknek a falu bérel házat, illetve 

segítenek alkalmi munkához jutásban is és a gyerekek az iskolát gazdagítják. A falu 

plébánosának nevéhez fűződik a diákotthon építése is, ami augusztustól már fogadhatja a 

diákokat is. Céljai között szerepel, hogy a településről külföldre származottak „beálljanak a 

közösségek megmentésébe, akár a szegény, többgyermekes családok számára vásárolt 

házakkal vagy más módon is, hogy a közösség megmaradjon. Hiszen: ők is csak addig 

járhatnak haza a szó igazi értelmében, amíg itt magyarok lesznek!” 

 
Hogyan béküljünk meg szomszédjainkkal? 

2011. január 24. - Turi Tibor - Vajdaság Ma 

Dr. Glatz Ferenccel a szerb-magyar történelmi megbékélés bizottságában elnökével készített 

interjú a Vajdaság Ma hírportál, a délvidéki magyar népirtás 66. évfordulójára rendezett 

szegedi megemlékezést követően. A történész elmondta, hogy az „elmúlt 150 évben állandó 

konfliktusok alakultak ki a nemzetállamokba szorított kisebbségek és a többség között.” Amit 

háborúkkal nem lehetett megoldani, ezért jöttek létre Európában a megbékélési bizottságok, 

amik a „közös történelmi problémáról őszintén beszélnek, mindenki bevallja a saját 

tévedéseit, ha úgy tetszik, rútságait is, ugyanakkor meg kellett egyezni a másik országban 

lévő kisebbségek jogállásáról, arról, hogy ezeknek milyen autonómia, főleg kulturális 

autonómia jár.” Kiemelte, hogy addig nem lesz közös gazdasági élénkülés a környező 



 
 

 

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

7 

országok nemzeti, etnikai kérdései megválaszolatlanok maradnak. A szerb félről elmondta, 

hogy „legalább annyira tisztességesek velünk, mint amilyenek annak idején a németek voltak 

a franciákkal szemben.” 

 
Megalakult az MPSZ szabadkai szervezete 

2011. január 24. - Vajdaság Ma 

Pénteken Szabadkán megalakult a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) helyi alapszervezete. 

Az alakuló ülésen többek között az MPSZ működéséről, az irányelvekről, az eddig elért 

eredményeiről volt szó. A jó hangulatban zajló megbeszélések után Rácz Szabó Lászlónak, a 

párt elnökének és Sass Tamás alelnöknek a jelenlétében a szervezet tisztségviselői is 

megválasztották. A szabadkai szervezet elnökének Asztalos Róbertet, alelnökének Kocsis 

Damirt, titkárnak pedig Patyi Sándort választották meg szervezet jelenlévő tagjai egyhangú 

szavazással. Az elnökség további tagjai: Vukmanov Stipan és Kocsis Andrea. 

Jegyzőkönyvezető Kocsis Jolán, jegyzőkönyv-hitelesítők pedig Merész Hermina és Kocsis 

Damir. 

 
Ismét meggyalázták a csúrogi emlékművet 

2011. január 25. - Diósi Árpád, Szeli Balázs - Magyar Szó 

Megrongálták az 1944/45-ös vérengzések magyar áldozatok emlékére állított csúrogi 

emlékművet. Teleki Júlia a délvidéki magyarellenes atrocitások kutatója elmondta, hogy 1994 

óta, amióta létezik az emlékmű, minden évben történnek rongálások. „Egyes emberekben 

akkora a gyűlölet Csúrogon, hogy nem maradhat ott tartósan a magyarok emléktáblája” - 

mondta. Már próbálták kegyhellyé nyilvánítani a területet, de kérelmüket mindig elutasították, 

így minden rongálást követően engedély nélkül állítanak keresztet. Egeresi Sándor, a 

Tartományi Képviselőház elnöke is a helyszínen volt, közleményében úgy fogalmazott ,hogy 

nem lehet magyarok elleni támadásnak nevezni ezeket az incidenseket, hanem „a vajdasági 

polgárok elleni támadásként kell minősítenünk őket.” 

 
Megszűnő iskolák 

2011. január 25. - Sebestyén Imre - Magyar Nemzet 

A vajdasági anyanyelvi oktatásban a magyarságra nézve kedvezőtlen folyamatok zajlanak le, 

mely egyes iskolák magyar tagozatainak megszűnésével vagy a szükséges magyar 

gyereklétszám feltornázására tett erőfeszítésekkel érhető tetten. A nyugat-bácskai Szilágyin is 

ilyen a helyzet, melyről  a falu papja, Orcsik károly, illetve Horváth Béla faluelnök számol be. 

Sok helyen, ahol a számottevő magyar közösség kisebbségben él, mint például Újvidéken 

vagy Zomboron, a magyar gyerekek 50%-a jár csak magyar iskolákba. Összesítve, a vajdasági 

magyar gyerekek 80%-a részesül anyanyelvi oktatásban- számol be a cikk. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. január 25i számában olvasható) 

 

Kárpátalja: 

 
Honosítás: az elvált szülő engedélye is kell 
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2011. január 25. - karpatinfo.net 

Az egyszerűsített honosítás során felmerült kérdésekre keresett választ a Kárpátinfo. A 

válaszokat Wetzel Tamás miniszteri biztos adta meg, az elvált szülők hozzájárulásának 

kérdésére, valamint a valószínűsítés fogalmának kérdésével kapcsolatban. Kijelentette, hogy a 

születendő gyermek automatikusan megkapja a magyar állampolgárságot. 
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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: 

A Kárpátok perioikoszai 
2011. január 24. - Rajcsányi Gellért - mandiner.blog.hu 

 

A kettős állampolgárság immár kipipálva. Sokan kérdezhetik: miért kapnának választójogot is 

a külhoni kettős állampolgár magyarok? Én inkább megfordítanám a kérdést: miért NE 

kapnának választójogot, ha már magyar állampolgárokká váltak? 

Az állampolgárság ugyanis jogokkal jár. Az állampolgári jogok közé tartoznak a gazdasági, 

szociális, kulturális jogok, de mindenekelőtt a politikai viszonyokhoz kapcsolódó jogok. Ezen 

belül is a szabadságjogok és a politikai jogok csoportját különböztethetjük meg: a politikai 

jogok közül pedig a választójog, az általános választójog az egyik legfontosabb vívmány, amit 

jellemzően liberális jogvédők, aktivisták vagy politikai erők az elmúlt kétszáz évben elértek - 

erre még visszatérek. A választójog tehát erősen kapcsolódik az állampolgársághoz: rendkívül 

komoly indokok kellenek (ha léteznek ilyenek egyáltalán), hogy ne járjon ez a jog az adott 

országok bizonyos állampolgárainak. 

Egy ilyen lehetséges okot kihúzhatunk: sem az Európai Unió, sem a Magyarország által 

megkötött, ránk nézve kötelező szerződések nem gördítenek akadályokat az elé, hogy egy 

magyar állampolgár szavazójoggal is rendelkezhessen. Viviane Reding igazságügyi EU-biztos 

szóvivője éppen a magyar kettős állampolgárság ügyéről nyilatkozta azt: az 

állampolgársággal kapcsolatos ügyekben maguk a tagállamok viselik a felelősséget, és a 

Bizottságnak nincs hatásköre, nincs lehetősége fellépni ilyen kérdésekben. 

Redinggel egy időben hazai nemzetközi jogászok is hangsúlyozták: csak és kizárólag az adott 

állam jogosult dönteni arról, kinek ad választójogot. „A megkülönböztetés általános tilalmára 

vonatkozó kötelezettségen kívül nincs olyan, az állampolgárságot, illetve a választójogot 

érintő uniós jogszabály, amely a szuverenitást korlátozó módon kötelezné a tagállamokat 

ezekben a kérdésekben” - fejtette ki Lattmann Tamás. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász is 

elmondta: nem lehet kifogásolni, ha Magyarország szavazati jogot adna a magyar 

állampolgárságú határon túli magyaroknak. Szlovákia, Franciaország, Olaszország és 

Románia is biztosít szavazati jogot a diaszpórában élő, belföldön lakóhellyel nem rendelkező 

állampolgárainak. 

Azt se felejtsük el, hogy e sorok olvasói közül a legtöbben uniós állampolgárok: az Unió 

állampolgára az EU bármelyik országában szabadon mozoghat, utazhat és tartózkodhat, a 

lakóhelye szerinti tagállamban részt vehet a helyhatósági és az európai parlamenti 

választásokon, sőt akár jelöltként is indulhat és megválasztható. Bár ehhez a jogosultághoz 

helyi lakcím kell, az uniós állampolgárság jó példa arra, hogy a választójog is rég elmozdult a 

régi, szigorúan nemzetállami keretek közül. 

Ha nemzetközi jogi akadályok nincsenek, onnantól kezdve a magyar kettős állampolgárok 

választójoga tisztán politikai kérdés. A magyar politika pedig jelenleg - és még jó pár évig - 

nagyjából Orbán Viktor dolgozószobájában dől el, és itt akár le is zárhatnánk a cikket. Mégis 

folytatjuk: igen, a Fidesz részéről is voltak olyan megszólalások, hogy a kettős állampolgárok 

nem fognak választójogot is kapni. Németh Zsolt egy Simicskó Istvánnal közös koncepcióra 

hivatkozva még tavasszal, a választások előtt azt nyilatkozta: nem járna választójog a kettős 

állampolgársággal. Lázár János december végén azt nyilatkozta: „Az eddigi érvek nem 
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győztek meg teljesen, hogy korlátlanul meg kellene adni. Ezt a választ alaposan meg kell 

gondolnunk”.  

Németh kijelentését választások előtti, okos óvatosságként lehet értelmezni (gondoljunk csak 

a december ötödike előtti, ballib bendősoviniszta kampányra); és Lázár megjegyzése is 

inkább kivárásra utal. A Fideszben egyre erősebbek azok a hangok, amelyek megadnák a 

szavazójogot a külhoni magyaroknak. Semjén Zsolt decemberben arról beszélt: az elfogadott 

törvény nem ismer A vagy B kategóriájú magyar állampolgárságot. Egy magyar nemzet van, 

egy magyar állampolgárság van. Személyes véleménye szerint a határon túli magyaroknak 

meg kell adni a szavazati jogot. 

Pár napja viszont Kövér László házelnök kész tényként jelentette be: választójogot kapnak a 

külhoniak. Gulyás Gergely, az alkotmány előkészítésével foglalkozó parlamenti bizottság 

alelnöke azt nyilatkozta: lesz választójog, és várhatóan kiveszik az alkotmányból azt a részt, 

amely a választójog feltételéül szabja a magyarországi lakhellyel való rendelkezést. Gulyás 

szerint az alkotmányozó bizottság többsége támogatta ezt a változást. Egyre több jel utal tehát 

arra, hogy a kétharmados kormánypárt a szavazójog megadása mellett dönt. 

A kérdés tehát már csak a „hogyan”: miként tudnak határon túli kettős állampolgárok 

Magyarországon szavazni? Külhoni mandineres kollégáink, J. Clayton és pazs is az ezzel 

kapcsolatos várakozásokkal tekintenek a választójog újraszabályozása elé. 

Számos modell elképzelhető, és a részletekről még nincs sok tudomásunk. Gulyás szerint a 

modellek a konzultációs jellegű képviselettől a teljes mandátumig terjedhetnek. A két 

leginkább logikus megoldás: csak az országos listára szavazhatnának, az egyéni képviselőkre 

nem; vagy pedig létezne egy külön határon túli lista. Az, hogy ez mennyi képviselőt jelent a 

2014-től mintegy kétszáz fősre csökkenő magyar parlamentben, még nem tudhatjuk. A 

határon túli állampolgárok számaránya lenne az irányadó? Vagy csak egy párfős, szimbolikus 

csoportot alkothatnának a parlamentben, mint egy mini frakció? Ez az a kérdés, amiről 

érdemes és kell is vitázni. 

Egyebekről kevésbé: a kettős állampolgárság megadása olyan egyszerű és alapvető, mint a 

lélegzetvétel, s ettől csak a szégyenletes 2004-s gyurcsányi NEM-kampány tért el 

drasztikusan - meg is lett annak a hosszú távú következménye. A külhoni magyarok 

parlamenti képviselete mellett pedig itt az idő és az alkalom, hogy a magyarországi 

kisebbségek ügyét is megoldják: a hazai kisebbségek parlamenti képviseletének 

megoldatlansága miatt 1992 óta tart a mulasztásos alkotmánysértés. 

A választójog elleni érvekről: gyakran előjön, hogy az választhasson, aki itt adózik. Nos, ez 

az érv még a kettős állampolgárság kérdése idején is előjött, mégse tartom megalapozottnak. 

Mit is értünk pontosan adózás alatt? Netán a Magyarországon segélyből élők, a nyugdíjasok, a 

tartósan külföldön élő magyar állampolgárok (akik kint dolgoznak, kint kapnak fizetést és kint 

fizetik a tébét és az egyéb adókat) esetében is meg kellene vonni a választójogot? Talán a 

cenzus mellett érvelnek az ellenzők? Nos, ha így van, valójában szép konzervatív eszmét 

támogatnak ezzel. A magunkfajta álkonzerveknek is megvannak a különbejáratú elméleteik a 

választójog kívánatos szűkítéséről, de azok a való világban talán maradjanak meg szellemi 

játszótereinken. Az állampolgárság önkéntes alapon történő kiterjesztése, megkönnyítése 

ugyanakkor a jogszerzés, jogkiterjesztés virtigli liberális eszméje. Nem is értem, hogyan 

tiltakozhatnak ez ellen öntudatos baloldaliak, liberálisok, netán libertáriusok. 
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Van egy félelem a szociális és egészségügyi ellátások ügyében is, de azok nem az 

állampolgársághoz kötődnek: mindenki ott jogosult rájuk, ahol nyugdíj- és tb-járulékot 

fizetnek. 

A politikai ellenérvek kevésbé érdekelnek: amikor szocialista-liberális politikusok, közírók és 

egyebek attól félnek, hogy a határon túli magyar választók szinte kizárólag a magyar 

jobboldalra szavaznak, akkor nem tudok mást idézni, mint a másnak ásott verem és a beleesés 

ősi bölcsességét. Tetszettek volna. A legkíméletlenebb politikai logika is arra ösztönözheti a 

magyar kormánypártot, hogy ezt a gólt belője a rég kapus nélkül maradt kapuba. Ugyanakkor 

nyilván nem lesz kétmillió új állampolgár, az állampolgárságot felvevők sem fognak mind 

választójogukkal élni, és a szavazók sem fognak száz százalékban a Fideszre szavazni. Arra 

viszont majd szívesen, aki józanul képviseli a külhoniak, vagyis inkább a teljes magyar 

nemzet érdekeit. 

Horvátok, szerbek, románok és a többiek: választójogot adtak a külhoni nemzettársaiknak. 

Európában, s főleg a kontinens innenső végében történelmileg úgy alakult, hogy az 

országhatárok nem fedik a nemzetek határait. Különösen így van ez a mi esetünkben: Európa 

legnagyobb őshonos nemzeti kisebbségét alkotják a magyarok a különböző szomszédos 

országokban, s az elmúlt 90 év magyar történelmét súlyosan meghatározta a nehezen 

feloldható trianoni trauma. Elképzelhető, hogy az éppen teljhatalommal rendelkező magyar 

jobboldal úgy oldja meg a kínálkozó lehetőséget, hogy rögtön másodrendű magyar 

állampolgárokat teremt a külhoniakból, mintegy kárpát-medencei perioikosszá, körüllakóvá 

téve őket? 

A Fidesz, amikor liberális kispártból a magyar jobboldal vezető ereje lett, egyik fő 

vállalásaként a magyar nemzet határokon átívelő újraegyesítését nevezte meg. 

Választópolgárai szemében ma is ez az egyik legfontosabb identitásképző elem és mérce. 

Magyarország ma már az Európai Unió és a schengeni övezet része. December ötödike 

traumáját tavaly feloldotta az új országgyűlés. Abban a korban, amikor részben (s lassan 

egészen), békességben megszűnnek az átívelni kívánt határok, vajon mi akadályozná meg a 

kétharmados kormánypártot, hogy befejezze ezt a történelmi feladatot? 

 

Tőkés László Debrecenben kért magyar állampolgárságot 
2011. január 24. - Dombi Margit - Magyar Nemzet Online 

Három gyermekével együtt Debrecenben kért hétfő délelőtt magyar állampolgárságot Tőkés 

László, az Európai Parlament alelnöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A 

dokumentumok benyújtása kapcsán úgy nyilatkozott: „Siettünk élni azzal a lehetőséggel, ami 

a magyar állampolgárság határon túli kiterjesztése számunkra, és minden határon túli magyar 

számára biztosít, s ami közjogi értelemben szentesíti azt az összetartozást, ami lelki szinten 

mindig is megvolt.” 

Tőkés Lászlót fogadta és a dokumentumok beadására is elkísérte Kósa Lajos, a Fidesz 

alelnöke, Debrecen polgármestere. A házigazda elmondta, örömére szolgál, hogy a kettős 

állampolgárságot lehetővé tévő törvénynek előterjesztője lehetett, és az is, hogy azt a 

parlament 80 százalékos többséggel megszavazta. Hangot adott annak a véleményének, 

furcsállja, hogy a szocialisták mellett a Jobbik elnöke is azok között volt, akik nem szavazták 

meg a törvényt. 
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Kósa Lajos egy Magyarország EU-elnöksége tiszteletére kiadott arany emlékérmet 

adományozott Tőkés Lászlónak, aki pedig egy idei erdélyi naptárt ajándékozott 

vendéglátójának. Tőkés közölte, a „Magyarnak lenni jó” feliratú naptárat Erdély-szerte 

osztogatják. Emlékeztetett, az utódállamok nacionalista politikája mindenütt kikezdte a 

határon túli magyarok önazonosság-tudatát, és hangsúlyozta, ezért is fontos, hogy a 

népszámlálás évében ilyen módon is segítsenek tudatosítani a nemzet tagjaiban 

hovatartozásukat. Ennek kapcsán kijelentette, „egy éven belül tudni fogjuk, hogy – bibliai 

értelemben – mennyi a hadra fogható férfi, aki a határon átnyúló nemzetegyesítés ügyében 

akar és tud is tenni”.  

Közölte, debreceni látogatásának kettős célja van, útjára ugyanis elkísérte több erdélyi 

politikus is, akik azzal a céllal jöttek, hogy a Romániában naponta beadásra kerülő nyolcszáz 

honosítási kérelem ügyintézését regionális szinten is elősegítsék. Véleménye szerint április 

11-én a Debrecenben tervezett nagyszabású ünnepségen több száz, vagy akár több ezer 

határon túli magyar is leteheti az állampolgári esküt. Kósa Lajos ennek kapcsán elmondta, a 

város minden tekintetben felkészült a nagyszámú kérelmező ügyeinek gyors és gördülékeny 

intézésére.  

A honosítási kérelem beadásának helyszínválasztása kapcsán Tőkés László kifejtette, 

Debrecen természetes központja annak a trianoni határok által szétszakított régiónak, 

amelynek másik centruma Nagyvárad. Emlékeztetett, a Királyhágó-melléki és a Tiszántúli 

Református Egyházkerület valamikor csakúgy összetartozott, mint a Partium határon inneni és 

túli része.  

A kettős állampolgárság lehetősége erősíti az autonómiatörekvések esélyeit, ennek ellenére 

nem kezelhető azonos ügyként, az autonómia kérdése és a határon átnyúló nemzetegyesítés 

két külön dolog – fejtette ki. Úgy fogalmazott, a kettős állampolgárságról alkotott törvénnyel 

Magyarország visszatalált a rendszerváltáskor megkezdett útra, amelyet a határon átnyúló 

nemzetegyesítéssel kell és lehet teljessé tenni. Kósa Lajos emlékeztetett, sem Dél-Tirol, sem 

pedig a Finnországban élő svédek esetében nem teszi feleslegessé a kettős állampolgárság léte 

az autonómiát. 

 

Tőkés László Debrecenben kérte a honosítását 
2011. január 24. - MTI 

 

Tőkés László Debrecenben kérte honosítását: az Európai Parlament alelnöke, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke és három gyermeke hétfőn a helyi polgármesteri 

hivatal okmányirodájában adta le a magyar állampolgárság igényléséhez szükséges 

dokumentumokat. 

A volt Királyhágó-melléki református püspök ünnepi pillanatnak nevezte a honosítás 

elindítását. Örömmel jegyezte meg, hogy Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, Debrecen 

polgármestere híve a szavazati jog megadásának is, ami - mint fogalmazott - a nemzetközi 

jognak is megfelel. 

Kósa Lajos megtiszteltetésként értékelte, hogy Tőkés László gyermekeivel együtt Debrecent 

választotta a magyar állampolgársági kérelem beadásának.  
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Az MTI érdeklődésére hozzátette: a debreceni polgármesteri hivatal felkészült arra, hogy több 

ezer honosítási kérelmet fogadjon; előkészítésükben fontos szerepet vállalnak az EMNT által 

működtetett demokráciaközpontok. 

Tőkés László Debrecen és Nagyvárad, Hajdú-Bihar és Bihar megyék szoros kapcsolatával, 

illetve azzal indokolta, hogy Debrecenben nyújtotta be kérelmét, mert a Partium 

kettészakítása előtt a korábban általa vezetett Királyhágó-melléki Református Egyházkerület 

is része volt a tiszántúli egyházkerületnek. 

A "határon felüli nemzetegyesítés közvetlen, regionális" eseményének nevezte a honosítási 

folyamatot és az áprilisra tervezett debreceni nyilvános eskütételt, amelyen több ezren 

vehetnek részt. 

Kérdésre válaszolva Tőkés László kifejtette: nincs ellentmondás az állampolgárság megadása 

és a székely autonómiatörekvések között. Mind Tőkés László, mind Kósa Lajos szerint ezek 

egymást erősítő folyamatok, amire több nemzetközi példa is van. 

A honosítási dokumentumok beadása előtt Tőkés László és a kíséretében lévő EMNT-

vezetők, köztük Toró T. Tibor ügyvezető elnök a Régi Városházán Kósa Lajossal folytattak 

megbeszélést a nemzetpolitika regionális kérdéseiről. 

 

 

Honosítás - Pakson intézi kérelmét ötven székelyudvarhelyi 
2011. január 25. - MTI 

 

Félszáz Székelyudvarhelyen élő magyar utazik február elején Paksra, hogy ott nyújtsa be 

magyar állampolgársági igényét; a paksi polgármesteri hivatal bővített ügyfélfogadási idővel 

készül erre - tájékoztatta Blazsek Balázs főjegyző az MTI-t. 

Egy több mint másfél évtizedes sportkapcsolat szolgáltat alapot arra, hogy a paksi öregfiúk 

labdarúgó csapatának meghívására a székelyudvarhelyi "öregfiúk" úgy döntöttek, honosítási 

eljárásukat Pakson folytatják le - mondta el Tóth György, a paksi öregfiúk csapatának egyik 

tagja. 

Hozzátette, hogy kezdetben csak a székelyudvarhelyi csapat tagjairól volt szó, mostanra 

viszont csatlakoztak a családtagok is. Összesen negyvenkilencen jelezték előre, hogy 

állampolgársági igényüket Pakson nyújtanák be. Ennek a baráti összetartozáson túl az az oka, 

hogy Székelyföldön hónapokat kellene várni az ügyintézésre - mondta. 

Blazsek Balázs beszámolt róla, hogy eddig csupán néhány honosítási kérelmet fogadtak a 

paksi városházán. A székelyudvarhelyiek érkezése éppen ezért különleges feladatot jelent, 

amelyre igyekeznek jól felkészülni. A tapasztalatok szerint egy kérelem befogadása fél órát 

vesz igénybe, ezt szeretnék leszorítani, ezért a teljes igazgatási osztály segíti majd az 

ügyintézést.  

Az erdélyi csoport február 2-án érkezik, a honosítási kérelmeket 3-án és 4-én fogadják 

meghosszabbított ügyfélfogadási időben, előzetes ütemezésben. A főjegyző hozzáfűzte, ők 

csak befogadják a kérelmeket, majd továbbítják a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalba.  

Az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló, nyáron elfogadott jogszabály 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 
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közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági ok. A törvény az eddigitől eltérően a határon túli 

magyaroknak nem szabja az állampolgárság megszerzésének feltételéül a bejelentett 

magyarországi lakóhelyet.  

 

Vajon meddig is érnek el valójában Magyarország határai?  
Kántor: Nem lehet figyelmen kívül hagyni a szétfejlődést 

2011. január 24. - Kovács András - Magyar Nemzet Online, Erdély Ma 

 

Jelentős változásokat hozott a nemzetpolitikában az Orbán-kormány tavalyi hatalomra 

kerülése, amit jól példáz a kettős állampolgárság megszerzésének a könnyítése és a határon 

túli kisebbségi szervezettekkel való párbeszéd felújítása – mondta Kántor Zoltán a Magyar 

Külügyi Intézetben hétfőn tartott előadásában. A szakértő a szomszédos országokban tartandó 

idei népszámlálások kapcsán az MNO-nak kijelentette, pozitív hatása lehet a kormányzat 

intézkedéseinek, de a határon túli magyar szervezeteknek is aktivizálniuk kell magukat. 

 

 „Siettünk élni a lehetőséggel” 

A nemzetpolitika a határon túli magyarok reprodukciójára irányul, aminek legfőképpen 

kulturális téren kell érvényesülnie – mondta el előadásában a külügyi intézet tudományos 

munkatársa. Ezekkel az eszközökkel természetesen világszerte minden állam él, de azok 

formái különbözhetnek – tette hozzá. Kántor szerint a nemzetpolitikát az elmúlt évtizedekben 

a folyamatos intézményesülés jellemezte, hazánk értékként tekintett a határon túli 

nemzettársaira, de egyben a szomszédos országokkal való kapcsolatok fejlesztésének az 

eszközeiként is. „A nemzet határai addig tartanak, ameddig a nemzeti intézmények elérnek” – 

szögezte le az előadó.  

Kántor úgy véli, 1989-ig nemzetpolitikai konszenzus volt, ami 1995–96-ban a Horn-kormány 

által kötött alapszerződések révén felbomlott. 1998-tól ismételten egy új irány bontakozott ki 

a nemzetpolitikában, ami a státustörvénnyel teljesedett ki – hangsúlyozta a szakértő. Kántor 

szerint 2002 után ismételten háttérbe szorult a nemzetpolitika, aminek a betetőzése a 2004. 

december 5-i népszavazás volt. Az elmúlt évek során a külföldi szereplők hozzáállása is 

megváltozott a témában, legitimnek ismerik el a határon túli magyar szervezetek támogatását 

– mutatott rá a külügyi intézet munkatársa.  

 

Jelentős változásokat hozott a kormányváltás  

A tavalyi kormányváltást követően ismételten alapvetően változott meg a nemzetpolitika az 

egyszerűsített honosítás könnyítésével, a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ismételt 

összehívásával és a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) 

újraértékelésével – vélte Kántor. A kettős állampolgárság kapcsán elmondta, hogy belpolitikai 

konszenzus alakult ki tavasszal emögött a téma mögött, és egyedül Szlovákia emelte föl a 

szavát a szomszédos államok közül.  

Kántor szerint a nyár eleji szlovákiai választásokra nem gyakorolt jelentős hatást a magyar 

parlament által megszavazott törvény (a kettős állampolgárság megadásának könnyítésére 

Gyurcsány Ferenc, Szanyi Tibor és Molnár Csaba szavazott nemmel). A külügyi intézet 
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munkatársa szerint 2006 óta semmilyen javulás nem volt a szlovák–magyar kapcsolatokban, 

bár az utóbbi időben több a kétoldalú találkozó, de áttörés ezeken sem történt.  

Mostanra felállt a megfelelő intézményrendszer az egyszerűsített honosítás érdekében, múlt 

pénteki adatok szerint 47 külképviseleten 12 ezren kérvényezték a magyar állampolgárságot – 

összegezte az eddigi eredményeket az előadó. A szavazati jog bővítése kapcsán Kántor 

elmondta, hogy Románia esetében a hatalmon lévők számára felemásan sült el annak 

megadása, mivel a parlamenti választáson a várttal szemben más eredmények születtek, míg 

az elnökválasztást a külföldiek szavazata döntötte el.      

A szakértő arról is beszélt, hogy a határon túli magyarok mostanra egyre jobban kapcsolódnak 

az adott nemzet intézményeihez. A magyar jobboldal egységes entitásként látja a kisebbségi 

magyar közösséget, de a szétfejlődést nem tudomásul venni hiba lenne – tette hozzá.  

 

Lehet ellenkezés, de csak néhány hétig tart?  

Elképzelhető, hogy a mostani kormányzati nemzetpolitikai intézkedéseknek pozitív hatása 

lesz az idei népszámlálási eredményekre Szlovákiában és Romániában – mondta az MNO 

kérdésére Kántor. A szakértő szerint csak abban az esetben lehet teljesen jótékony a hatás, ha 

a határon túli magyar szervezetek kezdeményezései is alátámasztják ezt. Biztosan jó talaj a 

magyar állam intézkedéscsomagja, de önmagában keveset érhet a többi szereplő segítsége 

nélkül – tette hozzá.  

A külügyi intézet munkatársa szerint a szavazati jog kiterjesztése adott esetben növelheti a 

feszültségeket a szomszédos államokkal, mert nem tudjuk, hogy milyen fejlemények várhatók 

ebben a kérdésben. Ha abból indulunk ki, hogy Románia határon túli állampolgárai is 

szavazhatnak, akkor elvben nem lehet probléma – tette hozzá. 

Kántor úgy látja, Románia esetében mindig várható egy negatív tematizálás, ami néhány hetet 

tart, de aztán lecseng. Szerbia esetében kevésbé várhatók konfliktusok, mivel az ország minél 

előbb szeretne az Európai Unióhoz csatlakozni, és egy újabb konfliktus csak nehezítené a 

helyzetüket – vélte a szakértő. Ukrajna kapcsán Kántor elmondta, hogy keleti szomszédunk 

nem ismeri a kettős állampolgárság intézményét, és hogyha netán az ország területén 

szavaznak majd, akkor elképzelhető, hogy ez a nemtetszésüket váltja ki. 

 

Felvidék: 

Matovič: csak az lehessen kettős állampolgár, aki a másik 
országban él  
2011. január 24. - bumm.sk 

 

A Szabadság és Szolidaritás (SaS) négy parlamenti képviselője, az Egyszerű Emberek polgári 

társulás tagjai azt akarják elérni, hogy csak az vehessen fel más állampolgárságot a szlovák 

mellé, aki hosszú ideje a másik országban él, ott tanul, dolgozik vagy vállalkozik, esetleg 

családi kötelékei az adott államhoz kötik. Igor Matovič, az Egyszerű Emberek vezetője hétfőn 

kijelentette, a koalíciós képviselők által benyújtott állampolgársági törvényhez ilyen értelmű 

módosítást terjesztenek be. Ha ezt a javaslatukat nem szavazza meg a parlament, nem fogják 

támogatni a Fico-féle ellentörvény módosítását. 
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Matovič közölte, nem értenek egyet a jelenleg hatályos Fico-féle állampolgársági törvény 

formájával, de a parlamentbe terjesztett koalíciós javaslattal sem. Szerinte az „gyerekes és 

hajbókoló“, szerzői mintha nem vennének tudomást a „nagymagyar veszélyről“. Szerinte ez 

létező veszély, amely Szlovákiát is érinti.  

Az SaS, a Híd és az SDKÚ egy-egy képviselője által benyújtott állampolgársági 

törvényjavaslat szerint sem pénzbírság, sem más korlátozás nem fenyegeti majd azokat a 

szlovák állampolgárokat, akik más, például magyar állampolgárságot szereznek. Ugyanakkor 

a KDH az állami szolgálatról szóló törvény módosításával azt akarja elérni, hogy egyes állami 

intézményekben, például a rendőrségen, a titkosszolgálatnál vagy a nemzetbiztonsági 

hivatalnál csak szlovák állampolgárok dolgozhassanak, kettős állampolgárok ne.  

A jelenleg már ellenzéki Smer ugyancsak módosító javaslatot terjesztett be, mellyel némileg 

„puhítanák“ a korábbi ellentörvényüket. Eszerint felvehetne másik állampolgárságot az, aki 

már legalább hat hónapja lakhellyel rendelkezik abban az országban, melynek 

állampolgárságáért folyamodott. Ez a megoldás hasonlít ahhoz, melyet most Matovičék 

javasolnak. 

 

Egyszerű - magyarfóbiás – Emberek 
2011. január 24. - Felvidék Ma 

 

Igor Matovič nem élhet publicitás nélkül. Egyszerű ember, mi, magyarok együgyűnek is 

hívhatnánk, ha felvennénk a stílusát, melybe vígan belefér, hogy nemzeti parlamenti 

kolléganőjét Ančázza, vagy rothadt almában evickélő kukachoz hasonlítja. 

Belefér az is, hogy Schmitt Pál magyar államfő pozsonyi hivatalos látogatása kapcsán - 

koalíciós létére - tudatáig csak annyi jusson el, hogy „a magyar állampolgárság felvétele 

mellett kampányolt“ a szlovákiai magyarok körében. Mert mindenki azt és annyit ért meg egy 

jelenségből, amennyire képességei, sztereotípiái predesztinálják. 

Így aztán „kard ki, kard“, Matovič bejelentette: negyedmagával semmi szín alatt meg nem 

szavazza a Dzurinda-féle „gyermeteg“ állampolgársági törvénymódosítást, mellyel a Fico-féle 

„bunkó“ törvényt akarná visszacsinálni. „Olyan (módosító) javaslattal álltunk elő, amely 

lehetővé teszi az állampolgárság felvételét olyan polgárainknak, akik hosszú ideig élnek más 

országban, ott tanulnak, dolgoznak, vállalkoznak, vagy nagyon erős családi kapcsolataik 

vannak ott“ – tálalta az egyszerű együgyűség, hozzátéve: „... a Szlovák Köztársaság 

állampolgárságát továbbra is elveszítené mindenki, aki annak ellenére, hogy semmilyen valós 

kötődése nincs a Magyar Köztársasághoz, a magyar állampolgárságot megszerezné“. A 

mostani „gyermeteg“ módosító javaslat „a nagy-magyar gusztust“ azzal akarja elintézni, 

mondta, hogy „azt nem látja, így az ránk nem vonatkozik“. „Mint a kisgyerek, behúnyja a 

szemét, s mert nem lát semmit, azt hiszi, hogy a mumus nem is létezik“ – fejtegette érveit, 

felerősítve azzal, hogy az ő nyíltra zárt szemmel is látott mumusa, Orbán Viktor nagy-magyar 

étvágya igenis reális veszély. 

Persze, egy országféltő, egyszerű szlovák léleknek ez elég, de egy szlovákiai magyarnak 

kevés. Egy szlovákiai magyar szívesen meghallgatná, részletekbe menően, mit ért Matovič  

„nagyon erős családi kapcsolatok“ alatt. Vérrokont? Nagyszülőt, gyereket, nagybácsit-

nagynénit, testvért, unokatestvért, vagy após-anyós, meny, vej is megteszi...? Ki még, és ki 
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már nem? Csak hogy annyira egyszerű mégse legyen a képlet, ahogy az együgyű magyarfóbia 

diktálja. 

 

A Kerekasztal a magyar pedagógiai intézet megalakulása 
mellett  
2011. január 25. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, parameter.sk 

 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala támogatja a Magyar Pedagógiai Módszertani Intézet 

megalakítását. A szervezet nyilatkozatát teljes terjedelmében közöljük. A Szlovákiai 

Magyarok Kerekasztala támogatja a Selye János Egyetem, a Konstantin Filozófus Egyetem 

Közép-európai Tanulmányok Kara, a Selye Egyetem Comenius Pedagógiai Intézete és a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által a szlovákiai magyar közoktatás szakmai 

háttérintézmény-rendszerének megerősítése céljából kezdeményezett Magyar Pedagógiai 

Módszertani Intézet megalakítását. 

Felkéri ezért Eugen Jurzyca, oktatásügyi minisztert, Rudolf Chmel emberjogi és 

kisebbségügyi kormányalelnököt és hivatalát, valamint a kormánykoalíciót, illetve a Most–

Híd pártot és annak parlamenti képviselőit, hogy tegyenek további lépéseket az önálló, az 

állami hálózathoz illeszkedő, teljes szervezettségű, országos hatáskörrel és komáromi 

székhellyel működő Magyar Pedagógiai Módszertani Intézet létrehozására. 

A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma háttérintézményeiben, az egymástól 

elkülönülő néhány munkatárs számának bővítésére szükség van, de ez a megoldás nem 

helyettesítheti a tantárgyak specifikus tartalmi és módszertani megoldásait igénylő, a 

kétnyelvű pedagógiai dokumentáció többletterheivel, a tankönyvellátás gondjaival, az oktatás 

nyelvén folyó pedagógus-továbbképzési rendszer megoldatlanságával sújtott szlovákiai 

magyar tanítási nyelvű iskolák segítését szolgáló szakmai, továbbképzési és kutatási 

feladatokat ellátó intézményt.  

Az évek óta húzódó problémák kezelése jótékony hatást gyakorolhat a magyar tanítási nyelvű 

oktatási intézmények működésére, a pedagógusok eredményes munkájára, és befolyással lehet 

ezen iskolák jelentős diáklétszám-csökkenésének mérséklésére is.  

2011. január 20. 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Koordinációs Bizottságának nyilatkozata 

 

Szlovákiában eddig 25 személy vesztette el állampolgárságát 
2011. január 25. - Kokes János - MTI 

 

Szlovákiában fél év alatt 25-en veszítették el állampolgárságukat amiatt, hogy felvették egy 

másik ország állampolgárságát - közölte a Pravda című független szlovák napilap kedden. 

A 25 személy többsége német, illetve osztrák állampolgárságot vett fel, míg egy nő magyar 

állampolgár lett. 

Szlovák állampolgárságukat mindnyájan a tavaly július 17-én életbe lépett módosított 

állampolgársági törvény alapján veszítették el. A jogszabály, amelyet a határon túli magyarok 
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egyszerűsített honosítására vonatkozó budapesti törvénymódosításra válaszul fogadott el a 

szlovák parlament, kimondja: automatikusan elveszíti eredeti állampolgárságát minden olyan 

szlovák állampolgár, aki felveszi egy másik ország állampolgárságát. 

Az Iveta Radicová vezette jobbközép szlovák kormány tavalyi hivatalba lépésekor megígérte, 

hogy módosítja a Robert Fico-féle módosítást, amelyet diszkriminatívnak tart, mert bünteti a 

szlovák állampolgárokat. A vita a koalícióban már hónapok óta folyik, de máig sincs 

megállapodás arról, hogyan módosítsák a törvényt.  

A Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió (SDKU), a Szabadság és Szolidaritás (SaS), 

valamint a magyar-szlovák Híd párt elfogadták a külügyminisztérium javaslatát, miszerint a 

jövőben a magyar állampolgársági törvény Szlovákiában nem lenne érvényes.  Ugyanakkor 

mindazok, akik a Fico-féle módosítás alapján elveszítették szlovák állampolgárságukat, 

visszakapnák azt.  

A Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) viszont azt is szeretné elérni, hogy akik kettős 

állampolgárok lesznek, azok a jövőben ne tölthessenek be bizonyos állami pozíciókat, ne 

lehessenek rendőrök, katonák, tűzoltók vagy vámosok. A Híd ezt ellenzi. Bugár Béla 

pártelnök szerint ezt a kört azokra kellene szűkíteni, akik államtitkokkal kerülnek kapcsolatba.  

A legújabb kezdeményezéssel az SaS parlamenti frakciójának tagja lépett elő. Igor Matovic 

képviselő társai nevében javasolta: úgy módosítsák a törvényt, hogy csak azok veszítsék el 

szlovák állampolgárságukat, akik anélkül vesznek fel egy másik állampolgárságot, hogy az 

illető országban lakóhelyük lenne. Ez a gyakorlatban nyilvánvalóan azokra a szlovákiai 

magyarokra vonatkozna, akik magyar állampolgárságot kérnek.  

A szlovák állampolgársági törvény módosítása a tervek szerint februárban kerül a pozsonyi 

parlament elé. Minthogy a Fico vezette ellenzéki Irány-Szociáldemokrácia (Smer) is jelezte, 

hogy szintén beterjesztene egy módosítást, pillanatnyilag lehetetlen megmondani, hogyan fog 

megváltozni az eddigi jogszabály, s megváltozik-e egyáltalán. 

 

Erdély: 

Alapvető változások szükségesek, ebben értett egyet Tőkés és 
Eckstein 
2011. január 24. - Erdély Ma, Krónika 

 

A hét végén, 2011. január 22-én Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

elnöke, EP-alelnök Orbán Mihály EMNT-régióelnök társaságában nagyváradi hivatalában 

fogadta Eckstein-Kovács Péter államelnöki kisebbségügyi főtanácsadót, RMDSZ-

elnökjelöltet, Bihar megyei kortesútja rendjén. 

Kolozs megye jelöltje tájékoztatást nyújtott elnöki programjáról és elképzeléseiről. 

Vendéglátója egyetértését fejezte ki az iránt, hogy az RMDSZ-ben nem az – eufémikusan 

kifejezett – „folytonosságra”, hanem alapvető változásokra, másfelől pedig az elszéledt 

tagsághoz, a választói bázishoz való visszatérésre van szükség. Abban is egyetértettek, hogy a 

kormányban való részvétellel szemben – a maga helyén – a magyar parlamenti képviselet 

elsőbbséget élvez, és ennek érdekében, a február végi választás után újra kell gondolni és 

folytatni kell az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum keretében megtorpant erdélyi Magyar 
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Összefogást. Az erdélyi regionális építkezés és az autonómia ügye távlatilag szintén szoros 

együttműködést tesz szükségessé. 

Tőkés László az RMDSZ-elnökválasztás viszonylatában kialakult, pártos utódlási 

törekvéseket bírálta, és a közösségi érdekből kívánatos demokratikus esélyegyenlőség 

kialakítása mellett foglalt állást. Továbbá azon készségét is kifejezésre juttatta, hogy más 

jelöltekkel, köztük Olosz Gergely székelyföldi RMDSZ-jelölttel is találkozzon – a remélt 

összefogás munkálása érdekében.  

 

Tantervi javaslat a Sapientia tanáraitól 
2011. január 24. - Csúcs Mária, Csúcs Péter, Száva Enikő - Duna Tv, TÉRkép 

 

Nem anyanyelvként, hanem végre sajátos tanterv és tankönyv alapján tanulhatják a romániai 

magyar gyerekek a román nyelvet. Ezt a következő tanévtől érvénybe lépő új oktatási törvény 

teszi lehetővé. A romániai magyar politikusok új módszertan kidolgozását szorgalmazzák. De 

lehet, hogy csak elő kellene venni a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

csíkszeredai tanárai által több mint két éve összeállított tantervet. 

Tavaly a székelyföldi magyar nyolcadikosok közel egyharmada megbukott románból az 

egységes dolgozatíráson. Az érettségin is hasonló a helyzet évek óta – mondják a Sapientia 

Egyetem Humántudományok Tanszékének tanárai, akik már 2007-ben kidolgozták azt a 

sajátos tantervet, amely az általános iskola felső tagozatosait és a gimnazistákat segítené 

abban, hogy hatékonyabban sajátíthassák el a román nyelvet. 

 „Az elsőrendű szempont mindkét tanterv elkészítésében az a cél volt, amit a román tanításban 

követnünk kell, éspedig az, hogy a gyerekek a 12. osztály végére képesek legyenek 

kommunikálni román nyelven, írásban és szóban egyaránt. Illetve 12. osztály végére ismerjék 

meg a román irodalom reprezentatív alkotásait is és a román kultúra reprezentatív 

személyiségeit” – mondta Lajos Katalin egyetemi adjunktus. 

A sajátos tantervet tudományos konferenciákon is megvitatták már, és már a sajtóban is 

közölték. Úgy gondolják: a terv használható és az új tanügyi törvény előírásainak megfelelően 

alkalmazható a román nyelv kisebbségi oktatásában. Erről a Tanügyminisztériumban is 

érdeklődtünk, ahol az államtitkári kabinetigazgató azt mondta: az új módszertan kidolgozása 

folyamatban van. 

 

Késve, de jött a támogatás 
2011. január 25. - Baloga-Tamás Erika - Új Magyar Szó 

 

Több hónapnyi késés után megérkezett az oktatási-nevelési támogatás az Iskola 

Alapítványhoz, a napokban országszerte készhez vehetik a régóta várt összeget a tavaly 

sikeresen pályázó szülők és gyerekek. A rászorulók azért vártak október óta az odaítélt, de 

nem kézbesített támogatásra – tudtuk meg az Iskola Alapítvány munkatársaitól –, mert a 

magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Nemzetpolitikai 

Államtitkárság csak most folyósította a fennmaradt összegeket. 
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Több hónapnyi késés után megérkezett az oktatási-nevelési támogatás az Iskola 

Alapítványhoz, a napokban országszerte készhez vehetik a régóta várt összeget a tavaly 

sikeresen pályázó szülők és gyerekek. A rászorulók azért vártak október óta az odaítélt, de 

nem kézbesített támogatásra – tudtuk meg az Iskola Alapítvány munkatársaitól –, mert a 

magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Nemzetpolitikai 

Államtitkárság csak most folyósította a fennmaradt összegeket.  

Udvarhelyszéken 11 ezren kértek oktatási-nevelési, tanszer- és taneszköz-támogatást, 

valamint közel hétszáz hallgatói pályázat érkezett az Iskola Alapítvány udvarhelyszéki 

tájékoztató irodájához – tudta meg lapunk Mihály Pétertől, az iroda vezetőjétől. Az illetékes 

figyelmeztetett: akik postai úton kérték a juttatás kifizetését, később, körülbelül másfél hónap 

múlva fogják megkapni a pénzt, akiknek banki átutalással folyósítják, azok néhány napon 

belül lehívhatják az összeget.  

Körülbelül 2800 családnak nincs még kifizetve az oktatási-nevelési, tankönyv- és taneszköz-

támogatás Udvarhelyszéken, és mivel a negyedik kuratóriumi ülésen bírálták el a hallgatói 

pályázatokat, a nekik járó támogatást is most egyenlítik ki, mondta az Udvarhelyszéki 

Tájékoztató Iroda vezetője. Decemberben az Orbán-kormány bejelentette: a 2010/2011-es 

tanévtől az óvodásokra is kiterjeszti a forint árfolyamtól függően körülbelül 300 lejnek 

megfelelő évi juttatást. Hogy valóban életbe lép-e a kiterjesztés, azt az irodavezető még nem 

tudta lapunknak megerősíteni. 

 

Sikerült az RMDSZ és az MPP összefogása 
2011. január 25. - Végh Balázs - Krónika 

 

Az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) által alkotott koalíció győzött az avasújvárosi 

helyhatósági választásokon vasárnap – ez az első alkalom, amikor a két szervezet közös listát 

indít. A Szatmár megyei községben szervezett időközi voksoláson a maximálisan 

megszerezhető 13 mandátumból 8-at az RMDSZ–MPP listája kapta meg. Avasújváros 

májusban vált újra magyar többségű községgé – a magyar ajkúak aránya 60 százalék körüli –, 

miután a helyi népszavazást követően a szenátus elfogadta a zömében románok lakta Ráksa 

község leválására beterjesztett indítványt, így új választást kellett kiírni mindkét településen. 

Országos szinten egyedülálló öszszefogás eredményeképpen az RMDSZ és a Magyar Polgári 

Párt (MPP) által alkotott koalíció győzött az avasújvárosi helyhatósági választásokon 

vasárnap. A Szatmár megyei községben szervezett voksoláson a maximálisan megszerezhető 

13 mandátumból nyolcat az RMDSZ–MPP-listája kapott meg. 

A koalíció egyébként az RMDSZ égisze alatt indult a választásokon, és 1162 érvényes 

szavazatot kapott. A Demokrata-Liberális Párt (PDL) 2 mandátumot, a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) szintén 2 tanácsosi helyet, a liberális párt (PNL) pedig egyetlen képviselői széket nyert. 

Hajdú Géza, az MPP helyi szervezetének alelnöke lapunk kérdésére elmondta, csupán 6 

szavazaton múlt a kilencedik magyar mandátum. „Megegyeztünk, és összefogtunk, hogy ne 

vádolhassanak azzal, megosztjuk a falu magyarságát. Eddig hiába volt a korábbi 15-ös 

testületben 3-3 tanácsosunk, a PSD-sek többségben szavaztak, és minden kezdeményezésünk 

kudarcba fulladt” – nyilatkozta a helyi politikus. Hajdú szerint előre megkötött egyezség 
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alapján dolgoznak majd, és amennyiben mindenki betartja a korábbi megállapodást, akár a 

fennmaradó másfél év alatt is sikerül majd jelentős eredményeket elérni. 

„Közösen úgy határoztunk, Ludróczki Sándor RMDSZ-es tanácsosunkat jelöljük az 

alpolgármesteri székre. Mivel a korábbi polgármester, a PSD-s Toma Betea még mindig 

perben áll a megyei kormánybiztosi hivatallal, amiért eltávolították pozíciójából, nem 

valószínű, hogy 2012-ig lesz Újvárosban polgármester-választás. Ennek fényében az 

alpolgármester látja el ezt a munkakört” – tette hozzá az MPP-s politikus. Új polgármester 

választására egyelőre azért nem kerülhet sor Avasújvárosban, mivel a leválást követően a 

prefektúra felfüggesztette tisztségéből a 2008-ban megválasztott PSD-s Toma Betea 

polgármestert, aki fellebbezett a döntés ellen, az ügyben azóta sem született döntés. 

Ludróczki Sándor a Krónika megkeresésére úgy fogalmazott, zökkenőmentes együttműködést 

lát a koalícióban. „Eddig sem voltak különösebb gondok, de nem tudtunk sok mindent tenni a 

faluért, hiszen az akkori többség elnyomott minket a tanácsban. Most 8 helyünk van, így a 

frissen megválasztott 5 RMDSZ-es és 3 MPP-s képviselő többségben dönthet a falut érintő 

kérdésekben” – véli a helyi RMDSZ-elnök. Ludróczki szerint számos tervük van, és ezután 

minden a kitartásukon és nyilván az önkormányzat költségvetésén múlik. „Rossz állapotban 

vannak az utak és a járdák, csapnivaló a közvilágítás, egyetlen pályázatot sem nyújtottunk 

még be. Sok a tennivaló” – foglalta össze röviden az alpolgármester-jelölt. 

A tervek szerint a településen a jövő héten tartanak alakuló gyűlést, miután törvényesítik a 

választás eredményeit. Ekkor választanak alpolgármestert is, és amennyiben a koalíciós 

partnerek állják a korábban adott szavukat, a 2012-es helyhatósági választásokig Ludróczki 

vezeti majd a falut. A vasárnapi választásokon a közel négyezer lakosú községben 70 

százalékhoz közeli volt a voksolási részvétel. 

Ludróczki szerint a hivatalos adatok nem támasztják alá a valós részvételi arányt, ugyanis a 

szavazólista elavult volt, és sok elhunyt, illetve elköltözött személy szerepelt rajta. Az 

avasújvárosi magyarok politikai győzelme azért is lehetett ekkora, mert a községhez tartozó 

Rózsapallag és Rózsapallaghegy román ajkú lakosságának csaknem fele külföldön dolgozik. 

Avasújváros májusban vált újra magyar többségű községgé – a magyar ajkúak aránya 60 

százalék körüli –, miután a helyi népszavazást követően a szenátus elfogadta a zömében 

románok lakta Ráksa leválására beterjesztett indítványt. 

 

Felhívás Erdélyieknek 
2011. január 25. - B. D. T. - transindex.ro 

 

Önkormányzataink is lehetnének “csángó keresztszülők” 

Erdélyi mecénás kevés van, a román állam nem száll be a költségekbe, a támogatás nagy része 

Magyarországról érkezik a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége számlájára. 

Folyamatosan keresik az elhivatott pedagógusokat Csángóföldre a magyar oktatási 

programba. Bár a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége tanártoborzó felhívására nagyon sok 

a jelentkező, gondosan megválogatják, kit vesznek fel, s még így is kiderülhet utólag a 

jelöltről, hogy valami miatt nem felel meg az elvárásoknak.  

Szerencsére kevés eset volt eddig, hogy valaki tanév közben hagyja ott a helyszínt. A 

fejvadászat azonban folyamatosan zajlik, hiszen az anyanyelvi oktatás sikere és jövője nagy 
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mértékben azokon az embereken múlik, akik – csupán 1-2 évre vagy hosszú távra – vállalják, 

hogy egy faluban, a közösséggel együtt élik mindennapjaikat, alkalmazkodnak a befogadó 

közösséghez, de emellett a mindennapok gyakorlatába fokozatosan visszavezetik a magyar 

nyelv használatát.  

A sikeres helyszíneken az utóbbi években nemcsak az figyelhető meg, hogy a gyerekek egyre 

magabiztosabban beszélnek magyarul a tanóra keretében, hanem iskolán kívül, a faluban is 

kezdi visszanyerni egy évszázad óta elveszített presztízsét a magyar nyelv.  

 

A jelenlegi helyzet  

A csángó oktatási program tizenegyedik évében 23 településen tartanak magyarórákat – 

iskolai választott tantárgyként és/vagy iskolán kívüli fakultatív foglalkozások keretében. A 

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége történeti áttekintéséből (.pdf-ben itt elérhető) is 

kiderül, 2000 óta folyamatosan bővül a program: egyre több települést vontak be. Jelenleg 

közel ezer gyerek tanulja szülei, nagyszülei anyanyelvét az iskolában is, ami alátámasztja, 

hogy az MCSMSZ tevékenységét kezdik „megszokni” a térségben, egyre inkább együtt 

tudnak működni a tanfelügyelőséggel, iskolaigazgatókkal.  

Egy új helyszínen általában úgy kezdődik a történet, hogy a szövetség munkatársai kibérelnek 

egy kis házat, és az elején kevés gyerekkel beindítják az iskolán kívüli foglalkozásokat. Helyi 

kapcsolatokat építenek ki, és igyekeznek meggyőzni egyre több szülőt, hogy adjanak le kérést 

a helyi iskolában, miszerint heti három órában, főtantárgyként tanulhassa gyerekük a magyart.  

Tíz év alatt felhalmozódott egy jelentős mennyiségű módszertani-pedagógiai tapasztalat, a 

tanárok többsége több évre vállalja a csángóföldi tanítást, az új embereket pedig 

továbbképzőkön, táborokban, találkozókon készítik fel, és természetesen a speciális tanterv is 

a segítségükre van, amikor élesben szembesülnek a helyszín kihívásaival.  

Aki Csángóföldre jelentkezik tanárnak, tudatában kell lennie annak is, hogy egy-egy oktatási 

helyszínen gyakran a helyi közösségszervező szerepét is be kell töltenie. Az „iskola” – a 

bérelt kis ház, ahol legtöbbször az egyik szoba tanári lakás, a másik tanterem, fürdőszoba nem 

igazán van, és fával kell fűteni – „magyar házként” kezd funkcionálni, ahol egyéb alkalommal 

is össze lehet gyűlni, kulturális, szabadidős tevékenységeket szervezni, tábort, versenyt, vagy 

akár falunapot. 2007 óta szociális, egészségügyi programok is vannak, kezdve a rászorulók 

adományokkal való támogatásától az ingyenes orvosi vizsgálatok megszervezéséig.  

Az MCSMSZ-nek immár több mint 60 alkalmazottja van, akik nem mind tanárok, vagy 

nemcsak pedagógiai tevékenységgel foglalkoznak. Bár minden évben közzétett 

„toborzólevelükben” hangsúlyozzák, előnyben részesülnek azok a Csángóföldön tanítani 

akaró jelentkezők, akik maguk is csángó származásúak, ennek ellenére az MCSMSZ tanári 

karának többségét, mintegy háromnegyedét még mindig magyarországi és erdélyi 

pedagógusok alkotják.  

2010-ben az MCSMSZ költségvetése 146 millió forint (2.115.975 lej, 508.245 euró) volt 

összesen. Az elsődlegesen feltüntetett pénznem arra is utal, honnan jön a támogatás nagy 

része: Magyarországról. 2010-ben a magyar államtól 76,4 millió forintot kaptak (1.145.675 

lej), a zömében szintén magyarországi magánszemélyek által támogatott 

keresztszülőprogramból, magyarországi 1% begyűjtéséből és magánvállalkozóktól 62,5 millió 

forintot (916.481 lej).  
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142.000 lejt kapott az MCSMSZ erdélyi, romániai magánszemélyektől és vállalkozóktól, 

valamint romániai pályázatokból (köztük a Communitas, Eurotrans alapítványoktól) és a 2% 

begyűjtéséből.  

Az MCSMSZ csángó oktatási programját a magyar állam a különböző kormányzatok alatt 

folyamatosan támogatta pénzügyileg. Az utóbbi két évben mint kiemelt jelentőségű nemzeti 

intézmény – a vicei szórványkollégiumhoz hasonlóan – normatív támogatást kaptak, ami azt 

jelentette, hogy nem kellett minden évben pályázni a Szülőföld Alaphoz. Ez az összeg – tehát 

kifejezetten az oktatásra, tanárok fizetésére, járulékokra, a házak bérlésére, taneszközökre, 

rezsiköltségre stb. szánt pénz – 2010-ben 49 millió forint volt, 2009-ben 44,7 millió forint – 

tudtuk meg a csángószövetség vezetőitől.  

A magyarországi támogatási rendszer átszervezésével, az összes határon túli pályázat közös 

alapba való integrálásával kapcsolatos intézkedések még folyamatban vannak. Decemberben 

létrejött a Bethlen Gábor Alap, a Szülőföld Alap jogutódja. Egyelőre keveset tudni arról, 

hogyan képzeli el a magyar kormány a csángóknak szánt támogatások megpályáztatását és 

kiosztását (ezzel kapcsolatos felvilágosításért megkerestük a nemzetpolitikai államtitkárság 

illetékeseit, és visszajelzést kaptunk, hogy hamarosan tájékoztatnak – szerk. megj.).  

Nagy Bercel, a Magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának titkárságvezetője a tavalyi Bálványosfürdői Nyári Szabadegyetem és 

Diáktáborban szervezett csángó kerekasztalon felvette, el kellene érni, hogy a román állam is 

támogassa a magyar oktatási programot Moldvában. Solomon Adrián, az MCSMSZ elnöke 

ugyanezen a kerekasztalon elmondta, hacsak az iskolán belüli fakultatív órákra a tanároknak 

kifizetett pénzt nem számolja, az állam egyelőre semmilyen szinten nem támogatja az 

anyanyelvi oktatást Csángóföldön.  

Hogy a program hosszú távú, kiszámítható működése biztosítható legyen, elengedhetetlen a 

helyi, hazai, állami és magánforrások bevonása. Az MCSMSZ vezetői szerint többek között 

olyan költségekbe kellene beszállnia a román államnak, mint például a több mint 60, 

Csíkszeredában magyarul továbbtanuló moldvai gyerek kollégiumi költségei, ami havonta 

30.000 lejbe kerül. Ugyanakkor felvetették, szép példája lenne a szolidaritásnak, az 

odafigyelésnek, ha például a székelyföldi, erdélyi önkormányzatok vállalnák jelképesen egy-

egy gyerek éves taníttatásának költségeit, azaz a keresztapaságot.  

 

Felhívás erdélyieknek  

A keresztszülő program eredetileg abban áll, hogy magánszemélyek – a „keresztapa” vagy 

„keresztanya” – az általános iskolás gyerek („keresztgyerek”) taníttatásának egyéves 

költségét, 40 ezer forintot (600 lejt) vagy középiskolások esetében 150 ezer forintot (2200 

lejt) adományoznak az oktatási program céljaira, emellett felvehetik a kapcsolatot egy 

gyerekkel, levelet válthatnak, a nyári magyarországi táborozásokkor vagy csángóföldi 

látogatásokkor pedig személyesen is találkozhatnak. De mi akadálya lenne annak, hogy egy 

város vagy falu önkormányzata is keresztszülő lehessen? Talán csak az akarat, az odafigyelés 

hiánya – vélte Solomon Adrián.  

A keresztszülő-programhoz csatlakozó magánszemélyek nagy többsége is magyarországi. 

Erdélyi magyar csak elvétve akad köztük. „Pedig Románia 100 leggazdagabb embere között 

13 magyar van, de egyikük sem keresztszülő” – tette hozzá az MCSMSZ elnöke.  

Egyelőre kevés erdélyi mecénás van, aki fontosnak tartja a csángók támogatását. Kurkó 

Gyárfás, az Apemin Tusnád tulajdonosa rendszeresen adományoz erre a célra, és erre buzdítja 
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a többi romániai magyar vállalkozót is. „Ősszel körbejártam a falvakat, s bár előzetesen 

felkészültem a témában, furcsa és torokszorító érzés volt lépten-nyomon magyarul beszélő 

emberekkel találkozni. Csángóföldön nagy a szegénység, a munkanélküliség, a hosszú távon 

esetleg beinduló turizmus jelenthetne részmegoldást. Remélem, egyre többen látogatnak el 

Erdélyből is moldvai testvéreinkhez, nemcsak Magyarországról. A felnőttekkel jól 

megérthetik egymást, a gyerekek viszont nem vagy csak nagyon keveset tudnak magyarul. Az 

oktatási program megpróbálja megállítani ezt az asszimilációs folyamatot. Biztos vagyok 

benne, hogy a pénz jó helyre megy” – szögezte le a vállalkozó.  

 

Az uniós pályázati kiírások nem megfelelőek  

Miért nem pályáznak EU-s forrásokra is? Próbálkoztunk már, de eddig nem sikerült nyerni – 

mondta el a Transindexnek Hegyeli Attila, az oktatási program volt vezetője, aki jelenleg a 

bákói MCSMSZ-iroda munkáját koordinálja. Nem a leadott EU-s pályázat minőségével, 

tartalmával volt a gond, hanem a feltételekkel: a Romániának szánt uniós keretből például 

civil szervezet csak akkor pályázhat, ha együttműködik egy állami intézménnyel, pl. iskolával 

vagy önkormányzattal. Voltaképpen nem is a civil szervezet kell pályázzon, a főpályázó az 

állami intézmény. Mondani sem kell talán, hogy még azokban a falvakban is, ahol viszonylag 

békés és együttműködő viszonyt sikerült kialakítani a román iskolaigazgatóval vagy 

polgármesterrel, nem igazán vevők egy hasonló közös projektre, még ha meg is érné nekik.  

A direkt brüsszeli források megpályázásához viszont több külföldi partner is kell, általában 

utaztatást és konferenciákat támogatnak, ami szép és jó, csakhogy a moldvai magyar oktatási 

program nem erről szól.  

 

Lehetőségek és buktatók az új oktatási törvényben  

Hegyeli egyébként az új oktatási törvényben jó lehetőségeket lát, ha sikerül kilobbizni, hogy a 

szempontjaik bekerüljenek a törvénycikkelyeket tartalommal megtöltő alkalmazási 

útmutatókba. Például az új törvényben szerepel a kollégiumi ellátással kapcsolatos 

szabályozás, ami a csángó gyerekeket és gyakorlatilag az összes szórványkollégiumot is 

érintené. Ugyanis amennyiben a lakóhelyéhez közel nem tud egy gyerek az anyanyelvén 

tanulni, mert nincs ahol, az állam köteles megadni neki az esélyt, hogy egy távolabbi 

településen tanulhasson – ehhez pedig fizetnie kellene az illető gyerek kollégiumi ellátását – 

magyarázta Hegyeli.  

Az oktatási decentralizációt – hacsak a törvény metodológiájába nem iktatnak be bizonyos 

kitételeket – a szórványban nagyon megszívhatják. Ahol többségi iskolába integrált magyar 

oktatás zajlik, nagyon sok minden az igazgatón múlik. A decentralizációval az igazgató 

hatalma megnő, pl. a tanárok alkalmazásával kapcsolatban – az MCSMSZ azt szeretné, hogy 

a kisebbségi nyelven tanult tantárgy oktatójának kinevezésébe beleszólása legyen az illető 

kisebbséget képviselő szervezetnek is, mintegy garanciaként, az igazgató hatalmát 

ellensúlyozandó. Amiért pedig évek óta lobbiznak: egy magyar nemzetiségű tanfelügyelő 

Bákó megyében. Ez az egyetlen megye az országban, ahol magyar tanítás is folyik, mégsincs 

tanfelügyelő.  

 

Bírálatok és prioritások  

 „Az MCSMSZ oktatási programjának eredményeit sokan kritizálják, elsősorban a 

magyarországi, kitelepedett csángók; ám én azt hiszem, jelenlegi kapacitásunkból, 
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erőforrásainkból kihozzuk a maximumot, amit lehet. Van egy prioritási sorrendünk, amit meg 

akarunk valósítani. Sokan felróják, hogy nem foglalkozunk felnőttoktatással egyáltalán. 

Meglehet, de nincs is annyira igény rá. Ahol látunk esélyt arra, hogy lehet haladni a gyerekek 

oktatásában, ott próbálunk minél intenzívebben tevékenykedni” – mondta Solomon Adrián.  

Borbáth Erzsébet csíkszeredai nyugalmazott pedagógus, aki iskolaigazgatóként elsőként 

karolta fel a továbbtanuló csángó diákok ügyét Csíkszeredában, a 2010-es tusványosi csángó 

kerekasztalon felvetette, hogy ahelyett, hogy a falvak számát bővítenék, a már meglévő 

oktatási helyszíneken kellene egyre több diákot bevonni a programba. „Ez egyrészt nem lenne 

fair azokkal a falvakkal szemben, ahol még nincs magyar oktatás. Egyébként sem jelenti ez 

azt, hogy a létező helyszíneken nem törekszünk arra, hogy minél több gyerek járjon! De 

célcsoportnak tekintjük azt a 30-35 falut, ahol még nem vagyunk jelen, és ahol még beszélik 

valamennyire a nyelvet. Ők is legalább annyira fontosak, mint a jelenlegi helyszínek” – vélte 

az MCSMSZ elnöke.  

Amit a bírálók állandóan felhoznak, hogy a kilencvenes években sokkal több volt a 

Csíkszeredában vagy Magyarországon továbbtanuló gyerek, mint most. De 20 évvel ezelőtt 

valóban egyedülálló lehetőség volt ez, másképp fogadták a csángók is. „Azt se felejtsük el, 

hogy akkor a nyelvállapot sokkal jobb volt. Ma már messzemenően nem olyan a nyelv 

állapota, és kisebb az érdeklődés is a továbbtanulás iránt. Ennek több oka van. Most 

könnyebben megoldható a Bákóba bejárás, sok szülő megengedi magának, hogy 

gimnáziumba, majd egyetemre adja a gyerekét. Más lehetőségek is vannak, nemcsak a 

magyarországi továbbtanulás” – magyarázta Solomon.  

Az is gond, hogy itt Romániában nincsen nulladik év. Azok a diákok, akik bekerülnek 

Csíkszeredába (idén 67-en vannak), nagyon sok felkészítő programon vesznek részt, mégis 9-

10. osztályban nagyon nehéz dolguk van. „1991-ben kimentünk 53-an csángók 

Magyarországra, az első hetekben többen lemorzsolódtak, pedig nulladik évesek voltunk, azaz 

tanultunk magyarul írni-olvasni, és a felvételi tantárgyakból készültünk. A felvételi valamivel 

több mint felünknek sikerült, majd az egyetemi évek alatt a lemorzsolódás tovább 

folytatódott” – idézte fel Solomon Adrián.  

Azt is fel szokták róni az MCSMSZ-nek, hogy most nem oktatnak olyan minőségben, mint az 

első években. De teljesen másképp lehetett tanítani egy gyereket 20 évvel ezelőtt, mint most. 

Akkor a családban még nagyrészt magyarul beszéltek a gyerekekkel is, ma már ez sajnos 

nagyon ritka. „Minden alkalommal, amikor találkozom a szülőkkel, hangsúlyozom, hogy ne 

csak a magyartanárra bízzák a magyar nyelv oktatását, mert ha otthon nem beszélnek vele 

magyarul, akkor maximum megtanul írni-olvasni, de nehezére esik majd beszélni – meséli az 

MCSMSZ-elnök.  

– Hogy mennyire fogadókészek erre a mentalitásváltásra a szülők, ez változó. Van, ahol 

büszkék, hogy a gyerek milyen jól tud magyarul beszélni, és bátorítják. Ám évtizedeken 

keresztül azt sulykolták a mostani szülők fejébe, hogy ha azt akarják, a gyermekük 

érvényesüljön, csak románul kell beszélniük vele, mert a magyar nyelv teher, amitől meg kell 

szabadulni. És annyi évtizedes agymosás után ezt el is hiszik, sajnos.” 
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Kovács Péter: ha a bihari RMDSZ tévedett, ki kell javítani a 
hibát 
2011. január 25. - Nagy Orsolya - Krónika 

 

Eltúlzott az egyszerűsített honosítási eljárás kapcsán Bihar megyében kialakult 

konfliktushelyzet – vélte Kovács Péter, az RMDSZ területi szervezetekért felelős ügyvezető 

alelnöke a Krónika azon kérdésére, nem tart-e attól, hogy a bihariak honosítással kapcsolatos 

tévedései ártanak a szövetségnek. 

Mint ismeretes, az elmúlt héten éles hangvételű levél- és nyilatkozatváltás alakult ki a 

szövetség Bihar megyei szervezete, illetve az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

regionális szervezete között a honosítás kérelmezéséhez szükséges iratok kapcsán. Előbbi azt 

állította, a kérvényezőnek saját személyes iratain kívül semmilyen idegen nyelvű 

dokumentumot nem szükséges magyarra fordítani, később pedig változtatott álláspontján, 

amellett érvelve, hogy csak annak a dokumentumnak a fordítását kell mellékelni, amelyre az 

igénylő magyar származását bizonyítandó hivatkozik, a köztes iratokét már nem. Ezzel 

szemben az EMNT Wetzel Tamásra, a kettős állampolgársággal kapcsolatos ügyekért felelős 

miniszteri biztosra hivatkozva állítja, minden idegen nyelvű iratot fordítani kell. 

Kovács Péter a Krónikának azt mondta, pozitívnak tartja, hogy az RMDSZ területi szervezetei 

részt vesznek a lakosság tájékoztatásának folyamatában, az pedig, hogy a fordítások 

kérdésében kinek van igaza, kevéssé számít. „Csak az nem téved, aki nem dolgozik. Ha a 

Bihar megyei RMDSZ tévedett, akkor ezt ki kell javítani, az információt módosítani kell, és 

továbbmenni. Ha a magyar kormány tévedett azzal, hogy hibás tájékoztatást nyújtott a 

jegyzőinek, a hivataloknak, amelyek Magyarországon fogadják az igénylőket, akkor a magyar 

kormánynak kell módosítania az álláspontját” – fogalmazott az ügyvezető. Mint mondta, a 

honosítás kérdésében nem az a fő cél, hogy „egymás nyakába boruljon” az RMDSZ és az 

EMNT, hanem az, hogy az emberekhez minél gyorsabban és pontosabban juthasson el az 

információ, a szövetségnek pedig kötelessége, hogy tájékoztasson. 

 

Vajdaság: 

Iskolamentés Szilágyin 
Horvát Béla faluelnök és Orcsik Károly, a falu plébánosa nyilatkozik a Vajdaság Mának 

2011. január 22. - Friedrich Anna - Vajdaság Ma 

 

Mentsük meg az iskolánkat, legyen minél több magyar gyerek a faluban! – Ezzel a fő 

üzenettel fordult levélben a Magyar Nemzeti Tanács tagjaihoz az apatini községhez tartozó 

Szilágyi három vezető embere: Mgr. Orcsik Károly, a falu plébánosa, a helyi iskola hittan- és 

némettanára, Horváth Béla, a helyi közösség tanácsának és a helyi József Attila Művelődési 

Egyesület elnöke és Balla Tibor, a helyi közösség titkára. Szilágyit is, ezt az Apatin-közeli 

egykoron színtiszta magyar falut, a délszláv háború idején ugyanolyan megpróbáltatások 

érték, mint a többi falut a környékben: sokan elmentek, s 1995-ben a menekülthullámmal 

szerb ajkúakkal töltődtek fel az üresen maradt házak… Most az iskola van veszélyben, mert 

ha nem lesz gyerek, iskola sem lesz, s a falu ezt meg akarja akadályozni! 
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- Nem akarjuk, hogy itt is az történjen, ami az 1970-es években Szerémségben megtörtént, 

amikor is sorra szűntek meg a magyar osztályok. Az iskola megtartó erő, s ha vannak is olyan 

osztályok, ahol csak 4-8 tanuló van, akkor is meg kell tartani. El kellene gondolkodni a 

pozitív diszkrimináció alkalmazásán az ilyen esetekben, hiszen a falu megtartó ereje három 

pilléren nyugszik: az egyházon, az iskolán és a művelődési életen. Fogyatkozásunk tudatában 

össze kell fognunk, hogy ez a három pillér megmaradjon – nyilatkozza a Vajdaság Mának 

Horváth Béla, és bizakodóan hozzáteszi, hogy az úgynevezett „elnéző hozzáállással” 

megmozdulnak majd az illetékesek és az iskola sokáig megmarad, hiszen szerte a vidéken, 

Bácsszentiván (Prigrevica), Szond, Apatin térségében ez az egyetlen iskola, ahol magyar 

nyelvű oktatás is folyik. Az „is” hangsúlyozott: a menekülthullámmal ugyancsak kis létszámú 

szerb tagozatok is létrejöttek az iskolában.  

- A szilágyi Kis Ferenc Általános Iskola megmaradása mellett szól az a tény is, hogy a 

gyerekek helyt állnak a szerb köztársasági versenyeken, eredményeik az iskola tanári karának 

a munkáját dicsérik, akik, lévén hogy itt élnek a faluban és részt vállalnak a falu egyházi- és 

kultúréletében, szintén a falut gazdagítják. Ha nem lenne iskola, félő, hogy ők is máshol 

keresnének megélhetést – mondja a falu elnöke, s hozzáteszi: Félő, hogy iskola nélkül 10-20 

év múlva magyar szó nem lesz hallható Szilágyin. 

A faluban eddig is tették a dolgukat, a saját eszközeikkel, példaértékűen. Ide hoztak egy 

ötgyermekes magyar családot Bácsszentivánról, a család számára a közösség házat bérel, a 

gyerekek meg az iskolát gazdagítják. 

- Az egész falu támogatja őket. Jó körülmények között, háromszobás, nagy konyhás 

fürdőszobás házban élhetnek, s a szülők számára van alkalmi munka is, hogy megélhessenek 

– ezt már Msgr. Orcsik Károly plébános úr mondja, akinek a nevéhez egy másik nagy ötlet is 

fűződik: gyermekotthon épül a faluban, az idén augusztustól már fogadhatják az első lakókat, 

akik szintén az iskola növendékei lesznek majd. 

- Az iskola tanulói karácsonykor Szakáll Mária tanárnő vezetésével nagyon szép verset írtak 

az iskola megmentése érdekében. Ügyünket felvállalta Barać Lidija igazgatónő, akinek a 

nagyszülei szilágyiak és neveltetése folytán is nagyon kötődik a faluhoz, ő is mindent megtesz 

annak érdekében, hogy minél erősebb legyen az iskola, és legalább 9-10 fős osztályaink 

legyenek a jövőben – sorolja Orcsik Károly, tudatosítván: ahhoz, hogy gyerekek legyenek, a 

szülők számára munka is kell a faluban: 

- Tény, hogy az 1995-ös menekülthullámmal ideérkezett minden menekültnek van munkája, 

mások meg nehezen tudnak álláshoz jutni. De az őshonos lakosság igyekszik feltalálni magát, 

erején felül küzd a megélhetésért. Talán szerencsének is mondható, hogy Szilágyin szikes a 

föld, ez nem kell senkinek, ezért maradhatott meg a szilágyi szövetkezet a vidéken utolsóként 

a régi szövetkezeti formában. Itt dolgozik a családfenntartók nagy része, továbbá van több 

vállalkozó is a faluban (kőművesek, ácsok, biofarm-tulajdonosok), akik 4-10 embert 

foglalkoztatnak. Szorgalmas a falu népe, a családok fenntartják magukat.  

 

A gyermekotthonra visszatérve: mit várnak az intézmény működtetésétől? 

- Mi szórványtelepülés vagyunk, és nem a készet akarjuk várni, hanem már léptünk is. Orcsik 

atyával valósítottuk meg az ötletet, hogy a faluban gyermekotthon működjön. Vásároltunk 

egy házat, a helyi vállalkozók önkéntes munkával átalakították, s a munkában a 

magyarországi Dombóvárban élő barátaink is segítettek a nyáron, 11 szakmunkás tanuló 

érkezett hozzánk tanáraikkal együtt, ők vezették be a vízvezetéket az épületbe. A Szilágyiból 
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elszármazott, külföldön élő családok segítségével fejeztük be az épületet, egy dinár egyéb 

támogatás nélkül. Együttműködünk a szociális intézményekkel, sajnos Vajdaságban nagyon 

sok magyar gyerek él nagyon szegényes körülmények között, s őket szeretnénk ide hozni akár 

oly módon is, hogy hétvégén haza szállítjuk őket a szüleikhez – adja a választ Horvát Béla, 

Orcsik Károly plébános úrral pedig az ez idáig 30 ezer eurós költséggel létesített, tíz gyermek 

befogadására alkalmas gyermekotthon létesítésének szélesebb értelmét taglaljuk:  

- Komoly összegekkel álltak mögénk a Szilágyiból elszármazott családok. Ők a délszláv 

háború idején költöztek el Kanadába, Ausztráliába, Németországba, s most így akarnak 

segíteni a falunak. Nagyon hiányoznak ők a közösségnek, hiszen, mint egyszer 

összeszámoltam, általuk például Torontóban annyi gyerek jár iskolába, mint a mi iskolánk 

összlétszámának a fele! Ők most a lehetőségeik szerint segítik a közösségünket, s ezen a 

példán érdemes elgondolkodni. Úgy érzem, mindenképpen nagy lehetőség, hogy a külföldre 

elszármazottak beálljanak a közösségek megmentésébe, akár a szegény, többgyermekes 

családok számára vásárolt házakkal vagy más módon is, hogy a közösség megmaradjon. 

Hiszen: ők is csak addig járhatnak haza a szó igazi értelmében, amíg itt magyarok lesznek! 

A Magyar Nemzeti Tanácsa 2010. július 30-ai határozatával nem javasolta a 15-nél kisebb 

létszámú magyar tagozat megnyitását a szabadkai Szent Száva és Sonja Marinković, valamint 

az újvidéki Nikola Tesla iskolákban. A szilágyi iskola esetében, több más iskolával 

egyetemben, indokoltnak tartotta a kis létszámú tagozatok indítását, ám Szilágyin a jövőre 

gondolnak, és meg akarják előzni, hogy rájuk vonatkoztatva is olyan határozat szülessen, mint 

a nevezett szabadkai és újvidéki iskolák esetében. Mozgolódásuk példaértékű, s minden 

támogatást megérdemel.  

 

Hogyan béküljünk meg szomszédjainkkal? 
2011. január 24. - Turi Tibor - Vajdaság Ma 

 

A délvidéki magyar népirtás 66. évfordulójára rendezett szegedi megemlékezés egyik 

vendége volt Glatz Ferenc akadémikus, a szerb-magyar történelmi megbékélés bizottságának 

magyar elnöke. Felszólalásában (Megbékélés, de hogyan?) erről a folyamatról beszélt. 

- Az előadásából is kitűnt, hogy globális gazdasági kényszer is sodorja a délkelet-európai 

országokat a megértés, az együttműködés, a megbékélés irányába. Ennek az egyik sürgető 

feltétele, ahogy Ön is fogalmazott, a II. világháború pszichikai/lelki lezárása. 

- Európában, ahol egy adott kontinensrészen a világ legnagyobb számú azonosan kiművelt 

kultúrája él, legalább 22 olyan anyanyelvet sorolhatunk fel, amelyiken a világ 

természettudományos, humán és szépirodalma elérhető. A nemzetállamok korában az elmúlt 

150 évben állandó konfliktusok alakultak ki a nemzetállamokba szorított kisebbségek és a 

többség között. Ezt egészen addig meg lehetett próbálni háborúkkal elintézni (pl. az I. és II. 

világháború), amíg rá nem jöttünk arra, hogy nem lehet a határok ide-odatologatásával, 

kitelepítéssel vagy agyonveréssel, ahogy az pl. Szerbiában történt, ezeket a konfliktusokat 

megoldani. Ekkor az új európai egységesülés szellemében gondolkodó politikusok (Adenauer, 

De Gaulle) álltak elő azzal az ötlettel, hogy nemzetek közötti megbékélési bizottságokat és 

programokat kell felállítani. Ez meg is történt 1961-62-ben Németország és Franciaország 

között, aztán folytatódott Ausztria és Olaszország, Lengyelország és Németország (1972) 
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vonatkozásában, illetve a svéd-finn megbékéléssel. A tanulság: mindenhol azzal kellett 

kezdeni, hogy a közös történelmi problémáról őszintén beszélnek, mindenki bevallja a saját 

tévedéseit, ha úgy tetszik, rútságait is, ugyanakkor meg kellett egyezni a másik országban 

lévő kisebbségek jogállásáról, arról, hogy ezeknek milyen autonómia, főleg kulturális 

autonómia jár. Mindez azonban Kelet-Közép-Európában, ahol szovjet megszállás volt, 

kommunista rendszer, nem történt meg. 1990-ben nekünk egy 30 éves adósságunk volt a 

nyugat-európai megbékélési politikákkal szemben.  

- Az elmúlt 20 év vonatkozásában mit mutat a mérleg nyelve? 

- Ha 1990 és 2010 között mérleget készítünk, akkor derül ki, hol áll a szlovák-magyar, román-

magyar, szerb-magyar megbékélés (a közös történelem feldolgozása, halottaink felkutatása, 

emlékhelyek építése stb.). Rá kell jönnünk arra, hogy nem valami periferikus problémáról van 

szó, hanem egy európai folyamatnak vagyunk a részei, és addig nem tudjuk az EU-kínálta 

lehetőségeket kihasználni (közös befektetések, államközi együttműködés, vízgazdálkodás, 

Duna-stratégia, vidékpolitika), amíg bennünk érzelmi ellentétek munkálnak. Az a 

véleményem, hogy anélkül nem lesz gazdasági élénkülés Délkelet-Európában, nem lesznek 

nagyberuházások, amíg a nemzeti/etnikai ellentétek megoldatlanok maradnak. Ahogy nekünk 

gondjaink vannak szomszédjainkkal, ugyanúgy a szerbeknek is el kell számolniuk a 

horvátokkal, albánokkal, magyarokkal, muzulmánokkal. Ez pedig nem egy utolsó feladat, de 

enélkül rosszul jövünk ki az elkövetkező 20 évben mindannyian. Húzzuk egymás fülét, 

cibáljuk egymás haját, de akkor is meg kell békülni. Ha mi lenyeltük a békát az 1960-as 

években, amikor bemutatták az újvidéki razziáról készült filmet (rendezője Kovács András), 

és éjszakákat vitatkoztuk a kollégiumban a magyarság szerepéről, akkor jó, hogyha szerb 

barátaink is megteszik ugyanezt.  

- A vegyes bizottság munkájában mennyire nyitottak a szerb történészkollégák az 

együttműködésre? 

- Csak a legjobbakat tudom mondani a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia vezetőiről. 

A szerbek most legalább annyira tisztességesek velünk, mint amilyenek annak idején a 

németek voltak a franciákkal szemben. Nem véletlen, hogy ezt a sorrendet mondtam.  

 

Ismét meggyalázták a csúrogi emlékművet  
Ellopták az egyik fakeresztet – Teleki Júlia: Kegyhellyé szeretnénk nyilváníttatni a területet 

2011. január 25. - Diósi Árpád, Szeli Balázs - Magyar Szó 

 

Ismeretlen tettesek ismételten megrongálták az 1944/45-ös vérengzések magyar áldozatainak 

csúrogi emlékművét. Teleki Júlia, a délvidéki magyarellenes atrocitások kutatója lapunknak 

nyilatkozva megerősítette, hogy a dögtemető melletti kereszteket szétzúzták, valamint 

ellopták az egyik kereszt felső, feliratos részét. 

– Két kereszt állt ott: a tavalyelőtti, amelyet a kidöntése után visszaállítottunk, és a tavaly 

emelt. Mindkettőt szétverték. Amióta 1994-ben az első keresztet felállítottuk, minden évben 

megrongálják őket. A fából készült keresztet felgyújtják, a kőből készültet kidöntik, vagy 

szétverik. Egyes emberekben akkora a gyűlölet Csúrogon, hogy nem maradhat ott tartósan a 

magyarok emléktáblája – nyilatkozta Teleki Júlia. 
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Január 23-án volt az újvidéki razzia emléknapja, valamint pontosan 66 éve űzték ki Csúrogon 

a magyarokat otthonaikból. Mint megjegyezte, nem tudná megmondani, hogy van-e 

összefüggés a rongálás és az emléknapok között, az emlékműveket azonban rendszerint 

valamely jeles napot vagy fontos eseményt követően rongálják meg. Például a rehabilitációs 

törvény meghozása utáni napon is megrongálták az emlékművet. 

– Azt szeretnénk, ha már mindent elvettek tőlünk, hogy legalább az a hely, ahol apáinkat 

eltemették, kegyhely lehessen. Ha ennyit nem érdemlünk meg, akkor minek a történelmi 

bizottság, minek a tényfeltárás?! Nem a csontokat kell megszámolni, hanem el kell ismerni és 

tisztelni kell a halottakat – szögezte le Teleki Júlia. 

Szavai szerint többször megpróbálta kiharcolni, hogy a terület kegyhely legyen, a hivatalos 

szervek azonban rendszerint ok nélkül elutasították. A terület a zsablyai községhez tartozik, a 

községnek kellene engedélyeznie a terület kegyhellyé nyilvánítását. 

– Minden évben engedély nélkül állítjuk fel a kereszteket. Volt, amikor azzal indokolták az 

engedélyek kiadásának elutasítását, hogy a történészek nem dolgozták fel a történteket, de 

már kaptam olyan választ is, miszerint még nem jött el az idő, hogy beszélgessünk róluk. Ha 

66 év után nem jött el az idő rá, akkor mikor fog eljönni? – tette fel a kérdést Teleki Júlia. 

Mint megjegyezte, a helyszínre érkező rendőrök is megerősítették, hogy a kereszt korábban 

sértetlen volt, szerintük valószínűleg romák rongálták meg az emlékkereszteket. 

A helyszínre látogatott Egeresi Sándor, a Tartományi Képviselőház elnöke és Stevan Krstić, 

az újvidéki rendőrség parancsnokhelyettese is. A tartományi tájokoztatási titkárság 

közleménye szerint a vajdasági parlament elnökét a rendőrség értesítette az 

emlékműgyalázásról. A házelnök közleményében szégyenteljesnek nevezte a történteket. 

– Ezeket az incidenseket nem minősíthetjük csupán magyar, szerb, roma vagy szlovák 

nemzetiségű polgárok elleni támadásnak, hanem a vajdasági polgárok elleni támadásként kell 

minősítenünk őket. A Belügyminisztérium és a tartományi szervek közötti eredményes 

együttműködés miatt bízom abban, hogy gyorsan megtalálják és felelősségre vonják az 

elkövetőket – idézik a képviselőház elnökét a közleményben. 

A zsablyai rendőrség hétfőn megerősítette, hogy bejelentés érkezett hozzájuk arról, hogy az 

1944/45-ös történések magyar áldozatainak emléket állító egyik csúrogi emlékkeresztet valaki 

ellopta, a másikat pedig megrongálta. Az illetékes ügyészség a történteket sírgyalázásnak 

minősítette, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz a tettesek után. 

 

Kárpátalja: 

Honosítás: az elvált szülő engedélye is kell  
2011. január 25. - karpatinfo.net 

 

Elvált szülők esetében az elvált fél hozzájárulása is szükséges a kiskorú gyermek 

egyszerűsített honosítási eljárásához. – közölte tudósítónkkal az illetékes. 

Több elvált szülő kifogásolta, hogy az egyszerűsített honosítási eljárás keretében kiskorú 

gyermeke kapcsán az ügyintéző átvevő a másik fél hozzájárulásának meglétét is igényelte. 

Megkeresésünkre dr. Wetzel Tamás miniszteri biztos közölte: „A másik szülőnek is kellene a 

hozzájárulása, hiszen elég fontos, a gyerek egész életére kiható döntésről van szó (pl.: 

állampolgárság elvesztése).” 
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Mivel Ukrajnában az ismert okokból (a kettős állampolgárság hiánya) ilyen tartalmú 

meghatalmazásokat a közjegyzők nem készítenek, kérdésünkre Iszlay Tiborné, záhonyi 

anyakönyvvezető elmondta, hogy ebben az esetben a kérelem-nyomtatvány benyújtásakor az 

elvált félnek is jelen kell lennie, és személyesen aláírnia az űrlapot. 

Arra a kérdésre, hogy az 1921. július 26. és 1939. március 15. között Kárpátalján születettek 

születési anyakönyvi kivonatait (bizonyítványait) is elfogadják-e – a valószínűsítés alapján – a 

honosítás alapjául, dr. Wetzel Tamás egyértelmű „igen”-nel felelt, hiszen – szavai szerint – 

valószínűsíthető, hogy a szóban forgó személyek 1939. III. 15-én magyar állampolgárok 

lettek és nem menekültek el a magyar hatóságok elől. Tehát aki pl. 1932-ben született, az a 

későbbiekben hat évig volt magyar állampolgár, s erre hivatkozhatnak a leszármazók. 

Sokan kérdezik, hogy a honosítást elnyert személyek születendő gyermekei automatikusan 

megkapják-e a magyar állampolgárságot? 

– Igen, a születendő gyerekek „öröklik” a magyar jog szerinti állampolgárságot – felelte a 

miniszteri biztos. 

 


