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Vezető hírek: 

 

Jóváhagyta az állampolgársági törvényt módosító javaslatokat a szlovák 

kormány 

2011. január 26. - Kokes János - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Népszabadság  

Elfogadta a módosított állampolgársági törvénytervezetet a kormánykoalíció. Legfontosabb 

eleme az, hogy azok akik felveszik egy másik ország állampolgárságát nem veszítenék el a 

szlovákot, azonban azt is tartalmazza, hogy nem dolgozhatnának a hadsereg, a rendőrség, a 

titkosszolgálatok, az ügyészség, a fegyőrség, a vámőrség, a vasútrendészet és az állami 

tűzoltóság kötelékében. Bugár Béla szerint ezt le kellene szűkíteni, hogy csak olyan 

pozíciókra vonatkozzon, ahol államtitkokkal kerülhetnek kapcsolatba. Az MKP nem elégedett 

a módosításokkal, mivel azok ütköznek az EU munkaerejének szabad áramlására vonatkozó 

elvével. A párt „kezdeményezni fogja az uniós szabályozásba ütköző törvény Európai Unió 

általi felülvizsgálatát” - olvasható közleményükben. 

 

A gazdasági autonómia elérhető 

2011. január 27. - Baloga-Tamás Erika - Új Magyar Szó 

László Jánossal az EMNT székelyföldi régiójának készített interjút az Új Magyar Szó a 

Széchenyi-terv mintájára létrehozott Mikó-tervet. Az elnök elmondta, hogy elmaradtak a 

romániai KKV-k élénkítését célzó döntések és ezt kívánja a Mikó-terv pótolni, mikor 

célzottan nekik nyújtana támogatást. A tervet uniós és magyarországi forrásokból tervezik 

finanszírozni, mivel törvényt kellene módosítani, hogy anyaországi bankok hitelezzenek 

Romániában ezért más megoldáshoz folyamodtak. 2000-ben hozták létre a Bethlen Gábor 

Alapítványt, ami visszatérítendő támogatásokat nyújtott, azonban létrehozott egy 

mikrohitelezéssel foglalkozó részvénytársaságot, így már csak fel kell tölteni ezt az alapot. 

Azonban a Mikó-terv nemcsak hitelezéssel fog foglalkozni, tervek között szerepel 

konferenciák szervezése és kamattámogatás is. A tervet a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem kollégáival dolgozzák ki, de számítanak az RMDSZ gazdasági 

szakbizottságának részvételére is. László János szerint a tervvel megvalósíthatóvá válik a 

székelyföldiek régi kérése, hogy külön kezeljék ennek a régiónak a fejlesztését. Az elnök 

elmondta azt is, hogy Székelyföldön az egyik húzóágazat a turizmus, amit továbbra is 

fejleszteni kell, de fontos szerepet tölt be a fafeldolgozás és az élelmiszer feldolgozás. 

 

Trianon után először 

Népszámlálás 2011: már nem fogy a magyar? 

2011. január 27. - S. Z. - transindex.ro 

Nem biztos, hogy a romániai népszámlálás megállapítja a magyarság további fogyását. Az 

RMDSZ Népszámlálás Munkacsoportja legalábbis ezt a következtetést vonta le kutatásaiból. 

Kapitány Balázs statisztikus beszámolt a magyarországiak külföldi munkavállalásának az 

összefüggéseiről. Horváth István a Kisebbségkutató Intézet elnöke számolt be a népszámlálás 

technikai részleteiről és arról miért voltak vitathatóak az eddigi népszámlálások 

kisebbségekről szóló eredményei, és ezt hogyan próbálják kiküszöbölni. Hozzátette, hogy 

lehetnek problémák a kérdőívvel kapcsolatban és ők is készítettek kétnyelvű űrlapokat, 

amiknek használatának nem lehet akadálya. Kiss Tamás, a Kisebbségkutató Intézet 
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tudományos titkára elmondta, hogy bár jellemző a szórványosodás, ugyanúgy jellemző a 

tömbösödés, azaz sokan a Székelyföldre, vagy a partiumi területekre költöznek, így 

állandósulhat a 6,6 százalékos erdélyi magyarság. Kimutatható az is, hogy magyar részről 

erősödött a vegyes házasságokat ellenző társadalmi normarendszer, így egyre kevesebb 

vegyes házassággal számol. Hozzátette, hogy a román gyermekvállalási kedv alacsonyabb, 

mint a magyar azaz míg egy román középosztálybeli család egy gyermeket vállal, addig a 

magyar részről a többgyermekes modell a jellemző. Székely István, a munkacsoport vezetője 

szerint „meg kellene fogalmazni egy olyan elvárást is, miszerint a kisebbségek által lakott 

területeken a kérdezőbiztosok ismerjék az adott kisebbség nyelvét.” Kiemelték, hogy a 

népszámlálásnak ott van tétje, ahol a magyarság számaránya a legutóbbi népszámláláskor a 

18-23 százalékos sávban mozgott. 

 

Együttműködne az RMDSZ-szel az Erdélyi Magyar Néppárt 

2011. január 27. - Bíró Blanka, Nagy Orsolya - Krónika 

Az Erdély Magyar Néppárt (EMNP) RMDSZ-szel való együttműködésének lehetőségét 

jelentették be az EMNT vezetői Nagyváradon. A vezetők kiemelték, hogy nem akarják 

megosztani az erdélyi magyarságot, hanem az egységet akarják megvalósítani. Ahhoz, hogy 

tudják képviselni a magyarság érdekeit szükség van parlamenti jelenlétre és ezért 

együttműködésre van szükség. Orbán Mihály kijelentette: ha valóban egyfordulóssá válnak az 

önkormányzati választások, sok helyütt reális esély nyílik arra, hogy magyar legyen a 

polgármester. Az EMNP bejegyzését szorgalmazta Nagy András a Magyar Polgári Párt 

(MPP) megyei ügyvezető elnöke is, „Tőkés Lászlónak erkölcsi és nemzeti felelőssége, hogy 

megalakítsa az Erdélyi Magyar Néppártot.” Hozzátette, hogy pártja hajlandó segíteni a 

szükséges aláírások megszerzése érdekében. 
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
Berettyóujfalu fogadja a váradiakat 

2011. január 27. - Reggeli Újság 

„A Magyar Kultúra Ünnepe” elnevezésű közös rendezvénysorozat lezárásaként látogattak a 

nagyváradiak Berettyóújfaluba, hogy ott igényeljék a magyar állampolgárságot. A váradiakat 

Muraközi István polgármester fogadta és elmondta, hogy „a jelenlegi országhatárok 

semmilyen formában nem befolyásolhatják Berettyóújfalu és Nagyvárad kapcsolatát, hiszen 

egy egyetemes magyar kultúra van.” Hozzátette, hogy a tervek szerint az ünnepélyes 

eskütételre május 23-án a város ünnepén kerítenének sort. Fleisz János egyetemi tanár a 

nagyváradi küldöttségből elmondta, hogy azzal, hogy magyar állampolgárok lesznek 

egyenrangúak lesznek az anyaországiakkal és az szavazati jog megszerzését is jelenti. 

 

Felvidék: 

 
Die Presse: míg mindenki Orbánt bírálja, a szlovákok hallgatnak 

2011. január 26. - MTI, bumm.sk 

A Die Presse közöl egy írást, ami érdekesnek tartja, hogy míg „fél Európa a magyar kormányt 

kritizálja, éppen az "ősellenség" Szlovákia viselkedik meglepően csendesen.” A hozzáállás 

Magyarországon is megváltozott, hiszen míg Sólyom László kerülte a hivatalos találkozókat a 

szlovák köztársasági elnökkel, addig Schmitt Pál készségesen elfogadta a meghívását.  

 
Kettős állampolgárok, oszolj! 

2011. január 27. - Kocur László - Új Szó 

Az Új Szó publicisztikájában a tegnapi kormányhatározattal kapcsolatban emeli ki a szerző, 

hogy a kicsit nagyobb feladattal rendelkező amerikai National Security Agency tagjai egyedi 

elbírálást követően lehetnek kettős állampolgárok, addig a jóval szerényebb Információs 

Szolgálattal, vagy a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai az előzetes tervek szerint nem. Bár a 

kormány elfogadta a módosításokat a Híd és a KDH további tárgyalásokat folytat a törvénnyel 

kapcsolatban. Felteszi a kérdést a szerző, hogy az egyes szerveknél lévő kettős állampolgárok 

mit, tudnának ártani Szlovákiának? Szerinte a kereszténydemokraták kezet foghatnak az 

izgága Igor Matovičcsal –, hogy a kisebbségi magyarok, „ha magyar identitásukat egy olyan 

hangsúlyozottan szimbolikus elemmel is növelik, mint az állampolgárság felvétele – 

lojalitásról szóló felmérések ide vagy oda –, nem lehetnek jó szlovák állampolgárok, 

legalábbis annyira nem, hogy az ország törvényeit, rendjét, biztonságát védjék.” 

 

Erdély: 

 



 
 

 

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

5 

Bunta: Szász nem dolgozik, Szász: Bunta leszámol 

2011. január 26. - Jakab Árpád - Hargita Népe 

A székelyudvarhelyi önkormányzat döntéshozó testülete csütörtökön tárgyalja Szász Jenő 

alpolgármesteri tisztségéből való leváltását. Bunta Levente polgármester szerint Szász havi 

12-13 órát tölt a hivatalban, ennek ellenére erkölcstelenül felveszi a fizetését, Szász viszont 

azt mondja, Bunta politikai tisztogatásának kicsúcsosodása lenne az ő eltávolítása, ráadásul 

szerinte inkább a polgármester átláthatatlan ügyleteivel kellene foglalkozni. A havi 12-13 órát 

azzal magyarázta, hogy „munkaideje kötetlen, s különben is sok időt tölt terepen, az emberek 

között.” A végső szót minden bizonnyal ezúttal is Jakab Attila zöld párti tanácsos mondja ki: 

Szász eltávolításához ugyanis elegendő a tisztségben lévő tanácsosok fele plusz egy 

szavazata. Jakabon kívül a testület 9 RMDSZ-es és 9 MPP-s tagot számlál. Jakab azt is 

hozzátette, hogy „a részletes kimutatás függvényében döntünk, jómagam pedig a párt döntését 

fogom képviselni az önkormányzatban.” 

 
Új párt az egység kikényszerítésére 

2011. január 26. - Pap István - Erdély Online 

Az EMNT bihari szervezet elkezdte gyűjteni az aláírásokat az Erdélyi Magyar Néppárt 

bejegyzéséhez. Elmondták, hogy összesen 25 ezer aláírást kell összegyűjteniük, megyénként 

minimum hétszázat. Szerintük az erdélyi megyékben ez nem jelenthet problémát. 

Természetesen a Demokrácia Központok is segítséget fognak nyújtani az aláírásgyűjtésben, 

hozzátették, hogy „annak érdekében, hogy minden vádaskodást elkerüljünk, csak akkor 

fogjuk megemlíteni a Demokrácia Központban a támogatói aláírás lehetőségét, amikor a 

polgárok utoljára jönnek el ide, és lezártuk a dossziéjukat.” Török Sándor az EMNT Bihar 

megyei elnöke elmondta, hogy az új párt az EMNT által vállalt célkitűzéseket viszi tovább és 

vonzó lehet azok számára, akik már kiábrándultak az RMDSZ-ből, valamint azoknak is, akik 

eddig nem vettek részt a politikai életben. 

 
A patkó-fülkéből 

2011. január 27. - Sebestyén Mihály - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó cikke a választójoggal kapcsolatban tesz fel kérdéseket. Azt a szerző már 

elkönyvelte, hogy lesz szavazati jog a határon túliaknak, azonban arról még kevés szó esett, 

hogy milyen. Szerinte ha már van választójoguk, akkor miért ne legyenek választhatóak és 

szólhatnának bele az ország ügyeibe? Ha már magyar országgyűlési képviselők is lehetnének, 

akkor miért ne lehessenek EU-s képviselők, vagy polgármesterek? Azt is elképzelhetőnek 

tartja, ha már valaki bejutott a magyar parlamentbe, akkor nem biztos, hogy a jelenlegi 

kormánypárthoz csatlakozik, hanem akár ellenzéki is lehet ebben az esetben, „akkor ő már 

nem is igazi magyar, hisz folyton emlékeztetni fogják a patkóból, hogy melyik párt is adott 

neki honjogokat?” 

 
RMDSZ: indul a „házikampány 

2011. január 27. - Cseke Péter Tamás, Sipos M. Zoltán - Új Magyar Szó 

Most már biztos, hogy az RMDSZ elnökségért három jelölt száll versenybe, Kelemen Hunor, 

Eckstein-Kovács Péter és Olosz Gergely. Korábban felmerült egy negyedik jelölt Cseke Attila 
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neve is, azonban a partiumi szervezetek elálltak a jelöléstől, de bíznak abban, hogy a három 

jelölt valamelyike felkarolja az ő érdekképviseletüket is. Azonban ha senki nem válaszol 

kérdéseikre, akkor „nem kizártak a meglepetések a kongresszuson” - mondta Szabó Ödön 

bihari ügyvezető elnök. A szervezet februárban fogja meghallgatni a jelölteket és így tesz 

Szatmár is. A Maros megyei szervezet ma dönti el, hogy kit támogat. A kongresszuson titkos 

szavazással dől el, hogy ki lesz az új elnök.  

 
Könyv jelent meg Ceausescu magyarságpolitikájáról 

2011. január 27. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Ceausescu először mézesmadzagja volt a magyaroknak. Uralkodásának első szakaszában 

ugyanis gesztusokat tett. Később azonban már a magyarság eltüntetése volt a célja. A román 

kommunista-fasiszta zsargonban aranykornak nevezett rendszer első évtizedének 

magyarságpolitikájáról jelentetett meg könyvet Novák Csaba Zoltán fiatal marosvásárhelyi 

történész, a román akadémia fiókintézetének munkatársa, közölve a korszak forrásértékű 

dokumentumait is. A kötet a csíkszeredai Pro-Print Kiadó gondozásában jelent meg. 

 
MPP: Az RMDSZ kovásznai árulása 

2011. január 27. - Farkas Réka - Háromszék 

Szégyenletesnek tartja a Kovászna megyei MPP elnök, hogy az RMDSZ-es és a román 

képviselők közösen vonták vissza a március 15-ét ünneppé nyilvánító határozatot. „Ha nincs 

törvényes keret arra, hogy a helyi tanácsok határozatot fogadjanak el a település, régió 

ünnepnapjáról, akkor a parlamentben a kormányon levő RMDSZ-nek kellene 

kezdeményeznie az erre vonatkozó jogszabályt, és nem kompromisszumos megoldásokat 

keresni kollektív munkaszerződésben biztosított szabadnappal” - mondta el Kulcsár-Terza 

József elnök. 

 
Szavazati jogot, gyest és autonómiát 

2011. január 27. - Háromszék 

Farkas Csaba MPP alelnök támogatja a szavazati jog megadását azoknak a határon túli 

magyaroknak, akik magyar állampolgárságot szereznek. A MÁÉRT-en elhangzott, hogy létre 

kell hozni egy autonómia stratégiát, amit mindenképp egyeztetni kell az adott országok 

törvényeivel. Farkas szerint „ha lesznek törvénytervezetek, a magyar kormány is támogathatja 

őket, tárgyalhat többek között a román kormánnyal. Tartsanak történelmi találkozókat, és ott 

tárgyaljunk az összes, számunkra fontos dologról.” Kiss István a párt másik alelnöke szerint 

az államnak gyermeknevelési támogatást kellene adni a határon túli magyar gyerekek után. 

 
Eckstein: Vissza kell téríteni az RMDSZ-t a választóihoz 

2011. január 27. - Pataky Lehel Zsolt - Nyugati Jelen 

Eckstein-Kovács Péterrel az RMDSZ elnökjelöltjével készített interjút a Nyugati Jelen. Traian 

Băsescu államfő kisebbségi ügyekben illetékes tanácsadójának programja elsősorban a 

demokrácia és az autonómia köré épül, amit természetes, hogy az RMDSZ programjához 

hasonló célkitűzéseket fogalmaz meg. Bár a területi és kulturális autonómia-törekvések 

szerepelnek a párt programjában, ezt Eckstein kibővítette a szervezeti autonómiával, ami a 
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párt megyei szervezeteinek adna nagyobb teret. A területi autonómiát is komolyan veszi, 

azonban ehhez szükség van a Székelyföldön élő románok vagy romák támogatására is. 

Amennyiben megválasztanák elnöknek első dolga a konzultáció lenne. Fel kell venni a 

kapcsolatot a párton kívül is mind az EMNP-vel mind a MPP-vel, de csak a választások után. 

Kiemelte, hogy etikai kódex elfogadását kezdeményezték Olosz Gergellyel az egyenlő 

esélyek megadásának érdekében, azonban erre Kelemen Hunor, aki leginkább rendelkezik a 

párt infrastruktúrájával ezt nem írta alá. 

 

Vajdaság: 

 
Délvidéki magyar valóság 

Nem csökkent a nemzeti alapú atrocitások száma, állítja a Magyar Remény Mozgalom  

2011. január 27. - L. J. - Magyar Szó 

Szlivka Gábor a Magyar Remény Mozgalom topolyai elnöke szerint a vajdasági magyar 

politikusok nem a tényeket közlik a magyar ellenes atrocitásokkal kapcsolatban, hiszen „a 

magyar kamasz nem a rendőrségre megy, ha diszkóból hazafelé menet felpofozzák, mert 

tisztában vele, hogy ebből problémái származhatnak.” László Bálint a párt elnöke a temerini 

fiúk esetét említette, ami azt bizonyítja számukra, hogy az országban kettős mérce van. Bábi 

Attila reagált az MRM sajtótájékoztatójára és elmondta, hogy „amikor azt nyilatkoztam, hogy 

csökkent a nemzeti alapon elkövetett bűncselekmények száma, akkor hivatalos statisztikai 

adatokra alapoztam megállapításomat. Persze figyelembe lehet venni, hogy nem minden ilyen 

esetet jelentenek be, de szerintem nonszensz arra hivatkozni, hogy az ilyen esetek száma 

növekvőben van.” 

 

Muravidék: 

 
Képviselői fórum a magyar nemzeti identitásról, az anyanyelv használatáról 

2011. január 26. - Tomka Tibor - Népújság 

Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő tartott előadást a magyar nemzeti identitás és 

a kétnyelvűség érvényesülésével kapcsolatban. Előadásában kitért arra, hogy a szlovéniai 

nemzetiségek már hosszú ideje élnek egymás mellett és nem lehet kérdés a térség mulietnikus 

jellege sem. Elmondta, hogy korábban míg a magyar közösség a magyar nyelvet ismerte nem 

volt kérdés, hogy használhatja-e, az új generációkkal megváltozott a helyzet és a szlovén 

iskolákban nevelkedettek már a szlovént használják előszeretettel. A képviselő mindenkit arra 

bíztatott, hogy éljen az alkotmány adta jogokkal, minél több esetben használják a magyar 

nyelvet, még annak ellenére is, ha az ügyintézés már könnyebben megy szlovén nyelven, 

nehogy a szlovéniai magyarság elvesszen. Gaál Gabriella a a Muraszombati KE magyar 

nyelvi fordítója átvette az ott lévőkkel a nyelvi jogokat és felelevenítette, hogy „nagy” 

muraszombati község teljesen máshogyan viszonyult a magyar közösséghez és általában 

Magyarországhoz is, szorosabb kapcsolatokat ápolt Vas megyével. 1995-től a sok kicsi 

község, a közigazgatási egység kialakulásával sajnos ez a rendszer széthullott, azonban a 

nyelvi jogok megmaradtak. 
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Horvátország: 

 
Közös érdek a HMDK és a magyar kormánypártok együttműködése 

2011. január 26. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Múlt hét szombaton (január 22-én) a HMDK vendége volt Móring József Attila magyar 

parlamenti képviselő és munkatársai, akiket Andócsi János és Kriják Krisztina, a HMDK 

alelnökei, valamint Pálinkás Krisztián, az országos szervezet titkára fogadott. A képviselő 

elmondta, hogy kötelessége erősíteni a gazdasági és kulturális kapcsolatokat és szerinte a 

hasonló találkozók nemcsak a horvát uniós csatlakozást segíthatik, hanem erősíthetik a 

magyar nemzetet is. 

 

Kárpátalja: 
 

Ungvári hírportál: Magyarország hátsó szándékkal támogatja külhoni 

kisebbségeit 

2011. január 26. - Varga Béla - MTI 

Az ua-reporter.com közöl egy írást az egyszerűsített honosítással kapcsolatban. Jaroszlav 

Szvitlik szerint a két ország közötti jó viszony alapját az adja, hogy Magyarország soros EU-s 

elnökként kiáll Ukrajna euróatlanti törekvései mellett, cserébe pedig az ukránok szemet 

hunynak a magyar állampolgárságot igénylők felett. A szerző szerint a háttérben lehet az is, 

hogy Magyarország a határon túli magyarsággal igyekszik kiterjeszteni befolyását Közép-

Európára, így valósítva meg „Nagy-Magyarország nemzeti projektjét.” Azonban a valódi cél 

nem ez, hanem fenntartani a kárpátaljai széthúzást, hiszen az identitástudat felhasználásával 

politikai tőkét kovácsolhatnak. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy a magyar iskolások több 

támogatást kapnak, mint a felnőttek, így a projekt 5-10 évig is eltarthat és majd akkor 

számíthatnak a magyar szellemben felnevelt gyerekek támogatására is. 

 
Hovatartozás 

2011. január 26. - Vass Tibor - Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpáti Igaz Szó ír január 22-vel kapcsolatban, ami egyben a Magyar Kultúra napja, illetve 

az ukrán nemzetállam hivatalos létrejöttének napja. „A kultúrának értékei, az államnak határai 

vannak” - írja a szerző. Ezért a népszámlálás előtt fontos tisztáznia magában az embernek a 

kérdést, hogy bár ma két nemzet is részeként tekint a kárpátaljai magyarságra mégis el kell 

tudnia dönteni, hogy identitásaként melyiket választja.  
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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: 

Berettyóujfalu fogadja a váradiakat 
2011. január 27. - Reggeli Újság 

 

Hétfőn egy kilenctagú nagyváradi civil küldöttség látogatott el Berettyóujfaluba Fleisz 

Jánosnak, a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) elnökének 

a vezetésével, hogy leadják vagy előjegyeztessék honosítási kérelmeiket. 

„A Magyar Kultúra Ünnepe” elnevezésű közös rendezvénysorozat lezárásaként látogattak a 

nagyváradiak Berettyóújfaluba, hogy a magyar állampolgárságért folyamodjanak. A 

küldöttséget a következők alkották: Fleisz János, a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil 

Szervezetek Szövetségének (BINCISZ) elnöke, Lajos Annamária, a BINCISZ titkára, Fleisz 

Judit az Alma Mater Alapítvány képviseletében, Bányai Szabados Katalin, a Tibor Ernő 

Galéria alkotói közösségének reprezentánsa, Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági 

Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság elnöke, Kádas Károly, a Nagyváradi Premontrei 

Öregdiákok Egyesületének vezetőségi tagja, Bücsi Ilona, a Sapientia Varadiensis Alapítvány 

egyik képviselője, valamint Sándor Dénes, a Nagyváradi Állami Filharmónia nyugalmazott 

művészeti titkára és neje. A küldöttséget Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere a 

városházán fogadta. Üdvözlőbeszédében elmondta, hogy a jelenlegi országhatárok semmilyen 

formában nem befolyásolhatják Berettyóújfalu és Nagyvárad kapcsolatát, hiszen egy 

egyetemes magyar kultúra van. Az egy évtizede a civilek által kezdeményezett közös magyar 

kultúra napi ünnepléssel kapcsolatban kifejtette: mindig volt valamilyen aktualitásuk a 

rendezvényeknek, 2007-ben például Románia uniós csatlakozása. Idén a schengeni határ 

megszűnése lehetett volna az események apropója, ám ez még késik. A magyar kormány 

viszont gondoskodott aktualitásról, ugyanis január elsejétől lehetővé teszi a határon túliak 

egyszerűsített honosítási kérelmének befogadását. „Egy egységes magyar nemzet van, ehhez 

szeretnénk mi is hozzájárulni azzal, hogy itt, a polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél 

benyújthatják honosítási kérelmüket” – zárta szavait az elöljáró. Azt is elmondta, hogy terveik 

szerint az ünnepélyes eskütétel valószínűleg május 23-án, a város ünnepén, a később 

jelentkezők részére pedig augusztus 20-án lesz Berettyóújfaluban. Ezután Törökné Kovács 

Judit anyakönyvvezető ismertette a honosítással kapcsolatos tudnivalókat. A helyi anyakönyvi 

hivatal szerdánként 8-16 óra között fogadja az állampolgársági kérelmeket. Érdeklődni a 

(0036)54-505-450-es telefonszámon lehet. A helybeliek részéről Porkoláb Lajos is 

köszöntötte a váradiakat, segítséget adva az ügyintézésben. 

Az ottani sajtó kérdésére Fleisz János egyetemi tanár a váradiak nevében elmondta, hogy a két 

város civil szervezetei közötti évtizedes kapcsolat megkoronázásának lehet tekinteni e napot, 

amikor a nagyváradi civil küldöttség a honosítási kérelemmel Berettyóújfaluba érkezett. Ez 

által a lelki közösség ismét sorsközösséggé formálódhat. Újra kell értelmezni önmagunkat, és 

újra kell értelmezni kapcsolatainkat a magyar nemzeti egység alapján. Újságírói kérdésre a 

történész kifejtette, hogy hosszabb távon mindenképpen azt várja: a partiumi, erdélyi 

magyarok egyenrangú állampolgárok lesznek az anyaországiakkal, és ez a szavazati jog 

kiterjesztését is jelenti. A szívélyes fogadtatás után sor került az iratok átadására, illetve az 

előjegyzésre.   
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Rövid városnézés után a váradiak megtekintették a most újonnan megnyitott civil központot, 

amelyben a Megyei Népfőiskolai Egyesület és a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai 

Egyesület sokrétű tevékenysége folyik Harasztosi Sándor és Porkoláb Lajos irányításával. 

Délután „A Magyar Kultúra Ünnepe” utolsó rendezvényére a Járási Hivatal dísztermében 

került sor, ahol Meleg Vilmos nagyváradi  színművész hangulatos Emőd Tamás-estjét adta 

elő. A zenei kíséretet Thurzó Zoltán zongoraművész szolgáltatta a népes közönség számára.  

Az esti kötetlen beszélgetésben már az idei további közös rendezvények is szóba kerültek. 

 

Felvidék: 

Die Presse: míg mindenki Orbánt bírálja, a szlovákok 
hallgatnak 
2011. január 26. - MTI, bumm.sk 

 

Miközben fél Európa a magyar kormányt kritizálja, éppen az "ősellenség" Szlovákia 

viselkedik meglepően csendesen - írta a szerdai Die Presse. 

Az osztrák konzervatív napilap pozsonyi keltezésű tudósítást közölt a magyar és a szlovák 

államfő múlt heti találkozójáról. A magyarok a jelek szerint támogatják az új megbékélési 

légkört, azzal, hogy elfogadják a kinyújtott kezet - írta a lap. 

"Sólyom László éveken át csak +magánlátogatásokat+ tett Szlovákiában, magyar 

nacionalisták rendezvényein, mint például egy magyar király emlékművének felavatásán, de 

lehetőleg kerülte, hogy teljesen hivatalos formában találkoznia kelljen hivatali kollégájával, 

Ivan Gasparoviccsal". Utódja, Schmitt Pál ezzel szemben készségesen elfogadta a meghívást. 

Jutalomként éppen a heves bírálatok időszakában kapott "abszolút támogatást" a magyar 

európai uniós elnökség Szlovákiától. 

Magyarország kudarca a szoros regionális kapcsolatok miatt Szlovákia számára is kudarc 

volna - mondta Gasparovic, aki elismerte azt is, hogy "a kiváló együttműködés mellett 

problémák is vannak" a kétoldalú kapcsolatokban. Mint azt Mikulás Dzurinda 

külügyminiszter elismerte, az új szlovák szelídségben rendszer van. "Fújhatnánk most a 

trombitát, de akkor úgy nézne ki, mintha kihasználnánk az alkalmat" - idézte a lap a szlovák 

minisztert. 

A Die Presse egy másik írásban részletesen beszámolt a magyar médiatörvény európai 

bizottsági bírálatáról is, a birtokukba került és az újság internetes oldalán közzétett angol 

nyelvű bizottsági levél alapján. A jórészt korábban a bizottság szóvivője által is ismertetett 

aggályokról írva a lap kiemelte: a bizottságnak "komoly kétségei" vannak azt illetően, hogy a 

törvény összeegyeztethető-e az uniós joggal. 

 

Kettős állampolgárok, oszolj!  
2011. január 27. - Kocur László - Új Szó 

 

Ha a Szlovákiában jobbára csak a politikai thrillerekből ismert amerikai NSA-t (National 

Security Agency) a Szlovák Információs Szolgálattal, vagy a Nemzetbiztonsági Hivatallal 
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említenénk egy lapon, az amerikai nagykövetség sajtószemlét készítő attaséja valószínűleg 

heveny röhögőgörcsöt is kapna reggeli kávéja mellé. 

A számos különbség közül az egyik, hogy a Keith B. Alexander vezette amerikai 

nemzetbiztonsági csúcsszervnek egyedi elbírálás után kettős állampolgárok is a tagjai 

lehetnek, míg a Karol Mitrík-félének nem. 

Az évtizedes terrorfenyegetettségben élő Egyesült Államokban elfér egy-egy kettős 

állampolgár a hírszerzési struktúrákban, a kis Szlovákia viszont attól retteg, hogy egy magyar 

állampolgárságú katonatiszt vagy ügynök, ha netán egy szlovák csodafegyverről szerezne 

tudomást, a fogai közt tartott rohamkéssel azonnal Budapestig úszna a jeges Dunán, hogy ott 

jelentse azt. A kormány tegnap támogatta a kereszténydemokraták javaslatát, melynek 

értelmében a rendőrség, a Szlovák Információs Szolgálat, a büntetés-végrehajtás, a vasúti 

rendőrség, a hadsereg, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a vámőrség és az ügyészség kötelékében 

nem tevékenykedhetnek kettős állampolgárok. A törvénymódosító javaslatról februári ülésén 

tárgyal a parlament. S persze, mire az akta a parlament és a kormányhivatal közti 1,7 

kilométeres távolságot megteszi, sok minden történhet, ugyanis a módosítást kiötlő KDH és a 

Híd további kétoldalú tárgyalásokat fog folytatni a témában. A kereszténydemokraták 

látszólag hajlanak az enyhítésre, legalábbis Pavol Hrušovský a napokban ebben a szellemben 

nyilatkozott, de annyira azért nem voltak rugalmasak, hogy a kormányülés programjáról a 

KDH-s kormánytagok annak visszavonását kezdeményezzék, szokásuk szerint arra építve, 

hátha valahogy „átcsúszik”, ott is, a parlamentben is... 

Most komolyan, egy a nagymihályi gépesített lövészeknél szolgáló kettős állampolgárságú 

törzsőrmester, egy ipolysági finánc, netán egy komáromi rendőrzászlós, esetleg a 

Nemzetbiztonsági Hivatalban elektronikus aláírásokat készítő alkalmazott ugyan mit tudna 

ártani e hazának? A probléma a törvényalkotók sunyi alapfeltevése – és ebben a szemforgató 

kereszténydemokraták kezet foghatnak az izgága Igor Matovičcsal –, hogy a kisebbségi 

magyarok, ha magyar identitásukat egy olyan hangsúlyozottan szimbolikus elemmel is 

növelik, mint az állampolgárság felvétele – lojalitásról szóló felmérések ide vagy oda –, nem 

lehetnek jó szlovák állampolgárok, legalábbis annyira nem, hogy az ország törvényeit, 

rendjét, biztonságát védjék. Mintha a koronás igazolvány munkaszerződést jelentene az 

Alkotmányvédelmi Hivatalhoz. Holott az ilyen szervezetek, akit akarnak, azt állampolgárság 

nélkül is megtalálják, a kisebbségi magyar pedig nem válik automatikusan hazaárulóvá, ha – 

még egyszer hangsúlyozzuk – szimbolikusan visszaveszi azt, amiről nagy- vagy dédszüleinek 

kényszerűen kellett lemondani. De a nemzeti ködön át ez mint ha nem (így) látszana... 

 

Jóváhagyta az állampolgársági törvényt módosító javaslatokat 
a szlovák kormány 
2011. január 26. - Kokes János - MTI 

 

Jóváhagyta a szlovák állampolgársági törvényt módosító javaslatokat kedden a pozsonyi 

kormány. A téma februárban kerül a szlovák parlament elé. 

A módosítási indítvány leglényegesebb elemei, hogy a jövőben már nem veszítené el szlovák 

állampolgárságát az, aki felvenné egy más ország állampolgárságát. Ugyanakkor azok, akik a 

tavalyi módosítás alapján már elveszítették állampolgárságukat, visszakaphatják azt. A 
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további fontos, de sokat vitatott elem, hogy a kettős állampolgárok a jövőben nem 

dolgozhatnának a hadsereg, a rendőrség, a titkosszolgálatok, az ügyészség, a fegyőrség, a 

vámőrség, a vasútrendészet és az állami tűzoltóság kötelékében. 

A Híd ez utóbbi, az eredetileg a kereszténydemokrata képviselők által kidolgozott javaslatot 

ellenzi. Bugár Béla pártelnök szerint ezt a kört azokra kellene szűkíteni, akik államtitkokkal 

kerülnek kapcsolatba. Pavol Hrusovsky, a kereszténydemokraták frakcióvezetője kedden 

jelezte, hogy számára elfogadható lenne a Híd által javasolt kompromisszumos megoldás.  

A jogszabály tavalyi módosítása, amelyet a határon túli magyarok 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. 

A parlamenten kívüli Magyar Koalíció Pártja (MKP) közleményben bírálta, hogy korlátoznák 

a kettős állampolgárok munkavállalási jogait. 

"...véleményünk szerint a kormány által jóváhagyott szigorítás több ponton ütközik az 

Európai Uniónak a munkaerő szabad áramlására vonatkozó elvével, mivel az jóval 

szélesebben értelmezi az említett elv alóli kivételeket, mint az Európai Bíróság joggyakorlata. 

A törvényjavaslat parlamenti jóváhagyása esetén az MKP kezdeményezni fogja az uniós 

szabályozásba ütköző törvény Európai Unió általi felülvizsgálatát" - olvasható a Berényi 

József pártelnök által aláírt közleményében, amelyet a párt sajtóosztálya juttatott el az MTI 

pozsonyi tudósítójához.  

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

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

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 végleges 

megállapodás arról, hogyan módosítsák a törvényt. 

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. 

Minthogy a Robert 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: 

Bunta: Szász nem dolgozik, Szász: Bunta leszámol 
2011. január 26. - Jakab Árpád - Hargita Népe 

 

Nem dolgozik semmit, de erkölcstelenül felveszi a fizetését – nyilatkozta a Hargita Népének 

Bunta Levente, Székelyudvarhely polgármestere Szász Jenőről. Az alpolgármester 

tevékenységét a kamerarendszer segítségével figyelték meg, Bunta szerint Szász havonta 12-

13 órát töltött a hivatalban. „Más csökkentett fizetéssel 172 órát kell dolgozzon” – jegyezte 
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meg a városvezető, hozzátéve: ennyi idő alatt értelemszerűen nem is tudta ellátni feladatait, 

ennek ellenére „erkölcstelenül, gátlástalanul felvette a fizetését. Ezt a tarthatatlan állapotot 

kezelni kell, ezért terjesztettem a testület elé az utolsó napirendi pontot. Olyan 

alpolgármesterre van szükség, aki hajlandó dolgozni, tenni is a városért, s aki nem munka 

nélkül veszi fel a fizetését.” Bunta nem minősítette Szász Jenő tevékenységét, „állandó 

akadékoskodását”, de hangsúlyozta: az alpolgármester csak hébe-hóba fordul meg a 

hivatalban, munkaidejének tíz százalékát sem tölti az irodában, ez pedig mindennél 

beszédesebb tény. 

Hiányolt építő jellegű javaslatok 

„Le kell váltani, egyértelmű, dolgozni sem jár” – jelentette ki megkeresésünkre Péter Pál. Az 

RMDSZ-es tanácsos – aki Szász idejében az alpolgármesteri funkciót is betöltötte – úgy látja, 

olyan személyt kell választani, aki tenni, dolgozni is akar a városért. „Ilyen nehéz gazdasági 

helyzetben megengedhetetlen, hogy kidobjuk a pénzt az ablakon a semmire. Márpedig ebben 

az esetben ez történik.” Péter szerint Szásznak soha nem volt építő jellegű javaslata, 

észrevétele egyetlen szakbizottsági ülésen sem, ami pedig alpolgármesteri munkáját illeti, 

„gyakorlatilag ingyen kapja a fizetését, holott nem hiszem, hogy rá lenne szorulva: abból a 

bérből egészen biztosan nem lehet Mercedeseket vásárolni, fenntartani”. 

Szász: Kelemen Hunor keze van benne 

„Több mint fél éve tudok Bunta Levente azon ügyködéséről, hogy meggyőzze a Zöld Pártot, 

szavazzon ellenem” – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Szász Jenő. Az alpolgármestert 

éppen ezért saját bevallása szerint nem érte meglepetésszerűen a kezdeményezés, számított rá. 

Szász azt mondja, munkaideje kötetlen, s különben is, sok időt tölt terepen, az emberek 

között. Szerinte sokkal inkább Bunta politikai leszámolásaival, átláthatatlan ügyleteivel 

kellene foglalkozni. „A polgármester korábban elküldte a személyzeti osztály vezetőjét, majd 

a főkönyvelőt, aki komoly tapasztalattal rendelkezett, sok-sok évig kezelte a város pénzügyi 

dolgait, hogy aztán a közintézményekből is leépítsen jó néhány személyt.” Az alpolgármester 

fájlalja, hogy szegényes hatáskört kapott, holott tizenkét évnyi polgármesteri tapasztalattal 

biztosan el tudta volna látni az alpolgármesteri feladatokat is. Azt mondja, azért volt szálka a 

városvezető szemében, mert sok mindent látott, hallott a városházán, s „félinformációkból is 

rájött, hogy elherdálják a közpénzeket”. Szász továbbment: szerinte az sem lenne meglepő, ha 

Kelemen Hunor keze is benne lenne a leváltásában, hiszen az utóbbi időben számtalan 

kritikával illette az RMDSZ elnöki tisztségére pályázó politikust. Az alpolgármester próbált 

nyomást gyakorolni a Zöld Párt tanácsosára, aki gyakorlatilag kimondja az ítéletet a feje 

fölött: „Itt az ideje, hogy a Zöld Párt képviselője színt valljon, holnap kiderül, hogy Jakab 

Attila beáll-e az RMDSZ mögé vagy sem. Az mindenképpen jó, hogy erre most derül fény, 

jobb, mintha jövőben, választások előtt érnének meglepetések.” 

Az MPP visszaszól 

Molnár Miklós MPP-s tanácsos úgy látja, két kritériumnak kell megfeleljen az a személy, aki 

napjainkban munkát vállal a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatalban. „Legyen butább, 

mint Bunta Levente, legyen gyáva, ne merjen visszakérdezni se” – élcelődött a tanácsos. 

Molnár is azt mondja, a városvezető fél éve készíti elő ezt a lépést, „a nagy kérdés csak az, 

hogy Jakab Attila beáll-e a bandájukba”. Szerinte igen, a holnapi tanácsülés nem tartogat 

számára ilyen szempontból meglepetéseket, s pesszimizmusát az az érv is alátámasztja, hogy 

Bunta fél év után csak most terjeszti a testület elé az alpolgármester leváltását, vagyis biztosra 

megy. „Inkább olyan kérdésekkel kellene foglalkozni, mint a városközpontba felszerelt égők, 



 
 

 

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

15 

amelyekről természetesen azt nem mondták el, hogy Ferenczy Károly RMDSZ-közeli 

udvarhelyi üzletember cégétől vásárolták. Szász Jenőnek rálátása van ezekre a dolgokra, ezért 

nem nézik jó szemmel, ezért kell meneszteni” – fakadt ki a tanácsos. Arra a kérdésre, hogy 

miként lehetett rálátása, ha átlagban naponta fél órát sem töltött a polgármesteri hivatalban, 

Molnár kijelentette, „az úgynevezett monitorizálást Buntáék végezték, vagyis nem hitelt 

érdemlő, másrészt ne feledjük azt sem, hogy Szász Jenő nem rendelkezett jóformán 

semmilyen hatáskörrel, hiába kért több feladatot a város polgármesterétől”. 

A számok döntenek 

Jakab Attila zöld párti tanácsost nem hiába tartják a mérleg nyelvének: a kilenc RMDSZ-es és 

kilenc MPP-s tanácsos mellett ő is tagja a székelyudvarhelyi önkormányzat döntéshozó 

testületének. A csütörtöki tanácsülésen – ha egyenlő létszámban jelennek meg a két nagy 

frakció tagjai – tulajdonképpen az ő szavazata dönt az alpolgármester sorsáról. Természetesen 

mindkét fél részéről megkeresték már, árulta el a Hargita Népének, ő azonban mindent a Zöld 

Párt székelyudvarhelyi szervezetének megbeszélésétől tesz függővé. „Kértem a polgármesteri 

hivatalban egy részletes kimutatást az alpolgármester munkájáról: mennyit jár be, ezért 

mennyi pénzt kap.” Jakab azt mondja, eléggé szubjektív dolog megítélni egy alpolgármester 

tevékenységének minőségét, a mennyiséget viszont a számadatok egyértelműen bizonyítják. 

„A részletes kimutatás függvényében döntünk, jómagam pedig a párt döntését fogom 

képviselni az önkormányzatban.” 

 

Új párt az egység kikényszerítésére 
2011. január 26. - Pap István - Erdély Online 

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Bihar megyei szervezete megkezdte az Erdélyi 

Magyar Néppárt bejegyzéséhez szükséges támogatói aláírások gyűjtését. 

A nagyváradi Demokrácia Központnak is helyet adó Bihar megyei EMNT székházban Török 

Sándor megyei elnök jelentette be szerdán azt, hogy január 26-án Bihar megyében elkezdték 

gyűjteni az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzéshez szükséges támogatói aláírásokat. 

Elmondta, hogy 25 ezer aláírásra van szükség Románia tizennyolc megyéjéből, és 

Bukarestből. Orbán Mihály az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács partiumi régióelnöke kiemelte 

azt, hogy minden megyéből minimum hétszáz támogatói aláírásra van szükség. Kifejtette, 

hogy az erdélyi megyékben és várhatóan Bákó megyében viszonylag könnyen össze fognak 

gyűlni a támogatások, emellett más megyékben is elkezdik a gyűjtést, és ahol azt tapasztalják, 

hogy könnyebben gyűlnek az aláírások, ott folytatják majd az akciót. Orbán Mihály elárulta, 

hogy a Bihar megyei szervezet két-háromezer aláírás összegyűjtését vállalta. A sajtó 

munkatársainak a politikusok elmondták, hogy Bihar megyében fórumok keretében gyűjtenek 

aláírásokat, emellett önkéntesek is végzik majd ezt a munkát. 

 

Gyűjtés 

A jelenlevők kiemelték azt, hogy természetesen kihasználják azt a lehetőséget, hogy a 

Demokrácia Központokba betérő embereknek felhívják a figyelmét az EMNP támogatására, 

de ezt semmilyen formában nem fogják összekötni a magyar állampolgárság megszerzésével 

kapcsolatos segítségnyújtással. „Annak érdekében, hogy minden vádaskodást elkerüljünk, 
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csak akkor fogjuk megemlíteni a Demokrácia Központban a támogatói aláírás lehetőségét, 

amikor a polgárok utoljára jönnek el ide, és lezártuk a dossziéjukat” - tette hozzá Zatykó 

Gyula az EMNT Bihar megyei alelnöke, aki bejelentette, hogy júliusban már szeretnék 

bejegyeztetni a pártot. 

 

Nem akarták, de muszáj volt 

Török Sándor megemlítette, hogy a törvény nem írja elő azt, hogy azok a személyek, akik 

aláírásukkal támogatják egy párt bejegyzését, kötelességük beiratkozni a megalakítandó 

pártba, sőt más pártok tagjai is lehetnek az új párt bejegyzésének támogatói.  Török 

leszögezte, hogy az új erdélyi magyar párt az EMNT által felvállalt és hirdetett célkitűzések 

politikai részét viszi tovább, és kiemelte, hogy az új párt Tőkés László következetes 

politizálásának, az autonómia melletti kiállásának kiteljesülése lesz, mely tulajdonképpen az 

RMDSZ által megalakulásakor képviselt célkitűzéseket vállalja fel. Török Sándor kifejtette 

azon véleményét, miszerint az EMNP vonzó lehet azok számára, kik eddig távol tartották 

magukat az urnáktól, és azok számára is, akik kiábrándultak az RMDSZ-ből. Török elárulta, 

hogy az EMNT nem akart pártot alapítani, de amikor azt tapasztalták, hogy a szervezetet 

'kutyába se veszik, és mindenhol keresztbe tettek neki', ez rákényszerítette őket arra, hogy 

pártot alapítsanak. Zatykó Gyula leszögezte: „az egységet ki kell kényszeríteni, de amíg az 

EMNT-nek nincs pártja, addig senki szóba se áll velünk”. Ezt követően hozzátette, hogy az új 

párt mind az önkormányzati választásokon, mind az országgyűlési választásokon részt kíván 

majd vennni. Az új párt megalakítónak elképzelései között felmerült annak lehetősége is,  

hogy az országgyűlési választásokra az RMDSZ-szel és az MPP-vel közösen választási pártot 

hozzanak létre: a közös indulás mellett ennek a formációnak megvolna az az előnye is, hogy 

kikerülhető lenne ezáltal a pártszövetségekre érvényes, a bejutási küszöb megemelésére 

vonatkozó kitétel. 

 

A patkó-fülkéből 
2011. január 27. - Sebestyén Mihály - Új Magyar Szó 

 

Aki Á-t mond, mondjon B-t is, tartják. Manapság sokan és sokfelé jelentik ki, hogy a határon 

túliak állampolgársága járjon együtt a szavazati joggal. Sőt ennek be kell kerülnie a magyar 

alkotmányba is. Nem alkotmányozási folyamatról beszélek, ugyanis a gyakorlat azt mutatja, 

amint valamit Kétharmadi Viktor kiejt, az már régen le van vajazva, készen van, arra a 

kétharmad fülke rábólint függönnyel és forradalommal együtt. 

Aki Á-t mond, mondjon B-t is, tartják. Manapság sokan és sokfelé jelentik ki, hogy a határon 

túliak állampolgársága járjon együtt a szavazati joggal. Sőt ennek be kell kerülnie a magyar 

alkotmányba is. Nem alkotmányozási folyamatról beszélek, ugyanis a gyakorlat azt mutatja, 

amint valamit Kétharmadi Viktor kiejt, az már régen le van vajazva, készen van, arra a 

kétharmad fülke rábólint függönnyel és forradalommal együtt. 

Tehát lesz nekünk szavazati jogunk, ugyanaznap fogunk voksolni, ugyanolyan időhatárok 

között, mint anyai rokonaink, lesznek fülkék, ahol mi is részesülünk a forradalmi lendületből, 

addig is próbálhatunk a nagyáruházak és mallok próbafülkéiben, kezünkbe vehetjük a 

jelöltlistát, amelyen már előre megjelölik a magyar politikában analfabétább szavazók 
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számára, kikre kell pecsétet ütni, kikre keresztet vetni. És este már láthatjuk az exit-polgári 

eredményeket, majd másnap már a végleges képviselői célfotót, a patkó szép egyszínű 

hajlását. 

De akkor lesznek majd az erdélyi (vagy ki tudja, a fel-délvidéki sőt nyugati) magyarok között 

olyanok, akik hangoztatni fogják – mert sajnos akadnak még közöttünk is gondolkodók – , 

hogyha van szavazati jogunk, ha választunk, akkor választhatók is volnánk.  

Tehát tessék belőlünk, közülünk, a sorainkból is jelölni, sőt mi fogunk jelölni, hiszen ki lesz 

majd alakítva egy választói minimum, azaz például minden 15 ezer szavazópolgár választhat 

már egy saját képviselőt. Ez pedig ugyanolyan jogokkal fog rendelkezni a Duna-parti 

Országházban, mint Rogán vagy Gyurcsány, Pokorni vagy Ildikó néni. Beleszólhat az ország 

ügyeibe, vitatkozhat, interpellálhat, föltehet napirend előtti kínos kérdéseket, törvényt 

terjeszthet elő, bizottságosdit játszhat, képviselhet regionális érdekeket (hiszen választói 

akaratát ő ismeri a legjobban).  

Hacsak az nem történik, mint 1940-ben: behívott képviselőink lesznek, alakíthatnak egy saját, 

a kormányt támogató pártot. 

Tovább megyek: lehet hogy egyszerre két parlament tagja lesz, sőt háromé, az európai unióé, 

a régi-új országáé és a poszt-Trianonié. Esetleg halmazatilag még polgármester is a magyar 

parlamenti szabályok szerint. Akkor majd optálnia kell valamelyik javára. 

Előfordulhat, hogy a külhoni magyarok értékpreferencia-skálája szélesül, irányzatok 

magzanak föl, miként az már minden magyar szervezkedésen belül elkerülhetetlen, és nem 

kizárt, hogy az ipse nem a bebetonozó fülkék Che Guevarája lesz, hanem az ellenzéké. Akkor 

ő már nem is igazi magyar, hisz folyton emlékeztetni fogják a patkóból, hogy melyik párt is 

adott neki honjogokat?!... 

 

RMDSZ: indul a „házikampány 
2011. január 27. - Cseke Péter Tamás, Sipos M. Zoltán - Új Magyar Szó 

 

A jelölési határidő lejártával tegnaptól letisztult a kép az RMDSZ februári tisztújító 

kongresszusa előtt: három jelölt – Eckstein-Kovács Péter, Kelemen Hunor, Olosz Gergely – 

száll versenybe a szövetségi elnöki tisztségért. 

A jelölési határidő lejártával tegnaptól letisztult a kép az RMDSZ februári tisztújító 

kongresszusa előtt: három jelölt – Eckstein-Kovács Péter, Kelemen Hunor, Olosz Gergely – 

száll versenybe a szövetségi elnöki tisztségért.  

Korábban felmerült egy esetleges negyedik jelölt, Cseke Attila egészségügyi miniszter neve 

is, akit a partiumi szervezetek közösen indítottak volna, ám ettől a szándékuktól végül 

elálltak.A Szatmár, Bihar és Szilágy megyei szervezet vezetői tegnap még tartottak egy 

tanácskozást a jelöltállítás kérdésében. Szabó Ödön bihari ügyvezető elnök lapunknak 

elmondta: abban bíznak, hogy a három eddigi jelölt valamelyike felvállalja a partiumiak 

korább kéréseit. 

Ezek egyebek mellett az RMDSZ döntéshozatali mechanizmusának módosítására 

vonatkoznak. „Leülünk egyeztetni mindhárom jelölttel. Ha azonban egyikünk sem viszonyul 

pozitívan az elvárásainkhoz, nem kizártak a meglepetések a kongresszuson” – jelentette ki a 

politikus. Szabó Ödön ugyanis elméletileg lehetségesnek tartja, hogy még az utolsó utáni 
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pillanatban is előálljanak egy közös jelölttel. „Ne feledjük, a kongresszus a legfontosabb 

döntéshozó fórum, amely alapszabályzatot is módosít. Hangsúlyozom azonban, hogy abból 

indulunk ki: a három jelölt valamelyikét támogatjuk majd Nagyváradon” – magyarázta. 

 

Ki kit támogat?  

A Bihar megyei szervezet február első két hetében kívánja meghallgatni a jelölteket. 

Hasonlóképpen jár el a Szatmár megyei szervezet is. Elnöke Csehi Árpád tegnap kérdésünkre 

még nem tudta megmondani, hogy a három jelölt egy időben áll-e majd a szatmári küldöttek 

elé. „Ez egyeztetés kérdése, remélem, hétvégéig megtudjuk a végső menetrendet” – mondta 

Csehi.  

A Maros megyei RMDSZ-szervezet ma dönti el, hogy melyik jelöltet támogatja a három 

közül. Szabó Árpád ügyvezető elnöktől megtudtuk, terveik szerint Kelemen, Eckstein és 

Olosz is jelen lesz a Területi Küldettek Tanácsa ülésén. 

Az RMDSZ megyei szervezeteinek többsége már korábban eldöntötte, hogy küldöttei melyik 

jelöltre szavaznak majd a kongresszuson. Eszerint a favorit Kelemen Hunor, ugyanis a 

művelődési minisztert támogatja a Csík, Gyergyó, Udvarhelyszék, Háromszék, Szilágy, 

Hunyad, Beszterce-Naszód, Fehér, Brassó és Szeben területi/megyei szervezet. 

Olosz Gergely képviselőházi frakcióvezető a Történelmi Máramaros területi szervezet, illetve 

a Nemzeti Szabadelvű Kör bizalmát nyerte el, Eckstein-Kovács Péter államelnöki tanácsost 

pedig a Kolozs megyei szervezet, a Szabadelvű Kör Platform és a Nők a Nőkért Szövetség 

Platform támogatja. 

A kongresszus titkos szavazással dönt a szövetségi elnök személyéről – ezért elméletileg 

előfordulhat, hogy a küldöttek nem a megyei szervezetük vagy platformjuk korábbi 

döntésének megfelelően adják le voksukat. Ha az első fordulóban egyetlen jelölt sem nyeri el 

a szavazatok abszolút többségét, az első két helyezett a második fordulóban mérkőzik meg 

egymással. 

 

Eckstein maradt utoljára  

Eckstein-Kovács Péter a három jelölt közül utolsóként, tegnap adta le a kolozsvári ügyvezető 

elnökségen a szövetségi elnöki tisztség megpályázásához szükséges iratokat. A politikus 

történelminek nevezte jelölésének pillanatát. „Ez olyan pillanat, amely megindíthatja az 

RMDSZ belső változását. Úgy gondolom, hogy a változás az én vagyok: befogadó 

szövetséget fogok létrehozni, ha én leszek az RMDSZ elnöke” – fogalmazott a dossziék 

benyújtása után tartott sajtótájékoztatóján a szabadelvű politikus. 

Korábban Ecstein-Kovács Péter azt javasolta az ügyvezető elnökségnek és a kongresszusi 

biztosnak, hogy szabályozzák az elnöki székért zajló kampányt. Többek között azt kérte, hogy 

a jelöltek egyenlően jussanak hozzá az RMDSZ erőforrásaihoz, például a szervezeti 

adatbázisokhoz és az infrastruktúrához. Kovács Péter kongresszusi biztos lapunknak 

elmondta: reméli, hogy a kampány „a jóérzés határán belül” zajlik majd, és nem lesz szükség 

a szabályozásra. 

Az államelnöki tanács ellenjelöltjeinek etikai kódex aláírását is javasolta. Ezt korábban Olosz 

Gergely már elfogadta, Kelemen Hunor művelődési miniszter pedig jelezte: a kampány 

hivatalos kezdete után megfontolja az aláírását. 
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A gazdasági autonómia elérhető 
2011. január 27. - Baloga-Tamás Erika - Új Magyar Szó 

 

A fejlődő kkv-k egyik legfőbb gondja a hatékony finanszírozás megoldása. Erre az igényre 

mintegy válaszként, megoldásként jelent meg a romániai magyar üzleti fogalomtárban a 

Bethlen Gábor Alapítvány (BGA). 

Sajtótájékoztatón jelentették be nemrég, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

mintegy két hónap múlva bemutatja a magyarországi Széchenyi-terv mintájára létrehozott 

Mikó-tervet, melynek célja a gazdaság ösztönzése. Azt már tudni lehet, hogy a kis- és közepes 

vállalkozásokat (kkv) célozzák meg ezzel. Miért választották ezt a célcsoportot?  

– Miután az EMNT Gazdasági Szakbizottsága elemezte a 2010-es év gazdasági eseményeit, 

megállapította: a jelenlegi román kormány nem talált megfelelő megoldást a problémás 

helyzet stabilizálására és az élénkítésre. Nem történt előrelépés a román gazdaság motorját 

képező és a foglalkoztatás oroszlánrészét vállaló kkv-k pozíciójának javítása érdekében, a 

hiányos, néha kapkodó stratégia még nehezebb helyzetbe hozta a vállalkozásokat. A Mikó-

terv Erdély egészére koncentrál, célunk az itteni magyar vállalkozások fellendítése. 

Miután elégtelennek tűnt a hazai gazdaságélénkítés, külföldi kapcsolatteremtésben kezdtek el 

gondolkodni. Miért?  

– A Szakbizottság nehezményezi, hogy a román kormány bürokratikus akadályokat gördít az 

uniós pályázatok hatékony felhasználásának útjába, így lépéseket tettünk annak érdekében is, 

hogy állandó képviseletet hozzunk létre Brüsszelben, az EU-s intézményeknél. Természetesen 

számítunk az anyaország, a jelenlegi magyar kormány hathatós támogatására is, itt rövidesen 

egyeztetések kezdődnek a hitelnyújtás témájában is. 

A Mikó-terv kapcsán jelezték már: törvénymódosításra van szükség ahhoz, hogy 

magyarországi bankok hitelt nyújthassanak Romániában, mely ügyben intézkedni kívánnak. 

Számítanak-e ellenállásra a hazai törvénykezés részéről?  

– A fejlődő kkv-k egyik legfőbb gondja a hatékony finanszírozás megoldása. Erre az igényre 

mintegy válaszként, megoldásként jelent meg a romániai magyar üzleti fogalomtárban a 

Bethlen Gábor Alapítvány (BGA). A magyar állami forrásokat kezelő alapítvány 2000-ben 

annak érdekében jött létre, hogy kedvező konstrukcióban visszatérítendő támogatásokat 

nyújtson romániai magyar kkv-nak a Vállalkozásfejlesztési Központok segítségével.  

Nemrégiben a román törvényeknek megfelelően a BGA létrehozott egy mikro-hitelezéssel 

foglalkozó részvénytársaságot. A cél most feltölteni ezt az alapot, hogy elkezdhesse a 

mikrohitelek folyósítását. A román törvénykezés nagyobb ellenállására nem számíthatunk, 

már csak a jelenlegi gazdasági konjunktúra végett sem. 

A hitelnyújtáson kívül milyen más funkcióval ruháznák fel a Mikó-tervet és milyen ágazatból 

számítanak a legtöbb érdeklődőre?  

– Leragadtunk a hitelnyújtásnál, de ennél többről van szó: fejlesztési tervek, kiállítások, 

konferenciák szervezése, a fiatalok vállalkozói kedvének ösztönzése, a szülőföldön való 

boldogulásuk elősegítése, kamattámogatás. Legtöbb érdeklődőre a turizmus terén számítunk, 

de segítségre van szükség az élelmiszeriparban, a különböző kereskedelmi szektorokban vagy 

a faiparban is. 

Milyen szakértői csapat dolgozik a stratégián?  
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– A program kidolgozása a gazdasági szakbizottság elnökségének a feladata, de a munkába 

bevonunk neves erdélyi és anyaországi, sőt, Kárpát-medencei szakembereket is. Elsődleges 

partnerünknek tekinthető a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kutatócsoportja, de 

várjuk más egyetemek, főiskolák szakértőit is. Ugyanakkor számítunk az RMDSZ gazdasági 

szakbizottságának bekapcsolódására is, amint azt az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum 

együttműködési megállapodása rögzíti.  

A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint az EMNT gazdasági szakbizottságának fontos 

szerepe van Székelyföld gazdasági autonómiájának kialakításában. Mit takar pontosan ez a 

kifejezés?  

– Létezik egy régi óhaj Székelyföldön, miszerint ennek a régiónak a fejlesztését külön kell 

kezelni. Ezt az igényt a jelenlegi politikai lobbi is alátámasztja. Egy nemzet gazdasági 

autonómiája egyben más autonómiák forrása is. Ki kell dolgozni rövid- és hosszútávra a 

Székelyföld gazdasági fejlesztési stratégiáját. A Mikó-tervvel nem jön létre egyből a 

gazdasági autonómia, ez viszont egyértelműen ezt a célt szolgálja. Következetes munkával 

meg lehet valósítani legfőbb célunkat, az autonómiát. Egyszóval: a gazdasági önrendelkezést. 

Vállalkozóként hogyan látja a Romániában államilag kezdeményezett válságkezelési 

politikákat?  

– Húsz évvel a romániai rendszerváltás és másfél évvel a globális méretű gazdasági válság 

kirobbanása után megállapíthatjuk, hogy a hitelválság ijesztő bizonytalanságba sodorta a kkv-

kat Székelyföldön is. A kockázati tényezők elemzése után számos cég elhalasztja tervezett 

beruházásait, vagy meghatározatlan időre felfüggeszti azokat.  

Tavaly nőttek az adózási terhek, érezhetően csökkent a lakosság vásárlóereje és a legyengülő 

vállalkozások képzett alkalmazottaktól is kénytelenek megválni. A válság egy másik negatív 

vetülete, hogy eddig az anyaországi mikrohitel-támogatásokra nem alapozhattak a 

székelyföldi kkv-k.  

Ön szerint Székelyföldnek és Erdélynek a gazdaság melyik szektorában rejlik a húzóereje és 

mivel lehetne ezt felerősíteni?  

– Az erdélyi régióban, ezen belül pedig Székelyföldön az egyik húzóágazat a turizmus, ennek 

fejlesztésére gyors és hatékony segítség kell. Ezenkívül fontos a fafeldolgozás, az 

élelmiszeripar bizonyos ágazatai. Együtt többre volnának képesek a kisvállalkozók, azonban 

még nem eléggé ismertek az együttműködési modellek, a klaszter fogalma is idegen. 

Kiemelném még a decentralizáció kérdését és Erdély történelmi régióinak újbóli 

meghatározását: mivel problémáik sem egyformák, a megoldásnak is tájegységre-szabottnak 

kell lennie.  

 

MPP: Az RMDSZ kovásznai árulása 
2011. január 27. - Farkas Réka - Háromszék 

 

Kovászna gyásznapjának, a december 5-i népszavazáshoz hasonló gesztusnak nevezte 

Kulcsár-Terza József, az MPP megyei elnöke, hogy a kedd délutáni tanácsülésen az RMDSZ 

összefogott a román képviselőkkel, és visszavonták azt a határozatot, amely hivatalos 

ünneppé nyilvánította volna március 15-ét. 
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Az MPP megyei elnöke szerint ez újabb bizonyíték, hogy az RMDSZ-es politikusok nem a 

magyarságért dolgoznak, hanem ellene. 

A megyeitanács-elnök, az RMDSZ megyei elnöke mindenütt híreszteli, hogy a megyei 

önkormányzat elfogadta az erre vonatkozó határozatot, és mellőzi megemlíteni, hogy az MPP 

kezdeményezte azt, de most a prefektus felszólítására beijedtek a szövetség színeiben 

megválasztott polgármesterek, és vissza akarják vonatni a határozatokat — fejtette ki Kulcsár. 

Ha nincs törvényes keret arra, hogy a helyi tanácsok határozatot fogadjanak el a település, 

régió ünnepnapjáról, akkor a parlamentben a kormányon levő RMDSZ-nek kellene 

kezdeményeznie az erre vonatkozó jogszabályt, és nem kompromisszumos megoldásokat 

keresni kollektív munkaszerződésben biztosított szabadnappal — hangsúlyozta. 

„Az ünnepnapot nem szabad összetéveszteni egy egyszerű szabadnappal" — véli az MPP 

háromszéki elnöke, aki kitart álláspontjuk mellett: a határozatokat nem kell visszavonni, 

pereljen a prefektúra, ha akar, s a tanácsok a bíróságon érveljenek. 

 

Szavazati jogot, gyest és autonómiát 
2011. január 27. - Háromszék 

 

Támogatja azt az elképzelést, mely szerint a magyar állampolgárságot elnyerő határon túli 

magyaroknak is legyen szavazati joguk és képviselőjük a magyar Országgyűlésben — 

nyilatkozta tegnap Marosvásárhelyen Farkas Csaba MPP-alelnök, aki a Magyar Állandó 

Értekezlet (MÁÉRT) külpolitikai és jogi bizottságának is tagja. 

A Németh Zsolt külügyi államtitkár által elnökölt bizottság január 21-i ülésének napirendjén 

erről is tárgyaltak. Farkas Csaba elmondta: a magyarországi ellenzéki pártok — a szocialisták 

és a liberálisok — nem értenek egyet a szavazati jog ilyetén kiterjesztésével, de a magyar 

kormány megadná. Az országgyűlési választásokról van szó, nem a helyhatósági vagy körzeti 

szavazásról, de mindezt később kell véglegesíteni — szögezte le. Azt is bejelentette: a 

MÁÉRT külpolitikai és jogi bizottsága három-négy hónapon belül kodifikálja az autonómiát, 

meghatározza a Magyar-ország határain túl élő összes magyar autonómiaköveteléseire 

érvényes alapfogalmakat. "Első lépésként a bizottság elnöke, Németh Zsolt elemzi a kulturális 

autonómiáról szóló létező európai jogszabályokat. Második lépésként kodifikálni kell a 

kritériumokat, mert a szlovákiai úr mást ért autonómia alatt, és mást mond az RMDSZ vagy 

mi. Teljes összevisszaság van, senki nem tudja, mi hogyan legyen. Ha megállapodtunk 

ezekben a konkrét kérdésekben, mindenki kidolgozhatja azt a jogszabályt, amely 

összeegyeztethető országa törvényeivel. Természetesen nem lehet egyetlen törvényt 

kidolgozni az egész Kárpát-medencére" — véli Farkas. Ha elkészül az autonómia 

kodifikációja, és összeegyeztetik ezt az adott országok törvényeivel, illetve az európai 

szabályozással, újabb lépések következnek, egyebek közt az EP-ben is. Ha lesznek 

törvénytervezetek, a magyar kormány is támogathatja őket, tárgyalhat többek között a román 

kormánnyal. Tartsanak történelmi találkozókat, és ott tárgyaljunk az összes, számunkra fontos 

dologról — vázolta az elképzeléseket. Az MPP egy másik alelnöke, Kiss István 

gyermeknevelési támogatást követel a magyar államtól azok számára is, akik könnyített 

honosítási eljárással szereznek magyar állampolgárságot. A Maros megyei politikus szerint a 
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gyes nagyobb segítség lenne a tanévenként 20 000 forintos oktatási támogatásnál, amelyet a 

határon túl magyarul tanuló gyermekek szüleinek nyújtanak. 

 

Trianon után először  
Népszámlálás 2011: már nem fogy a magyar? 

2011. január 27. - S. Z. - transindex.ro 

 

Nem kell sok ahhoz, hogy a fenti kijelentés akár igaz is legyen. Az adatok biztatóak, a 

szakértők optimisták, a kampányra való felkészülés elkezdődött. 

Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a 2011-es népszámlálás során kiderül majd: bár az 

erdélyi magyarok száma csökken, a térvesztés a románsághoz képest megállt. Ez volt az egyik 

végkövetkeztetése annak a beszélgetésnek, amelyen az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége által 

felállított Népszámlálás Munkacsoport számolt be az eddigi eredményekről, illetve a további 

célkitűzésekről.  

A munkacsoport kezdeményezője Kelemen Hunor volt ügyvezető elnök felvezetőként 

elmondta, az Ügyvezető Elnökségen az elmúlt időben egy sor olyan demográfiai tanulmányt 

végeztek, melyek az elmúlt 20 év demográfiai mutatói alapján felvázolják az erdélyi 

magyarság jövőképét.  

A munkacsoport feladata az, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a 2011-es 

népszámlálás során reális kép alakuljon ki arról, hogy hány magyar él Romániában. Bár a 

népesedés helyzete nem megnyugtató, hamis és káros a „nemzethalál” víziója – jelentette ki 

Kelemen, arra utalva, hogy több jel is arra mutat, hogy a magyarság térvesztése Erdélyben 

mérsékelődik vagy megáll, sőt, kis szerencsével talán vissza is fordítható.  

Kapitány Balázs statisztikus előadása során az erdélyi magyarok Magyarországra történő 

vándorlásáról, illetve a magyarországiak külföldi munkavállalásának az összefüggéseiről 

beszélt. Elmondta, 2008-2009-ben egy sor hipotézist fogalmaztak meg arról, hogy 2012-ben 

hogyan fog kinézni a térségbeli migráció. Ezek a feltevések azonban nem igazolódtak be a 

gazdasági válság differenciált hatása, Románia schengeni csatlakozásának valószínűsíthető 

késlekedése, valamint az amerikai H2A-H2B vendégmunkás vízum magyarországiak számára 

való bevezetése miatt.  

Kapitány arra figyelmeztetett, hogy Magyarországon várhatóan növekszik a jól képzett 

rétegek elvándorlása, és így hamarosan strukturális jellegű munkaerő-hiánnyal kell számolni. 

Ezzel párhuzamosan pedig a magyar kormány adócsökkentési terveinek köszönhetően a nettó 

fizetések 2013-ig növekedni fognak. E két tényező miatt főként a magas végzettséggel 

rendelkező erdélyi magyarok számára válik majd egyre vonzóbbá a magyarországi 

munkavállalás. A romániai magyarság egy újabb nagyarányú kivándorlási hullámot nem fog 

elviselni, éppen ezért az elit feladata az, hogy a romániai nettó béreket növelje, akár a 

versenyképesség rovására is – jelentette ki a szakember. Kapitány szerint a helyzet kezelhető 

lesz addig, amíg a romániai átlagfizetés nem lesz kevesebb mint fele a magyarországi 

fizetésnek.  

Horváth István, a Kisebbségkutató Intézet elnöke a népszámlálás technikai részleteiről 

beszélt: arról, hogy miért voltak vitathatóak az eddigi népszámlálások kisebbségekről szóló 

eredményei, és ezt hogyan próbálják kiküszöbölni. Horváth szerint az egyik legfontosabb 
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különbség az 1992-es népszámláláshoz képest, hogy nem egy központi, közösségi kontroll 

híján levő szerv bonyolítja le az adatfelvételt, hanem az önkormányzatok. További pozitív 

fejlemény, hogy az adatokhoz hozzá lehet férni: így a demográfiai folyamatok adatolhatók, 

nem merül fel az a gyanú, hogy az eredmények valamiféle szisztematikus torzítást szenvedtek 

el.  

Ugyanakkor továbbra is probléma lehet a kérdőív. Bár a 2011-es kérdőív még nem készült el, 

a korábbi népszámlálások során kizárólag román nyelvű űrlapokat használtak, ahol például a 

nemzetiségre vonatkozó kérdés nem volt nyílt: a román eleve adott volt, a más nemzetiségűek 

egy pontozott ablakba kellett külön beírják a nemzetiségüket. Az anyanyelv megadása során 

ugyanez volt a probléma.  

Horváth bemutatta a Kisebbségkutató Intézet által elkészített, kétnyelvű (magyar és román) 

űrlapot, ahol az etnikai hovatartozásról szóló kérdés teljesen nyitott. Elmondta, a Kisebbségi 

Nyelvi Charta egy paragrafusát felhasználva azon vannak, hogy azokon a településeken, ahol 

a magyarság aránya meghaladja a 20 százalékot, ilyen kétnyelvű űrlapokat használhassanak. 

A kutató szerint úgy tűnik, a kétnyelvű űrlapok használatának nincsen akadálya, a jóváhagyás 

jelenleg folyamatban van. Horváth szerint valószínű, hogy a magyar nyelvű lekérdezés is 

megvalósítható.  

Kiss Tamás, a Kisebbségkutató Intézet tudományos titkára az utóbbi évek kutatásai alapján 

elmondta, a magyarok térvesztése egyáltalán nem biztos, sőt, bizonyos feltételek teljesülése 

esetén az erdélyi magyarság 6,6 százalékos számarányának állandósulásáról beszélhetünk.  

A szakértő szerint miközben megfigyelhető az erdélyi magyarság szórványosodása, egy másik 

folyamat, a tömbösödés is észrevehető: az erdélyi magyarok egyre inkább a Partiumba, illetve 

Székelyföldre költöznek – ez pedig az asszimilációs veszteség csökkenését jelenti.  

Kimutatható még, hogy a román nők a magyar nőknél sokkal nagyobb arányban 

gondolkoznak vegyes házasságban, míg a magyarság körében az utóbbi időben erősödött a 

vegyes házasságokat ellenző társadalmi normarendszer. Kiss szerint a házasságok felbomlása 

is bizonyos mértékben a magyarságot hozza előnyös helyzetbe.  

Vegyes házasságok esetén ugyanis kimutatható az, hogy a gyermekek egyharmad-kétharmad 

arányban román identitásúak lesznek. Válással ez az arány azonban 50-50 százalékra „javul”.  

Ami a migrációt illeti, szintén pozitívak a fejlemények. A nyolcvanas, majd kilencvenes évek 

nagyarányú kivándorlási hullámai után 2000-től jellemzően a románok vállalnak munkát 

külföldön; a Magyarország fele való migráció lelassult. A külföldi munkavállalók között a 

magyarok alulreprezentáltak, és erre az is bizonyíték, hogy míg egyes román vidékek 

kiürültek, addig Székelyföldön pezsgő élet folyik. Gyermekvállalás terén egy ideje 

megfigyelhető az a trend, hogy míg a román középosztálybeliek jellemzően egy gyermeket 

vállalnak, addig magyarok körében a többgyermekes modell egyre népszerűbb. Székely 

István, a munkacsoport vezetője előadásában vázolta a népszámlálással kapcsolatos 

feladatokat. El kell érni, hogy azokon a településeken, ahol a magyarság számaránya 

meghaladja a 20 százalékot, az űrlapok kétnyelvűek legyenek, hogy a román állam által 

folytatott kommunikáció kétnyelvű legyen. Székely szerint – bár ez jogilag nehezen 

megragadható – meg kellene fogalmazni egy olyan elvárást is, miszerint a kisebbségek által 

lakott területeken a kérdezőbiztosok ismerjék az adott kisebbség nyelvét.  

Ami a logisztikai feladatokat illeti, Székely szerint interetnikus környezetben el kell érni, 

hogy a kérdezőbiztosok között magyarok is legyenek, és ők a magyarok által inkább lakott 

területekre menjenek. Önkénteseket kell toborozni: az eddigi tapasztalatok ugyanis azt 
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mutatják, hogy a népszámlálással kapcsolatos feladatokat az önkormányzatok első körben 

saját alkalmazottaikkal próbálják megoldani. Második körben pedagógusokat, majd harmadik 

körben egyetemistákat toboroznak – ekkor jól jöhet, ha létezik egy önkéntes-adatbázis.  

Az egyházakkal való együttműködés kulcsfontosságú. A népszámlálás az egyházak számára 

kiemelt fontossággal bír, hiszen az állami és önkormányzati támogatás aránya a hívek 

számától függ. Az egyházak ugyanakkor azért is fontosak, mert általuk meg lehet szólítani 

olyan személyeket, akiket klasszikus kommunikációs csatornákon lehetetlen elérni.  

Székely szerint a kommunikációs stratégia alapja az kell legyen, hogy a magyar identitás 

vállalása jó dolog, olyan érték, ami mobilizáló erőként jelenhet meg. A munkacsoport 

vezetője bemutatta azokat a fő célcsoportokat is, akiket a kampány során meg kell szólítani: 

ők jellemzően a nyelvi és etnikai széleken találhatók, ahol kérdéses, hogy az illető személy 

milyen nemzetiségűnek vallja magát. A magyar média csak nagyon kis mértékben lesz 

használható, hiszen a tapasztalat az, hogy aki magyar médiát fogyaszt, az magyarnak vallja 

magát.  

Néhány település- és problématípust is beazonosítottak. A népszámlálásnak például ott van 

tétje, ahol a magyarság számaránya a legutóbbi népszámláláskor a 18-23 százalékos sávban 

mozgott. Itt egyrészt felmerülhet, hogy a magyarság számaránya a 20 százalék alá csökken, 

tehát a nyelvhasználati jogosítványok sérülnek. Illetve előfordulhat, hogy egy 19,5 százalékot 

elért település esetén sikerül a magyarság arányát 20 százalék fölé tornázni – ez azért sem 

lehetetlen, mert az utóbbi években a románok sokkal nagyobb arányban vállaltak külföldön 

munkát, mint a magyarok.  

További kiemelt célcsoportnak számítanak a magyar tömbön belül élő romák, a vegyes 

házasságokban élők, illetve az olyan környezetben élők, ahol a román nyelv a domináns. 

Külön meg kell szólítani a csángókat valamint a Kárpátokon túl élő diaszpórát. Utolsó 

célcsoportként Székely a migránsok hozzátartozóit említette: fontos tudatosítani, hogy 

amennyiben valaki egy évnél nem régebb távozott, az ő adatait is be lehet diktálni.  

Székely szerint elkerülhetetlen, hogy a népszámlálásnak politikai vetülete legyen. E 

tekintetben vigyázni kell, hogy a politikai szereplők ne alakítsanak ki olyan közhangulatot, 

mely riasztja azokat a nyelvi széleken levő személyeket, akiknek kérdéses a nyelvi identitása. 

„El kell kerülni azt, hogy Csíkszereda főterén hangosbemondóval hirdessük, hogy vállaljuk a 

magyarságunkat. Próbáljuk egyfajta befogadó nemzettudat szempontjából megközelíteni a 

kérdést, és elsősorban a szélek irányában üzenni ezáltal” – sommázott a szakértő. 

 

Együttműködne az RMDSZ-szel az Erdélyi Magyar Néppárt 
2011. január 27. - Bíró Blanka, Nagy Orsolya - Krónika 

 

Választási pártot vagy akár pártszövetséget is létrehozna az RMDSZ-szel közösen az Erdélyi 

Magyar Néppárt – jelentették be tegnap Nagyváradon az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

megyei vezetői. Biharban tegnap kezdték el az új párt bejegyzését támogató aláírások 

gyűjtését. 

Az EMNT eredetileg nem azzal a céllal alakult, hogy később párt létrehozását 

kezdeményezze, de az azóta eltelt idő alatt rá kellett ébredniük: sem az RMDSZ, sem a 

politikai élet más szereplője nem ül velük tárgyalóasztalhoz, amíg nem lépnek fel pártként – 
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magyarázták tegnapi sajtótájékoztatójukon az EMNT megyei vezetői, Török Sándor megyei 

elnök, Zatykó Gyula alelnök, illetve Orbán Mihály partiumi régióelnök. Hangsúlyozták: az új 

párt bejegyzésével nem az erdélyi magyarság további megosztását, hanem egységét kívánják 

szolgálni, meggyőződésük ugyanis, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt olyanokat is visszacsábít 

majd a szavazófülkékbe, akik egy ideje nem vettek részt választáson, vagy csalódtak az 

RMDSZ-ben. Ahhoz azonban, hogy helyhatósági pozíciókat vagy parlamenti jelenlétet 

szerezzenek, együttműködésre van szükség. 

Orbán Mihály kijelentette: ha valóban egyfordulóssá válnak az önkormányzati választások, 

sok helyütt reális esély nyílik arra, hogy magyar legyen a polgármester – például a 

legutóbbitól eltekintve az első fordulót Nagyváradon is mindig a magyar jelölt nyerte. 

Török Sándor azt is elmondta, hogy az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum gyűlésein mind az 

EMNT, mind az RMDSZ küldöttei is sokszor értetlenkednek annak láttán, hogy Bihar 

megyében semmiképpen és semmilyen témában nem sikerül megegyezésre jutnia a két 

oldalnak, holott máshol bizonyos ügyeket közösen is képesek képviselni. Kijelentette: a 

készülő új párt már csak azért sem a széthúzást szolgálja majd, mert elsődleges 

célkitűzéseként épp azt jelöli meg, amit megalakulásakor az RMDSZ: az autonómiát. 

Mindhárman leszögezték: azzal, hogy valaki aláírja a párt létrehozását támogató ívet az 

EMNT önkénteseinél vagy a demokrácia-központokban, nem lesz a párt tagja, sőt aláírásával 

akkor is támogathatja a bejegyzést, ha más politikai alakulatban tevékenykedik. A néppárt 

létrehozásához 25 ezer aláírásra van szükség 18 megyéből, illetve Bukarestből. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzésének szükségességét hangsúlyozták tegnapi 

sajtótájékoztatójukon a Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei vezetői is. „Tőkés 

Lászlónak erkölcsi és nemzeti felelőssége, hogy megalakítsa az Erdélyi Magyar Néppártot” – 

jelentette ki Nagy András megyei ügyvezető elnök. A politikus szerint ugyanis Tőkés 

személye lehet a garancia arra, hogy megvalósul az autonómia, ő képes rá, hogy az erdélyi 

erőket üsszefogja, megfogalmazta és megtartotta azt a nemzeti minimumot, amiből nem 

engedhet az erdélyi magyarság. Tőkés a kiállásból mutatott példát, amikor megvédte az 

Európai Parlamentben az Orbán-kormányt, jelentette ki Nagy András, aki hasonló 

magatartásra biztatja párttársait és a magyar elöljárókat. 

 „Tőkés László, tetszik, nem tetszik, az erdélyi magyarság ikonja, és ezen sem Markó Béla, 

sem Szász Jenő nem tud változtatni, mert Tőkés magasra tette a mércét, és mindent megtesz, 

hogy ott is tartsa” – szögezte le az MPP-s politikus. Hangsúlyozta, Tőkést segíteni kell abban, 

hogy a magyar szervezetek a nemzeti minimum mentén összefogjanak, hiszen szerinte ő a 

garancia arra, hogy létrejöjjön egy koalíció az erdélyi magyar szervezetek között, és 

megvalósuljon az autonómia. Hozzátette, az MPP megyei ügyvezető elnökeként hajlandó 

segíteni, hogy öszszegyűljenek az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzéséhez szükséges 

aláírások. 

Kulcsár Terza József, az MPP megyei elnöke hozzátette, az erdélyi magyar jobboldalnak 

össze kell fognia. Mint mondta, ez okból keresték meg az EMNT háromszéki vezetőit, 

ugyanis szerintük a koalíciókat még a pártbejegyzés előtt meg kell kötni. 

 

Eckstein: Vissza kell téríteni az RMDSZ-t a választóihoz 
2011. január 27. - Pataky Lehel Zsolt - Nyugati Jelen 
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Mint köztudomású, Eckstein-Kovács Péter megpályázza a szövetségi elnöki tisztséget az 

RMDSZ februári nagyváradi tisztújító kongresszusán.  

A volt kisebbségi miniszter, Traian Băsescu államfő kisebbségi ügyekben illetékes 

tanácsadója, a Szabadelvű Kör nevű RMDSZ-platform elnöke ezáltal az első számú kihívója 

Kelemen Hunor kulturális miniszternek, a Markó Béla után megüresedő poszt „hivatalos” 

várományosának. A Nyugati Jelen arra kérte Eckstein-Kovács Pétert, fejtse ki, mit változtatna 

az RMDSZ-ben, ha megválasztanák elnöknek. 

– Az ön programja a demokrácia és az autonómia köré épül. Miben más ez az RMDSZ 

alapszabályzatában rögzített demokratikusságnál és a célként megfogalmazott autonómiánál? 

– Cifra volna, hogy ha az RMDSZ elnökjelöltjének a programja ellentétben állna az RMDSZ-

ével. Nyilván nagyban hasonlít a kettő, de én a felépítésre gondoltam, és hogy gyakorlatba is 

ültessem a demokráciát a változásra megért területeken. Az RMDSZ a választóit képviseli, és 

a demokráciának az alapelve az, hogy a választók akarata szerint cselekedjünk. Ez nem 

mindig így történt, de ha én leszek az RMDSZ elnöke, akkor így lesz. Demokrácia-kérdés az 

is, hogy a döntéshozatalban mennyire kapnak helyet a területi önkormányzati képviselők, akik 

a legközelebb állnak a választókhoz, és akiknek többségben kellene lenniük a döntéshozatali 

testületekben. 

– Az autonómia-törekvések új irányt vennének? 

– A területi és kulturális autonómia-törekvések benne vannak az RMDSZ programjában, de 

én ezt kiterjeszteném – s ez az újdonság – a szervezeti életre is. Elfogadom, sőt támogatom, 

hogy megyei szervezetek közös célok és projektek érdekében összefogjanak, s ha kell, 

alakuljanak regionális RMDSZ-szervezetek, amelyek egy nagyobb régió gazdasági, 

társadalmi és politikai igényeit tudják megjeleníteni. Mindig éreztem az RMDSZ 

vezetőségében egyfajta félelmet az iránt, hogy ezek a regionális egységek túlságosan 

megerősödnek, és a vezetőik konkurenciát fognak jelenteni – de én nem tartok ettől. 

– Ön a területi vagy a kulturális autonómia híve? Vagy ez a földrajzi fekvéstől, a magyarság 

számarányától függ a különböző régiókban? 

– Nyilvánvalóan nagyon fontos az alulról jövő kezdeményezés, nem én akarom megmondani, 

hogy milyen autonómiaformára van szüksége egyik vagy másik régiónak. Nagyon komolyan 

veszem a területi autonómiát, és azt, hogy ez egy adott területhez kötődik, és annak minden 

lakosát érinti. Ezt az ügyet nagyban segítené, ha a Székelyföldön élő románok vagy romák is 

támogatnák a területi autonómiát. Ezért velük is meg kell ismertetnünk ennek előnyeit, hogy a 

magukénak érezzék, értsék meg, hogy jobban fognak élni, ha autonóm státust kap az illető 

régió. 

– Az autonómia elfogadtatása a románokkal könnyebben menne önnek, lévén, hogy a román 

elnök személyes tanácsadója nemzetiségi kérdésekben? Egyáltalán, mi Traian Băsescu 

álláspontja ezzel kapcsolatban? Mindnyájan emlékszünk a kijelentésére, hogy a magyaroknak 

nem lesz autonómiájuk Romániában, de önnek tudnia kell, hogy valójában hogyan is 

viszonyul ehhez… 

– Lehet, hogy egyesek reménykedtek abban, ha odamegyek tanácsosnak, akkor a román elnök 

már másnaptól autonómiapárti lesz, de erről szó sincs. Hangsúlyoztam már egyébként, hogy 

ha megválasztanak RMDSZ-elnöknek, lemondok az államelnöki tanácsosi posztomról. 

Amúgy Băsescu szerintem tett egy-két lépést előre az autonómiaügyben az elődeihez képest. 

A decentralizációt és az önkormányzatiságot következetesen támogatja, és román elnöktől 
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hallani, hogy idézi a Gyulafehérvári Nyilatkozatot, miszerint Erdély népei a saját nyelvükön 

tanuljanak, igazgassák életüket, és anyanyelvükön folyjon az igazságszolgáltatás, 

véleményem szerint nagy lépés. 

– Mi lenne az első dolga RMDSZ-elnökként? 

– Nyilvánvalóan a konzultáció, mert ez egy nagy és bonyolult szervezet, s meg kell egyezni a 

döntéshozókkal. A második lépés az lenne, hogy találkozót és dialógust kezdeményeznék az 

RMDSZ-en kívüli szervezetekkel. Hangsúlyozom: szervezetekkel, mert a pártokkal 

versenyhelyzetben vagyunk, és bár lehet velük is beszélni, mégis más a viszony. 

– A Magyar Polgári Párttal és – ha majd megalakul – az Erdélyi Magyar Néppárttal 

elképzelhetőnek tart egy esetleges választási koalíciót? Merthogy korábban kijelentette: ön 

számára a parlamenti jelenlét fontosabb a kormánytagságnál. 

– A helyhatósági választások előtt sok egyeztetésnek nincs helye a pártokkal, de azok után 

elképzelhető. Bár nagyon nehéz egy ilyen koalícióban versenybe szállni, mert ezek esetében 

nem öt-, hanem nyolcszázalékos a bejutási küszöb, ami nagyon nehezen elérhető a romániai 

magyarság számára. 

– Az RMDSZ-elnökválasztási versenyben ön szerint sérült az esélyegyenlőség azzal, hogy 

egyre több területi szervezet nyíltan támogatja az ellenjelöltet, Kelemen Hunort? Olybá tűnik 

lassan, hogy nem is kellene megtartani már a tisztújító kongresszust… 

– Az esélyegyenlőség nem emiatt csorbult, hanem azért, mert az RMDSZ központi 

apparátusa, és helyenként a megyei szervezeteké is, nyíltan Hunor mellett kampányolt, illetve 

Hunor rendelkezésére állt az egész infrastruktúra, adatbankokhoz, közvélemény-kutatási 

eredményekhez bármikor hozzáfért, ami a többi jelöltnek nem adatott meg. A kampány során 

meg kellett harcolni ezekért. Nincs szabályozva ez a támogatási módszer. Etikai kódexet 

kezdeményeztem, hogy ne élhessen vissza senki a pozíciójával, de erre csak Olosz Gergely 

jelölttársam reflektált, Kelemen Hunor, aki a leginkább érintett, nem. Hogy nem kellene 

megtartani a kongresszust? Az egy dolog, hogy egyes területi szervezetek rettentő vitatható 

módon – nem nevezhetem törvénytelennek, mert nincs szabályozás – döntöttek a 

támogatásról, mert lehet, hogy a nyilvános szavazáson nem mindenki a belátása szerint 

voksolt, tartanak az emberek attól, hogy ha nem támogatják a pozícióban lévő jelöltet, akkor 

felelősségre vonják őket. Volt is rá példa, hogy a jelölt közeli „erős fiúk” rosszallották, hogy 

miért támogatott valaki másik jelöltet… Mindez nem jelenti azt, hogy a kongresszuson – ahol 

nagyon remélem, hogy lesz szavazófülke, és nem fog állni egy-egy megbízott, aki ellenőrzi, 

ki hogyan voksol – a küldöttek nem a lelkiismeretük szerint szavaznak majd, és akkor már 

nem lesz ilyen egyértelmű egyik vagy másik pályázó fölénye. 

– A választási kampányban találkozott több városi és falusi tisztségviselővel. Mit mondtak a 

helyi tanácsosok, RMDSZ-es elöljárók: elfordultak a szervezettől a tagok, a választók a 

kormány népszerűtlen döntései miatt, amelyekhez – olykor kelletlenül – az RMDSZ is 

asszisztált? 

– Nem nevezném elfordulásnak, inkább fásultságnak és eltávolodásnak. Bizony sok helyen 

tapasztaltam ilyesmit. Ennek egyik oka lehet a megszorító intézkedésekben játszott 

szerepünk, de ha több együttérzéssel kommunikáltunk volna az emberekkel, akkor nem lettek 

volna ilyen negatív következményei. De sok minden közrejátszik ebben: a vezetőségnek az 

eltávolodása a bázistól, vagy hogy a megyei középvezetőket, akik tíz-tizenöt éve a 

szövetségért dolgoznak, és akik a legjobban ismerik az emberek véleményét, gondjait, nem 

hallgatják meg. Az RMDSZ csúcsvezetőségében az önkormányzatisoknak, a megyei 
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elnököknek az aránya csekély, a döntéseket egy szűk kör hozza Bukarestben, és a területi 

szervezetek gyakran nem is értenek egyet ezekkel, de nem tudnak kommunikálni az 

elnökséggel. Ezen kell változtatnunk. 

 

Vajdaság: 

Délvidéki magyar valóság  
2011. január 27. - L. J. - Magyar Szó 

Nem csökkent a nemzeti alapú atrocitások száma, állítja a Magyar Remény Mozgalom  

 

A vajdasági magyar politikusok egy mesebeli helyzetet próbálnak bemagyarázni az 

atrocitások kapcsán – mondta el Szlivka Gábor a Magyar Remény Mozgalom szerdai topolyai 

sajtótájékoztatóján. Szerinte nem a toleranciaprogramok miatt csökken a magyar és más 

kisebbségek elleni támadások száma, hanem mert az emberek nem jelentik azokat be.  

– A magyar kamasz nem a rendőrségre megy, ha diszkóból hazafelé menet felpofozzák, mert 

tisztában vele, hogy ebből problémái származhatnak. Már a rendőrségen is az a helyzet 

fogadja, hogy nem fogják megérteni a panaszát a zömében magyarul nem beszélő rendőrök – 

mondta el Szlivka. 

Az elkövetők példás megbüntetése lenne az egyetlen visszatartó erő, véli az alelnök, nem 

pedig a számokkal való maszatolás és játszadozás.  

– Az MRM azért Topolyát választotta a sajtótájékoztató helyszínéül, mert egyes politikusok 

könnyelműen a tolerancia fővárosának keresztelték el. Egy hónapja Bábi Attila polgármester 

azt nyilatkozta, hogy az elmúlt három évben csökkent az etnikai incidensek száma, 

köszönhetően a toleranciaprogramoknak, valamint az önkormányzat és a rendőrség közti 

kitűnő együttműködésnek. Bábi kijelentette, hogy az önkormányzat nem vezet nyilvántartást 

az etnikai incidensek számáról, viszont azt nyilatkozta, hogy csökkent az esetek száma és a 

rendőrség kielégítő választ ad minden esetről, amelyről tájékoztatást kérnek. Szerintem ez 

ellentmondásos kijelentés – nyilatkozta Szlivka. 

László Bálint pártelnök az atrocitások kapcsán először a temerini fiúk esetét hozta fel, amely 

szerinte azt bizonyítja, hogy ebben az országban kettős mérce van és a szerb 

igazságszolgáltatás hajlamos eleget tenni a politikai nyomásgyakorlásnak. Arról is szólt, hogy 

a magyarok elleni támadások 90 százalékánál az elkövetők menekült személyek, akik szerinte 

nem tudnak vagy nem akarnak beilleszkedni a délvidéki társadalomba.  

Az MRM elnöke szerint 2011-ben újabb veszély fenyegeti délvidéki magyarokat, mégpedig a 

Koszovóból elszármazott romák visszatoloncolása az EU-ból. 

– Ezek az emberek Koszovóba nem térhetnek vissza, és nem is Dél-Szerbia lesz az úti céljuk, 

hanem Vajdaságba fognak érkezni. Itt több százezer személyről van szó, pontos számot nem 

lehet tudni. Az alkotmány tiltja a települések nemzeti összetételének mesterséges 

megváltoztatását, ezért arra kérjük a kormányt, hogy ne a Délvidékre telepítsék be ezeket az 

embereket – mondta. 

 

BÁBI: STATISZTIKAI ADATOK ALAPJÁN 

Először Bábi Attila, Topolya község polgármestere reagált az MRM állításaira, és elmondta, 

hogy korábban statisztikai adatok alapján nyilatkozott. 
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– Amikor azt nyilatkoztam, hogy csökkent a nemzeti alapon elkövetett bűncselekmények 

száma, akkor hivatalos statisztikai adatokra alapoztam megállapításomat. Persze figyelembe 

lehet venni, hogy nem minden ilyen esetet jelentenek be, de szerintem nonszensz arra 

hivatkozni, hogy az ilyen esetek száma növekvőben van. Itt élünk, tapasztaljuk mi történik, és 

azt hiszem, a toleranciaprogram megoldás az ilyen jelenségekre. Tisztában vagyunk vele, 

hogy egy-két éven belül még nem fog eredményt hozni, hiszen a több évtizedes méregszítást 

nem lehet az egyik percről a másikra eltüntetni – nyilatkozta a község első embere. 

 

Muravidék: 

Képviselői fórum a magyar nemzeti identitásról, az anyanyelv 
használatáról 
2011. január 26. - Tomka Tibor - Népújság 

 

Múlt csütörtökön Pártosfalván, az MNÖK üléstermében Göncz László nemzetiségi parlamenti 

képviselő a magyar nemzeti identitás és a kétnyelvűség érvényesülésének kérdéskörét 

próbálta megvilágítani a fórumra szép számban ellátogatott polgároknak. Segítségére 

vendége, Gaál Gabriella, a Muraszombati Közigazgatási Egység magyar nyelvi fordítója volt. 

Gaál Gabriella, a Muraszombati KE magyar nyelvi fordítója: „Tudatosítani kell a magyar 

közösségben, hogy a megadott jogokkal, a magyar nyelv használatával élni kell, egyébként 

nagyon gyorsan eltűnik a hétköznapokból. Ennek egyszerűen elvi kérdéssé kell válnia."    

A bevezetőben a képviselő kifejtette, a Muravidéken az őshonos magyar és szlovén közösség 

immár ezer esztendeje együtt, illetve egymás mellett él, emellett más etnikumok is jelen 

vannak, tehát a terület multietnikus jellege nem kérdés. A nemzetek között nagyobb 

nézeteltérések, konfliktusok nem voltak, ez alól kivételt jelent a 20. század, amikor már 

beszélhetünk konfliktusokról, de ezek sem magukból a közösségekből indultak, hanem inkább 

a „nagypolitika” szította. A viszonylagos konfliktusmentesség ellenére Göncz László szavai 

szerint csak a múlt század 60-as éveiben jött el az idő, hogy a kisebbségi létről, a kisebbségi 

magyar nyelv egyenrangúságáról és megnyilvánulásáról lehetett beszélni, majd az 1974-es 

Alkotmánnyal teremtődött egy olyan alap, amely egyértelművé tette, hogy a kétnyelvű 

területen a kisebbségi magyar nyelv egyenrangú a többségi szlovénnel, vagyis államnyelvként 

jelenik meg. Azóta sajnos ezt az alkotmányi passzust nem tudtuk a gyakorlatban 

megvalósítani, többek között az említett 20. századi konfliktusos helyzetek miatt, amelyek 

ellenszenvet idéztek elő a magyar közösség, nyelv iránt. A képviselő megemlítette azt a tényt 

is, hogy a formális nyelvegyenjogúság előtt a helyzet talán még jobb is volt, mint később, 

mivel akkor a magyar közösség nagy része csak a magyar nyelvet ismerte és csak azt 

használta. Később, a generációváltással a magyar közösség nemzedékei már szlovén 

iskolákban szocializálódtak, és kialakult az a helyzet, hogy a magyarok is inkább a szlovén 

nyelvet használják, pedig a nemzetiségileg vegyesen lakott területen, annak keretében a 

Moravske Toplice-i község magyarok lakta falvaiban is a szlovén jogrend értelmében a 

magyar és a szlovén nyelv használata egyenrangú. A gyakorlatban azonban egyre többször 

tapasztaljuk, hogy a magyar nyelv intézményes használata kevésbé érvényesül, valamint az 
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egyéni és közügyek rendezésénél általában háttérbe szorul. A folyamat a magyar nemzeti 

identitás vállalása és alakítása szempontjából is nehézségeket idéz elő. 

Ez sajnos oda vezethet, hogy a szlovéniai magyarság teljesen elveszhet. A képviselő ezért 

mindenkit arra buzdított, ösztönözött, hogy éljen az alkotmány adta jogokkal, minél több 

esetben használják a magyar nyelvet, még annak ellenére is, ha az ügyintézés már 

könnyebben megy szlovén nyelven. 

Ehhez csatlakozott a képviselő vendége, a Muraszombati KE magyar nyelvi fordítója, Gaál 

Gabriella, aki a fórum részvevőivel újra áttekintette a magyar közösség jogait az állam, az 

állami intézményekkel való kommunikáció során, majd ezeket a jogokat konkrétan a 

Muraszombati Közigazgatási Egység tevékenységeire vetítette le. Gaál Gabriella kifejtette, 

hogy a valamikori ún. „nagy” muraszombati község teljesen máshogyan viszonyult a magyar 

közösséghez és általában Magyarországhoz is, szorosabb kapcsolatokat ápolt Vas megyével. 

1995-től a sok kicsi község, a közigazgatási egység kialakulásával sajnos ez a rendszer 

széthullott. A kétnyelvűségi jogok ezek ellenére is megmaradtak, de különösen az utóbbi 

években a magyar nyelv használati igénye igencsak csökkent, és ez tudomása szerint érvényes 

a közigazgatási egység területén létrejött községek kétnyelvű ügykezelésére is. Gaál Gabriella 

is ösztönözte a polgárokat, ha Muraszombatban a közigazgatási egységnél járnak, beszéljenek 

magyarul, kérjék a magyar nyelvű eljárást. A fórum vendége mondandója végén bemutatta a 

KE különböző részlegeit, konkrét példákkal mutatta be, mit és hogyan lehet igényelni magyar 

nyelven. 

A fórumon Göncz László, illetve a jelenlévő muravidéki elnök, Horváth Ferenc a kettős 

állampolgárság intézményéről is tájékoztatta a jelenlévőket. 

 

Horvátország: 

Közös érdek a HMDK és a magyar kormánypártok 
együttműködése  
2011. január 26. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

 

Múlt szombaton a HMDK meghívására a Drávaszögbe látogatott Móring József Attila 

(KDNP) magyar parlamenti képviselő, az Országgyűlés jegyzője, Somogyvár polgármestere 

munkatársai kíséretében. 

- Alig múlik el hét, hogy ne találkoznánk magyar kormánypártok politikusaival, 

tisztségviselőivel. A mostani találkozó is nagyon hasznosnak bizonyult, hiszen Móring úrban 

egy olyan barátra talált a HMDK, amelyre a későbbiekben is számíthatunk. Megköszönte azt 

a munkát, amelyet a HMDK végez itteni egyedüli hiteles szervezetként a kedvezményes 

honosítás érdekében, és reményét fejezte ki, hogy hamarosan sor kerül a következő 

találkozóra is – nyilatkozta Andócsi János, hozzátéve, hogy a küldöttség tagja volt Csúcs 

Tibor, a kaposvári horvát kisebbségi önkormányzat elnöke is, akivel szintén több hasznos 

témáról szót tudtak váltani. 

Móring József Attila lapunknak azt nyilatkozta, mint somogyi kormánypárti politikusnak 

nemcsak lehetősége, hanem kötelessége is erősíteni a gazdasági és kulturális kapcsolatokat a 

határon túl élő honfitársakkal. Véleménye szerint ezek a találkozók és kapcsolatok jelen 
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esetben nem csupán Horvátország uniós csatlakozásához járulnak hozzá, hanem a magyar 

nemzetet is erősítik. 

 

Kárpátalja: 

Ungvári hírportál: Magyarország hátsó szándékkal támogatja 
külhoni kisebbségeit 
2011. január 26. - Varga Béla - MTI 

 

Budapest nem számol azzal, hogy Ukrajnának nem tetszik a magyar állampolgárság 

könnyített megadása a határon túli magyaroknak; a kérdésben a magyar vezetés valószínűleg 

"a kutya ugat, a karaván halad" elvet követi – írta szerdán az ungvári ua-reporter.com 

internetes hírportál. 

A magyar kettős állampolgárság lehetséges ukrajnai hatásáról közzétett cikkében a híroldal – 

az új magyar jogszabályt a helyi sajtó hasábjain rendszeresen bíráló – Jaroszlav Szvitlik 

munkácsi újságírót idézve megállapította: összességében úgy tűnik, az Ukrajna és 

Magyarország között jelenleg folyó aktív, s főként minőségi együttműködés mindkét fél 

számára előnyös. Kijev ugyanis azt reméli, hogy a 2011 első felében az Európai Unió elnöki 

tisztét betöltő Magyarország Ukrajna euroatlanti integrációs törekvéseinek lobbistájaként fog 

fellépni, miközben Budapest arra számít: ezért cserében az ukrán hatalom szemet huny 

afölött, hogy állampolgárainak tízezrei – az ukrán alaptörvény megsértésével – második 

állampolgárságot kapnak – véli a hírlapíró. Szerinte Magyarország abban is bízik, hogy 

Ukrajna nem fog reagálni a területét, mindenekelőtt Kárpátalját érintő magyar gazdasági, 

humanitárius és politikai befolyás növekedésére. 

Az írás emlékeztet: van olyan feltételezés, amely szerint Budapest a magyar kisebbség 

felhasználásával igyekszik kiterjeszteni befolyását ukrán területekre, azaz Kárpátaljára. E 

szerint Magyarország nem csupán a Kárpátok Eurorégióban törekszik regionális vezető 

szerepre, hanem egész Közép-Európában. A "Nagy-Magyarország nemzeti projekt" keretében 

Budapest az egy tömbben élő külhoni magyar kisebbségek révén vonná befolyása alá Dél-

Szlovákiát, Erdélyt, a Vajdaságot és Kárpátalját – olvasható a cikkben, amely szerint ezt a 

hosszú távra szóló forgatókönyvet Budapest a Kárpátalján élő magyar kisebbségnek nyújtott 

humanitárius támogatás és a vele folytatott ilyen jellegű együttműködés révén valósítaná meg. 

Ugyanakkor a valódi cél – áll az írásban – szeparatista hangulat szítása az ukrajnai magyarság 

körében, amely a jövőben elősegíthetné a távlati tervek kivitelezését, hiszen a magyar 

identitástudat magas szinten tartása a megfelelő feltételek mellett politikai tőkévé 

konvertálható. 

Ezt a feltételezést erősíti a cikk szerint az is, hogy a határon túli magyarság idei támogatására 

előirányzott összegből az iskoláskorúak egyharmaddal többet kapnak, mint a felnőttek. 

Budapesten valószínűleg tudatában vannak annak, hogy egy ilyen nagyszabású politikai 

projekt nem valósítható meg 5–10 év alatt, ezért hosszabb távra terveznek, azt remélve, hogy 

ha eljön az ideje, akkor számíthatnak majd a magyar szellemben felnevelkedett határon túli 

magyarokra – olvasható egyebek mellett az ungvári hírportálon. 
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Hovatartozás 
2011. január 26. - Vass Tibor - Kárpáti Igaz Szó 

 

A kultúrának értékei, az államnak határai vannak. E két fogalom ilyen formában való 

összevetése a január 22-i dátum kapcsán felvetődő identitásbeli kérdésekre adandó válaszok 

szempontjából lehet érdekes, amennyiben az ember Ukrajnában élő magyarként szeretné 

tisztázni önmagával hovatartozását. Nemzeti öntudatunk elsődleges volta nemcsak a Magyar 

Kultúra Napján valószínűsíti várható álláspontunkat, de ennek ellenére nem zárható ki 

bizonyos hangsúlybeli eltolódás veszélye sem, különös tekintettel befogadó országunk aktív 

tudatformáló tevékenységére. 

1999 óta január 22-e Ukrajnában, hivatalosan is, az egységes ukrán nemzetállam létrejöttének 

napja. Ennek alapját a különböző ukrán államalakulatok által 1919-ben aláírt egyesülési 

szerződés képezi. Ez a tény önmagában csak pozitívan értékelhető, hisz minden nemzetnek 

természetadta joga saját országában élni. A problémát számomra csak a tartalombeli 

fogalomzavar jelenti. Az egységes állam létrejöttének időpontjában az országnak, tudtommal, 

nem volt magyar nemzeti kisebbsége, ami azt jelenti, hogy mi későbbi képződmény vagyunk 

a jelenlegi ukrán állam keretein belül.  

Benső énünk szerinti hovatartozásunk szempontjából fontos tudni, hogy ma két nemzet is 

saját nemzetrészeként tekint ránk: az egyik kulturális, a másik politikai értelemben. Nem 

lenne ez baj – mert hisz van létjogosultsága a kettős kötődésnek is –, ha minden egyes 

alkalommal mindenki számára érthetővé tennék ezt a helyzetet. De nem teszik, mert ebben az 

esetben kérdések adódnának az egységes államelmélet tényével kapcsolatban.  

A politika kedveli a homályos megfogalmazásokat, ezzel szemben az ember kulturális 

értékrendje minden egyes személy esetében egyértelműnek tűnik. Nehezen tudok elképzelni 

olyan rendkívüli alkalmazkodóképességgel megáldott személyt, aki egyformán képes lenne 

magáénak vallani minden egyes nép szokásait, hagyományait, de akár magas művészetét is. 

Nem képeznek kivételt azok a népek sem, akikkel történetesen egy adott állam határain belül 

van szerencséje együtt élni. Ez nem jelenti azt, hogy ezek az értékek ne befolyásolnák 

magatartását, ne gazdagítanák belső világát. Ezzel szemben saját nemzeti kultúrájának értékei 

– személyiségének építőelemei nélkül egyénisége elferdül.  

A nemzeti kisebbségi közösség politikai nemzetrésszé való besorolása politikai játékszerré 

degradálhatja az amúgy kulturális értékekkel rendelkező közösséget. Az integrálódási 

folyamatot csak viszonyossági alapon tudom elképzelni, s ezért nem értem, miért kellene 

nagyobb tisztelettel viseltetnem a kozák hetymanok iránt, mint a többségi nemzet tagjainak a 

székely lófőkkel szemben. A politikai nemzeten belüli egyenjogúság feltételezi a nemzeti 

kulturális adottságok pótolhatatlan értékként való elfogadását is. Ennek a megléte igazolhatja 

csak a többes kötődés létjogosultságát.  

Népszámláláshoz készülünk, ahol vélhetően nyilatkoznunk kell majd saját identitásunkról is, 

belső meggyőződésünk alapján. Remélem, nem tévesztenek meg bennünket az esetleg 

homályosan megfogalmazott kérdések nemzeti hovatartozásunkat illetően. Fontos ez, ha 

egyéniségként szeretnénk azonosulni önmagunkkal, és nem feloldódni a nagy politikai nemzet 

szláv tégelyében.  

 


