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Vezető hírek: 

 

Honosítás - Nemzetpolitikai államtitkárság: magyarországi lakóhely szükséges a 

gyermekgondozási segélyhez 

2011. január 27. - MTI, Duna TV, bumm.sk, Krónika 

Az erdélyi sajtóban megjelent az MPP alelnöke által igényelt gyes támogatással kapcsolatban 

reagált a Nemzetpolitikai Államtitkárság. A közlemény szerint a gyermekgondozási segély 

adókból finanszírozott ellátás, amelynek szabályait a családok támogatásáról szóló törvény 

tartalmazza és igényléséhez magyar lakóhely szükséges. A közlemény külön kitért a 

gyermekgondozási díjra is, amihez a jogosultságot a járulékfizetés alapozza meg. 

 

Hivatalos munkalátogatást tesz Szlovákiában a magyar miniszterelnök 

2011. január 27. - Kokes János - MTI 

Pénteken hivatalos látogatásra érkezik Pozsonyba Orbán Viktor erre legutóbb 1999-ben volt 

példa. A miniszterelnöki találkozó napirendjén szerepelnek a magyar-szlovák kapcsolatok, a 

határon átnyúló együttműködési lehetőségek, a magyar EU-elnökség és a szlovák visegrádi 

elnökség kérdései és természetesen az egyszerűsített honosítási eljárás is. Aláírják a magyar-

szlovák gázvezetékek összecsatolásáról szóló megállapodást, majd Orbán Viktor látogatást 

tesz Ivan Gasparovic köztársasági elnöknél, valamint Richard Sulik parlamenti elnöknél is. 
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 

Felvidék: 

 
Rafaj: A kettős állampolgárok elveszthetik magyar kisebbségi státuszukat 

Szlovákiában 

2011. január 27. - parameter.sk 

Az SNS alelnöke Rafael Rafaj sajtótájékoztatót tartott, amiben közölte, hogy véleménye 

szerint azok, akik magyar állampolgárságot igényelnek veszítsék el kisebbségi státuszukat. 

Hozzátette, hogy a szlovákiai magyar állampolgárok Orbán Viktor irredentizmusának 

eszközei. Elmondta, „ahogyan Irak annak idején a csővezetékek megfúrásával lopta az olajat 

Kuvaittól, úgy fúrja most Magyarország Szlovákia szuverenitását.” Az alelnök szerint 

januárban mind Schmitt Pál, mind Orbán Viktor azért látogatott/látogat az országba, hogy 

állampolgárokat „vásároljon.” 

 
"Magyar ügy" miatt nem rendül meg a koalíció 

2011. január 27. - Gyurkovits Róza - Felvidék Ma,  

Az állampolgársági törvény módosításával kapcsolatban ír a Felvidék Ma. A törvényről Iveta 

Radičová jelentette ki, hogy nem koalíciós ügy annak módosítása, azaz nyugodtan lehet róla 

vitát indítani. Igor Matovič, pedig akkor terjesztette be javaslatát, amikor Bugár Béla és Ján 

Fígeľ már-már megegyezett a tilalmi listáról. Bugáréknak kellett az Egyszerű Embereket 

meggyőzni arról, hogy a koalíciós előterjesztésre szavazzanak. A kormány ugyan tájékoztatta 

a nyilvánosságot, hogy mit is szeretne, azonban az még a jövő kérdése, hogy a parlament mit 

tesz vele. Egészen addig nem volt gondja Szlovákiának a kettős állampolgársággal, amíg 

magyar részről el nem kezdték hangoztatni a határon túliak magyar állampolgársághoz való 

jutását. Most azonban, hogy a kormánykoalíció „civilizált fazont adott” a törvénynek már 

nem érdekes, hogy mi lesz a sorsa, ők elmondhatják, hogy megtettek minden tőlük telhetőt. 

 
Száz év után ismét magyar lap Marosvhévizen 

2011. január 27. - MTI 

A Pravda szerint a rossz magyar állampolgársági törvényre csak rossz válasz érkezhet szlovák 

részről. „Egyszerűen és érzékletesen kimondva a sovinizmust, amellyel Orbán Viktor 

kormánya mint munkamódszerrel játszadozik, a mi ellentörvényeink nem oldhatják meg” - 

írja Peter Javurek. Szerinte nem jelentenek megoldást azok a megoldások, amiket a szlovák 

kormány tervez hozni, a tilos munkahelyek jegyzéke, vagy a szlovák állampolgárokra kirótt 

szankciók. Úgy véli, hogy a gyökerénél kellene megragadni a problémát és ezt kezdheti a 

szlovák vezetés a pénteki Orbán Viktorral történő találkozón. 

 
Aggasztja a Szlovák Nemzeti Pártot Orbán Viktor pozsonyi látogatása 



 
 

 

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

4 

2011. január 27. - Kokes János - MTI 

Az SNS frakcióvezetője szerint aggasztó, hogy a két legfőbb magyar közjogi méltóság 

Szlovákiában jár, szerinte azzal a céllal, hogy állampolgárokat toborozzon. Nem tartja 

elfogadhatónak az állampolgársági törvény bármilyen módosítását, szerinte a jelenlegi 

szabályozásnak kellene érvényben maradnia. Rafael Rafaj kiemelte, hogy olyan 

intézkedéstervezeteket dolgoznak ki, hogy a kettős állampolgárok ne számítsanak a kisebbség 

tagjainak. A SNS első alelnöke Andrej Danko felszólította a szlovák kormányfőt, hogy a 

mostani találkozón viselkedjen politikusként és „ha úgy remegnek majd a térdei, mint 

legutóbb, ha olyan bizonytalan lesz mint Schmitt államfő látogatásán, az engem személyesen 

sért.” - tette hozzá. 

 
Négymillió euró a kisebbségi kultúrákra 

2011. január 27. - bumm.sk 

Az idei évben 4 millió euró jut Szlovákiában kisebbségi kultúra támogatására szemben a 

tavalyi 2,3 millió euróval. A szlovákiai magyar kultúrára idén így 2,32 millió eurót fordítanak, 

aminek odaítéléséről két bizottság fog dönteni. Az egyik az élő kultúra, a másik pedig az írott 

kultúra alprogramjaival foglalkozik. „Mindkét bizottság új összetételben fog dolgozni. A 

tagok kiválasztásánál az elsődleges szempont a szakértelem volt, de figyelembe vettük a 

regionális megoszlást is” – közölte Juhász László a kormányhivatal kisebbségi főosztályának 

vezérigazgatója. 

 
Berényivel is találkozott a Jobbik képviselője 

2011. január 27. - bumm.sk, parameter.sk, Felvidék Ma 

Szlovákiában találkozott Berényi József az MKP elnöke Szávay Istvánnal a Jobbik 

Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetőjével. Szávay elmondta, hogy álláspontjuk továbbra is 

változatlan a szavazati jog megadásával és az országgyűlés létszámának emiatt történő 

emelésével kapcsolatban. Örvendetesnek tartotta, hogy az MKP meg tudta erősíteni pozícióit 

az önkormányzati választásokon. Berényi elmondta, hogy a most következő népszámlálás 

hosszú időre meg fogja határozni a felvidéki magyar kisebbség érdekérvényesítési 

lehetőségeit. Kitért az alkotmányozásra is, miszerint tisztázni kell a „nemzet” és a „politikai 

nemzet” fogalmát.  

 
Lenni, vagy nem lenni 

2011. január 27. - Dr. Fóthy János (Somorja), Felvidék Ma 

A magyar nyelvű oktatás kérdésével foglalkozik a Felvidék Ma írása. A szerző szerint a 

szlovákiai magyarság esetében az anyanyelvű oktatás rendkívüli fontosságú ezen áll, vagy 

bukik fennmaradása, hiszen a nyelv „nemcsak kommunikációs eszköz, hanem egyben 

azonosságtudat is.” Jelenleg minden harmadik magyar gyerek szlovák nyelven tanul és ez 

jelzi azt is, hogy felgyorsult az asszimiláció folyamata. Bár minden magyar fórumon azt 

hangoztatják, hogy az anyanyelvű oktatás mennyire fontos ennek ellenére „divatba jött” 

szlovák iskolába íratni a gyerekeket. Aminek egyik oka, hogy elsajátítsák az államnyelvet, 

azonban ezzel elveszítik anyanyelvi készségüket. Megrendítő a szerző szerint, hogy „a 

magyar fiatalok ezrei szemünk láttára cserélnek nyelvet és kultúrát”, pedig azok akik magyar 
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iskolákba járnak megtanulják a szlovák nyelvet is, azonban anyanyelvén könnyebben sajátítja 

el a többi tárgyat. Ráadásul aki nem veszíti el anyanyelvi képességeit az könnyebben 

boldogul, ha külföldön tervez munkát vállalni, hiszen a magyart 13,5 millióan beszélik, míg a 

szlovákot 4,5 millióan. 

 
Több vagy kevesebb szlovák órát? 

2011. január 27. - Rudas Dóra - Duna TV, Híradó 

Kevesebb szlovák nyelvórát szorgalmaz a Magyar Koalíció Pártja a magyar iskolákban. A 

Híd oktatási szakemberei szerint viszont a mostaninál több órában kellene a magyar 

diákoknak az állam nyelvét tanulniuk. A tanárok szerint nem az órák száma, hanem a tanítás 

módszere a fontos. Eközben egyre több felvidéki magyar gyermeket íratnak be szlovák 

iskolába, mert szüleik azt szeretnék, ha gyerekük jól megtanulna szlovákul. A szlovákiai 

magyar iskolákban az első évfolyamtól kezdve minden nap van szlovák óra. Egyes 

szakemberek szerint az alsó tagozaton csökkenteni kellene a terhelést, és nagyobb hangsúlyt 

kellene fektetni a szövegértésre, írás-olvasásra. A Híd szakembere viszont úgy gondolja: a 

magyar iskolákban hangsúlyozottan oda kell figyelni a szlovák nyelv oktatására. Ha kell, 

nagyobb óraszámmal. A pedagógusok szerint nem az órák száma a fontos, hanem a tanítási 

módszer. Ezért is dolgoztak ki teljesen új szlovák tankönyvet a magyar iskolák számára. 

 

Erdély: 

 
Száz év után ismét magyar lap Marosvhévizen 

2011. január 27. - Erdély Online, Hargita Népe Online, 

Csütörtökön fog megjelenni a Maroshévízi Hírlap, ami száz éve az első magyar lap. Az 

ingyenes havilapot a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület adja ki és ötszáz példányban jelenik 

meg. Czirják Károly, az egyesület elnöke elmondta, hogy mások mellett helyi üzletemberek 

támogatják a kiadványt. 

 
Székelyudvarhelyen menesztették Szász Jenőt az alpolgármesteri tisztségből 

2011. január 27. - Krónika, szekelyhon.ro 

Felmentették tisztségéből Szász Jenőt Székelyudvarhely alpolgármesterét. Ezt a csütörtöki 

ülésén szavazta meg a városi testület. A titkos szavazáson megvolt a szükséges 50% plusz egy 

szavazat. Bunta Levente RMDSZ-es polgármester szerint havi 12-16 órát töltött a 

munkahelyén az alpolgármester és ezért kellett meneszteni. 

 
Băsescu: ismét nem az autonómiára 

2011. január 27. - Balogh Levente - Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Traian Băsescu megismételte az autonómiával kapcsolatos kijelentését az Európai Tanács 

Parlamenti Közgyűlésének ülésén, miszerint Románia nem ért egyet az etnikai alapú 

autonómiával. „„Az etnikai autonómia helyett Romániában a helyi autonómia általános szintű 

növelését kezdtük el” - mondta az államfő. Az oktatási törvény kapcsán elmondta, hogy ez az 

a fajta autonómia, amit Romániában elképzelhetőnek tartanak.  
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Sokan magyarosítanák nevüket 

2011. január 27. -  Csúcs Mária - Duna TV, Híradó 

Az egyszerűsített honosításnál egyetlen űrlap kitöltésével kérhetik nevük magyarosítását, 

vagy magyar helyesírás szerinti írását a kérelmezők. Sokan szeretnék magyar nevüket 

használni Romániában is. Stefannak, Dionisienek, Elisabetának, Irinának írják a hivatalos 

anyakönyvi papírokban, valójában Istvánnak, Dénesnek, Erzsébetnek, Irénnek hívják őket. 

Gyakori jelenség ez a Székelyföldön. Az Édes Anyanyelvünkért Szövetség elnöke szerint 

sokan szeretnék hivatalosan is, a magyar nevüket használni Romániában. Pedig nem 

bonyolult eljárás, és erre 43 éve, azaz 1968 óta törvény is lehetőséget ad. Csíkszereda 

anyakönyvi hivatalában tavaly 30-an kérték nevük magyarosítását, vagy magyar helyesírás 

szerinti írását. A névmagyarosítás után kiadott születési anyakönyvi kivonat mindössze 2 

lejbe, azaz kevesebb mint 200 forintba kerül. Az új személyi igazolványért 800 forintnak 

megfelelő lejt kell fizetni. 

 

Kárpátalja: 

 
Ukrán-magyar egyeztetés Ungváron a kisebbségek problémáiról 

2011. január 27. - Varga Béla - MTI 

Egyeztető fórumot tartottak Ungváron az ukrajnai magyar és a magyarországi ukrán 

kisebbség problémáinak lehetséges megoldási módjairól. Az ülésen részt vettek Kárpátalja 

megyei államhatalmi szervei, valamin ukrajnai magyar szervezetek vezetői is. Orosz Ildikó a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) elnöke előadásában a legnagyobb 

problémának a magyar nyelvű oktatás hiányosságait tekintette. Hozzátette, hogy az ülésen 

megbeszélték, hogy mi teljesült az ukrán-magyar kormányközi kisebbségi vegyes bizottság 

által két éve elfogadott ajánlások közül. Tóth Mihály az UMDSZ tiszteletbeli elnöke 

elmondta, hogy rehabilitálni kell az 1944-ben a szovjet hatóságok által nemzetiségük miatt 

elhurcolt magyarokat. A fórumon elfogadott zárónyilatkozat javaslatokat fogalmaz meg az 

ukrajnai magyar és a magyarországi ukrán kisebbségeket érintő problémák megoldását 

illetően, ezeket az ukrán fél a soron következő kormányközi kisebbségi vegyes bizottság 

soron következő ülése elé terjeszti. 

 

Horvátország: 

 
Magyar anyanyelvápolás Kácsfalun 

2011. január 27. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Horvátországban jellemzően heti 2-3 alkalommal fakultatív tanórákon lehet a magyar nyelvet 

ápolni. 17 tanintézményben 760 diák vesz részt ilyen jellegű képzésen. Kácsfalun szülői 

kezdeményezésre lépett a HMDK, ami megkereste az iskola vezetőségét, valamint a zágrábi 

oktatási minisztériumot. Ebben a térségben egyre kevesebben vallják magukat magyarnak, a 

járásban 100 magyar él. A színmagyar házasságokból származó gyermekek sem tudnak jól 

magyarul a vegyes házasságokat tekintve még rosszabb a helyzet.  
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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: 

Honosítás - Nemzetpolitikai államtitkárság: magyarországi 
lakóhely szükséges a gyermekgondozási segélyhez 
2011. január 27. - MTI 

 

Gyermekgondozási segélyt csak magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező magyar 

állampolgár kaphat - közölte a nemzetpolitikai államtitkárság csütörtökön az MTI-vel. 

A családok támogatásáról szóló törvény szerint az ellátásokra - köztük a gyermekgondozási 

segélyre jogosultság - megszerzéséhez magyarországi lakóhelyre van szükség - olvasható a 

nemzetpolitikai államtitkárság közleményében. 

Az államtitkárság azt követően adott ki tájékoztatót, hogy a napokban több sajtóorgánumban 

is megjelent: Kiss István, az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP) alelnöke szerint a magyar 

kormánynak gyereknevelési támogatást kellene ezentúl biztosítania azoknak is, akik 

könnyített honosítási eljárással szerzik meg a magyar állampolgárságot. A Krónika című 

kolozsvári napilap honlapján szerdán közzétett cikk szerint Kiss István javaslatát a Magyar 

Állandó Értekezlet (Máért) művelődési és oktatási bizottságának legutóbbi, január 17-i 

budapesti ülésén terjesztette elő.  

Mint az államtitkárság kiemelte: a gyermekgondozási segély adókból finanszírozott ellátás, 

amelynek szabályait a családok támogatásáról szóló törvény tartalmazza. A törvény szerint az 

ellátásokra (köztük a gyermekgondozási segélyre) a jogosultság megszerzéséhez 

magyarországi lakóhely szükséges.  

Amennyiben egy magyar állampolgár nem Magyarországon lakik, akkor az európai uniós 

tagállamokba távozása esetén az európai uniós szabályok határozzák meg, hogy mely 

tagállamok nyújtják a családtámogatásokat. Ha több mint 3 hónapra távozik más országba, a 

magyar családtámogatási ellátás nem jár - írta közleményében az államtitkárság.  

A gyermekgondozási díjjal (gyed) kapcsolatban kiemelték: az az Egészségbiztosítási Alapból 

finanszírozott, biztosítási elven működő ellátás, amelyre a jogosultságot a járulékfizetés 

alapozza meg. A gyedet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997-es törvény 

szabályozza. Ahhoz, hogy a gyedre való jogosultságot megszerezze a szülő, legalább 365 nap 

biztosítási idővel kell rendelkeznie, és a szülés időpontjában Magyarországon biztosítottnak 

kell lennie, illetve jogosult akkor is, ha a biztosítása a gyedet megelőző ellátás, a terhességi 

gyermekágyi segély igénybevétele alatt szűnt meg. 

 

Felvidék: 

Rafaj: A kettős állampolgárok elveszthetik magyar kisebbségi 
státuszukat Szlovákiában 
2011. január 27. - parameter.sk 
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Rafael Rafaj, az SNS alelnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte, hogy azon személyek, 

akik magyar állampolgársághoz folyamodnak, elveszthetik kisebbségi státuszukat 

Szlovákiában.  

Úgy véli, egy idegen állam polgárát nem szabadna Szlovákiában a kisebbség tagjaként 

kezelni. Figyelmeztetett, hogy a kisebbség tagjainak számából adódik az adott népcsoport 

pénzügyi támogatása is. A szlovákiai magyar állampolgárokról úgy beszélt, hogy ők Orbán 

Viktor irredentizmusának eszközei. Rafaj úgy fogalmazott, hogy a szlovák kormány 

felforgatja az országot, még azzal is, hogy cselekvőképtelen ebben az ügyben. Véleménye 

szerint a kormánynak cselekednie kéne, ugyanis nemzetközi jogokat sért Magyarország, 

amely „a szuverenitásért folytat háborút Szlovákiával”.  

„Ahogyan Irak annak idején a csővezetékek megfúrásával lopta az olajat Kuvaittól, úgy fúrja 

most Magyarország Szlovákia szuverenitását” – fogalmazott az SNS alelnöke. Szerinte 

Magyarország számára a legfontosabb a fehér arany, amit a demográfiai válság idején a 

polgárok jelentenek. Emlékeztetett, hogy bárhol a világon az állampolgárság feltétele a 

családi kötődés, vagy tartós lakhely. Magyarország módszerei viszont az elmúlt század 30-as 

éveinek Németországára emlékezteti, amikor a németek etnikai elvek alapján osztották az 

állampolgárságot.  

A politikus szerint Magyarország győztesnek nevezheti a január hónapot, amiért a múlt héten 

Schmitt Pál köztársasági elnök, e héten pedig Orbán Viktor miniszterelnök érkezik 

állampolgárokat „vásárolni” Szlovákiába. 

 

"Magyar ügy" miatt nem rendül meg a koalíció  
2011. január 27. - Gyurkovits Róza - Felvidék Ma,  

 

Nem dől össze a világ, még csak a kormánykoalíció sem bomlik fel, ha Igor Matovič és az ő 

„egyszerű” parlamenti társai, nem fogják megszavazni a koalíciós állampolgársági 

törvénymódosítást. Matovič szerint ez olyan kérdés, ami nem vezet kenyértöréshez. 

Van alapja annak, hogy ezt mondhatja. Maga Iveta Radičová kormányfő tette egyértelművé a 

koalíciós tanács legutóbbi ülését követően, hogy az állampolgárság és az ahhoz kapcsolt 

másik törvénymódosítás sorsa nem koalíciós ügy. A vitát arról, hogy a kereszténydemokraták 

milyen foglalkozási körökből zárnák ki a szlovák állam iránt már lojálisnak nem tekinthető 

kettős állampolgárokat, maga a miniszterelnök tette pártközi kérdéssé. A 

kereszténydemokraták és a Most-Híd külön ügyévé, és Igor Matovič csak akkor csapott bele a 

lecsóba, amikor Fígeľ és Bugár az ügyészeket meg a falusi önkéntes tűzoltókat 

kikompromisszumozta a tilalmi listáról. Ekkor állt át a második legerősebb kormánypárt négy 

egyszerű képviselője a Robert Fico vezette ellenzékhez, követelve, hogy a másik 

állampolgárság felvételét követően csak az ne veszítse el szlovák állampolgárságát, aki 

legalább egy évet odakinn élt; s ezzel többségétől is megfosztotta a kormányoldalt a 

parlamentben. És ekkor bizonyosodott be újra, hogy az ún. magyar ügy a kormány számára 

nem koalíciós kérdés. Bugárék Richard Sulíkékat, Matovičék pártját szólították fel, hogy 

intézkedjenek, biztosítsák be, hogy a négy egyszerű képviselő is a koalíciós előterjesztésre 

szavazzon. Ám mivel a Szabadság és Szolidaritás képviselői szabadságpártiak, visszaüzenték: 

tárgyaljon négyeikkel Bugár és győzze meg őket, elvégre soraikban akad más is, aki szívesen 
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támogatná Igor Matovičnak a koalíciós törvénymódosítást továbbmódosító javaslatát. Többek 

közt maga a frakcióvezető, Jozef Kollár is. Richard Sulík és pártja tehát tökéletesen leutánozta 

Iveta Radičovát. Azt a Radičovát, aki nemzeti színházi balett bemutatóra rendelte oda Bugár 

Bélát, amikor annak elvi vitái voltak az államnyelvtörvény módosítása miatt a Szabadság és 

Szolidaritás pártjának kulturális miniszterével, Daniel Krajcerral, s ott nyomta le a torkán, 

hogy a maximális kompromisszum a büntetések megfelezése. Ez persze nem magyar, hanem 

nagy, közös szlovák nemzeti ügy volt, koalíciót veszélyeztető kérdés! Radičovának akkor 

eszébe sem jutott azt mondani: tárgyaljon Bugár és Sulík, elvégre neki semmi köze kettejük 

vitájához. Akkor egy elvi vitáról volt szó. Azzal zárult, hogy Bugárék feladták az MKP 

színeiben még teli torokkal vállalt elvet, hogy nyelvhasználatért büntetni egy demokratikus 

jogállamban tilos. Krajcer és Radičová jóvoltából a parlamenti kirakatba kitett „négy-öt 

magyar” is megszavazta ennek az ellenkezőjét. 

Hogy a Most-Hídat és alappillérét, a kölcsönös szlovák-magyar megértést és együttműködést 

alázták porig vele, ezt Bugár és társai – no meg a „projekt” kiötlői és tető alá hozói – nem 

akarják látni. Sőt: győzelmi trófeaként szeretnék felmutatni. Szánalmas… 

Most kísértetiesen hasonló a helyzet az állampolgársági törvénnyel. Hogy Matovič vagy Fico 

módosítása, ami külföldi tartózkodáshoz kötött második állampolgárság esetén hagyná csak 

meg a szlovák állampolgárságot, Bugár Bélán és néhány magyar képviselőtársán kívül senkit 

nem zavarna. (Őket is csak az ezért elveszíthető szlovákiai magyar szavazatok miatt.) A 

kormány tegnap megfogalmazta, mit szeretne, ám az indítvány az SDKÚ, a SaS és a Most-

Híd képviselőinek a közös műve, s hogy mit csinálnak vele végül a februári ülésen, az már 

nem az ő gondja. És ezúttal még/már Bugár polgári konzervatívjai sem védik a magyar 

kisebbséget, a könnyített honosításban František Šebej (OKS) is nagy-magyar nosztalgiát lát, 

ami Szlovákiát veszélyezteti. A hírtelevízióban neki is az volt a véleménye: másik 

állampolgárságot az kapjon, aki másik országban tartózkodik, vagy azzal erős családi 

kötelékei vannak. (Az utóbbiak nekünk, szlovákiai magyaroknak történelmi-politikai okokból 

megvannak, bár ezt még egyetlen uralkodó többségünk sem volt hajlandó elismerni.) 

Semmi baja nem volt Szlovákiának a kettős – vagy többes – állampolgárság intézményével 

mindaddig, míg azt szlovákiai magyarok viszonylatában nem Magyarország kínálta fel. 2005-

ig maga is gyakorolta a külföldi szlovákok – és szlovák származásúak – honosítását. Csak 

akkor törölte el, amikor kilátásba helyezték magyarországi politikai körök (a szégyenletes 

népszavazási kampány után), hogy az Országgyűlés maga hozza meg ezt a törvényt. És igazán 

ekkor jött rá Szlovákia arra is, hogy Magyarország vonatkozásában régen halott az a 

szocialista-kommunista barátsági szerződésben (még csehszlovák időkben) lefektetett axióma 

is, hogy kölcsönösen tilos a kettős állampolgárság e két ország között. A szlovák-magyar 

alapszerződés ezt már nem vette át. Ezért is kellett szerdán, a kormányülést követően Lucia 

Ţitňanská igazságügyi miniszternek körülményesen magyarázkodnia arról, hogy vannak 

országok, amelyekkel kapcsolatosan Szlovákia elismeri és tolerálja a kettős állampolgárságot, 

és vannak, amelyekkel nem. A királyi többes az utóbbi esetben nyilvánvalóan 

Magyarországnak szólt, ám mivel nemzetközi jogi alapja az ilyen tiltásnak nincs, ezen az 

alapon – ezt Ţitňanská hangsúlyozta ki – nem lehet két kategóriába sorolni a szlovák 

állampolgárokat. (A törvénymódosító javaslat ezért általános megfogalmazású.) Lényegében 

hát a kormány is beismerte: nagy úr a muszáj, különösen, ha nemzetközi tekintélyek is állnak 

e muszáj mögött. A Fico-kormány is kénytelen volt államnyelvtörvényében a cseh nyelv 

kivételezett státusa helyett azt kodifikálni, hogy a szlovákhoz nagyon közelálló és általánosan 
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érthetőnek tartott nyelv a szlovákkal azonos rangon használható a hivatalos érintkezésben. A 

jobboldali kormány civilizáltabb része ennek alapján tudja, óvatosan kell fogalmaznia, és 

kivételt a cseh nemzetnek csak fű alatt és gyakorlatban adhat, törvényileg nem, mert az 

diszkrimináció lenne: ún. pozitív (ami nálunk az alkotmánybíróság döntése szerint is 

alapjogba ütközik – lásd Lipšic esetét a Csáky-féle antidiszkriminációs törvénnyel). 

Állampolgárság ügyében hát a koalíció kormánya úgy érzi: megtette a maximumot. Civilizált 

fazont adott neki. A részletek már nem érdeklik. S a tegnapi kormányhatározatra hivatkozva, 

bármilyen végső formát kapjon is a jogszabály, Radičová és Dzurinda szerte a nagyvilágban 

moshatja majd kezeit… 

 

Kettős állampolgárság - A Pravda szerint rossz törvényre nem 
lehet jó választ adni 
2011. január 27. - MTI 

 

Rossz és még rosszabb címmel közöl kommentárt a határon túli magyarok könnyített 

honosításáról hozott magyar jogszabályról a Pravda című szlovák független napilap 

csütörtökön. 

Az újság szerint a magyar jogszabály rossz, ezért bármilyen törvényt vagy rendeletet is hoz a 

szlovák fél ezzel kapcsolatban, az szintén csak rossz lehet. A kettős állampolgárság 

problémáját csak úgy lehet megoldani, ha "eltávolítjuk az okokat".  

"Egyszerűen és érzékletesen kimondva a sovinizmust, amellyel Orbán Viktor kormánya mint 

munkamódszerrel játszadozik, a mi ellentörvényeink nem oldhatják meg (a problémát), sem 

jajveszékelésünk" - mutat rá a Peter Javurek, a szerző. Kifejti: nem jelent megoldást a kettős 

állampolgárok számára tilos munkahelyek jegyzéke, sem a szlovák állampolgárokra kirótt 

szankciók. "Nem (jelent megoldást) egy olyan pillanatban, amikor az egész probléma 

egyetlen igazi oka a szomszédainknál elhúzódó gazdasági és politikai válság, amely 

radikalizálta az ottani politikai színteret" - vélekedik Javurek. 

Szerinte Szlovákiának nincs oka megváltoztatnia jogrendszerét, s el kell utasítania, hogy ebbe 

külföldről beavatkozzanak. Még a specifikus magyar-szlovák történelmi viszony sem 

jogosítja fel a magyar kormányt arra, hogy Pozsony engedélye nélkül beavatkozzon a szlovák 

jogrendbe. 

De akkor mit tehet a szlovák fél? - teszi fel a kérdést a szerző. 

"Határozottan vissza kell utasítani Orbán retorikáját: elutasítani, hogy a problémának 

bármiféle nemzeti vonzata van, a keret kizárólag csak jogi. Soha senki nem győz meg 

egyetlen nacionalistát sem arról, hogy nem elfogult a nemzetével szemben. Duplán nem 

győzhető meg az a manipulátor, aki cinikusan és hidegvérrel él vissza a nacionalizmussal. 

Csak nevetségessé teszitek magatokat" - írja Javurek, a szlovák kormányra célozva. 

Úgy véli: bármit is tesz a szlovák kormány ez ügyben, azzal a tudattal kell azt tennie, hogy 

rossz és ideiglenes megoldásról van szó. A helyes megoldás az lesz, ha lépéseket tesz a 

probléma gyökereinek eltávolítása érdekében. "Ezt már holnap elkezdheti" - zárja írását Peter 

Javurek Orbán Viktor pénteki pozsonyi látogatására célozva. 
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Hivatalos munkalátogatást tesz Szlovákiában a magyar 
miniszterelnök  
2011. január 27. - Kokes János - MTI 

 

Hivatalos munkalátogatást tesz pénteken Pozsonyban a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor 

személyében csaknem 12 év elteltével látogat újra a magyar kormány feje hivatalosan 

Szlovákiába. Magyar miniszterelnök legutóbb 1999 februárjában volt hivatalos látogatáson 

Pozsonyban. Ez szintén Orbán Viktor volt, aki akkor első kormányfői mandátumát töltötte. 

Akkor is és most is mindkét oldalon jobbközép kormányok voltak, illetve vannak hatalmon. 

Mikulás Dzurinda, Orbán egykori partnere ma az Iveta Radicová vezette szlovák kormány 

külügyminisztere, s a legerősebb kormánypárt, a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió 

(SDKU) elnöke. Míg a Dzurinda-kormánynak a Magyar Koalíció Pártja (MKP) volt a tagja, 

addig a Radicová-kabinetben a nem egészen két éve alakult Híd magyar-szlovák polgári párt 

képviselteti magát. Az MKP akkori, illetve a Híd mai elnöke egyazon személy: Bugár Béla. 

Az MKP-t a Fidesz akkor is és most is szlovákiai stratégiai partnerének tekintette, illetve 

tekinti, míg a Híddal hivatalosan nem kommunikál. 

Orbán Viktor és Iveta Radicová tárgyalásainak napirendjén szlovák források szerint a magyar-

szlovák kapcsolatok, a határon átnyúló együttműködés lehetőségei, a magyar EU-elnökség és 

a szlovák visegrádi elnökség időszerű kérdései szerepelnek. Biztosra vehető, hogy vitatéma 

lesz a határon túli magyarok könnyített honosítását lehetővé tevő magyar jogszabály, illetve 

az arra adott szlovák válasz. Ebben a témában a magyar és a szlovák álláspont erősen eltér 

egymástól. 

A miniszterelnökök megállapodást írnak alá egy magyar-szlovák gázvezeték létrehozásáról, 

amely összekötné Magyarország és Szlovákia gázvezeték-hálózatait. 

A magyar-szlovák megállapodás szövegét a két fél illetékesei a múlt héten véglegesítették. A 

tervezett magyar-szlovák gázvezeték az európai észak-déli gázvezeték része lenne, s ennek 

létrehozásával jelentősen csökkenne mindkét ország függősége az orosz gázszállításoktól. 

A szerződés aláírásának tervét először Orbán Viktor decemberi látogatásakor jelentette be a 

két miniszterelnök Pozsonyban. "Magyarország és Szlovákia megállapodása nagy áttörés" - 

jelentette ki akkor Orbán. Hozzátette: "Amióta hivatalban vagyok, ez a legfontosabb 

eredmény, amit ilyen téren sikerült elérnünk." 

A már korábban nyilvánosságra került elképzelések szerint a szlovák oldalon 20 kilométernyi, 

a magyar oldalon pedig 95 kilométernyi gázvezetékről lenne szó, s ennek megfelelően a 

várható költségek 20 millió, illetve 100 millió euró körül mozognak. A projekt 

megvalósításáról szóló emlékeztetőt 2009-ben írták alá, a konkrét elképzelésekről már tárgyal 

a szlovák Eurstream, illetve a magyar FGSZ Földgázszállító Zrt. 

Orbán Viktort pénteken Pozsonyban fogadja Ivan Gasparovic szlovák köztársasági elnök és 

Richard Sulík, a szlovák parlament elnöke is. 

A magyar miniszterelnök legutóbb tavaly decemberben járt Pozsonyban, amikor Iveta 

Radicovával ismertette a magyar EU-elnökség programját és célkitűzéseit. Szlovákia teljes 

mértékben támogatja a magyar EU-elnökséget. Ezt egy hete a szlovák államfő is 

megerősítette, miután Schmitt Pál magyar elnökkel tárgyalt Pozsonyban.  
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"A magyar elnökség kudarca Szlovákia kudarca is lenne, míg a magyar elnökség sikere 

Szlovákia sikere is lesz. Teljes mértékben támogatjuk Magyarországot" - jelentette ki akkor 

Ivan Gasparovic. 

 

Aggasztja a Szlovák Nemzeti Pártot Orbán Viktor pozsonyi 
látogatása 
2011. január 27. - Kokes János - MTI 

 

Aggasztja a Szlovák Nemzeti Pártot (SNS), hogy a vezető magyar politikusok a párt szerint 

túl gyakran fordulnak meg mostanában Szlovákiában. 

"Ahogy a kommunista hatalom a múltban megünnepelte a +győzelmes februárt+ (az 1948-as 

kommunista fordulatot Csehszlovákiában), úgy a magyar irredentizmus most +győzelmes 

januárját+ ünnepelheti – jelentette ki Rafael Rafaj, az SNS frakcióvezetője csütörtöki 

sajtótájékoztatóján Pozsonyban Orbán Viktor magyar kormányfő pénteki látogatásával 

kapcsolatban.  

Az SNS-nek nem tetszik, hogy rövid időn belül a két legfőbb magyar közjogi méltóság 

Szlovákiában jár. "Az államfő lényegében toborzót tartott a kettős állampolgársággal 

kapcsolatban, a miniszterelnök pedig holnap megvásárolja a szlovák állampolgárok egy részét 

valamiféle vezetékért" – mondta Rafaj arra célozva, hogy pénteken Pozsonyban 

megállapodást írnak alá a két ország gázvezeték-hálózatának összekapcsolásáról. 

A frakcióvezető felszólította a szlovák politikusokat, hogy úgymond tegyék le végre 

pártszemüvegüket, és "nézzék szlovák szemmel" a dolgokat. Számára elfogadhatatlan a 

szlovák állampolgársági törvény módosítása, amely korlátozásokkal ugyan, de lehetővé tenné 

a kettős állampolgárságot. Rafaj szerint az SNS úgy fog szavazni, hogy a mai szabályozás 

maradjon érvényben, amely nem engedélyezi a kettős állampolgárságot.  

"Számunkra most nem az a 25 ember a fontos, akik elvesztették szlovák állampolgárságukat, 

hanem az a 250 ezer, aki kérelmezheti egy másik ország állampolgárságát. Egy fa miatt nem 

lenne szabad elvesztenünk az egész erdőt" – jelentette ki Rafaj a magyarokra célozva. 

Úgy véli, hogy a koalíciós módosítás elfogadása komoly jogi kérdést vet fel: a kettős 

állampolgárok vajon továbbra is a kisebbség tagjainak tekinthetők-e?      

"Olyan intézkedéseket készítünk elő, melyek legalább statisztikai szinten kizárják ezeket az 

állampolgárokat abból, hogy beszámítsák őket egy konkrét kisebbség közé. Jó lenne, ha a 

magyar nemzetiségű szlovák állampolgárok tudatosítanák, hogy elveszthetik kisebbségi 

státusukat, s megértenék, hogy gyakorlatilag Orbán Viktor eszközei, akinek nincs 

vesztenivalója" – fejtette ki a szélsőséges álláspontjairól ismert, a mostani parlamentbe éppen 

csak bejutó párt politikusa. 

Andrej Danko, az SNS első alelnöke felszólította Iveta Radicová kormányfőt, hogy Orbán 

pénteki látogatásakor viselkedjen politikusként és büszke kormányfőként.  

"Ha úgy remegnek majd a térdei, mint legutóbb, ha olyan bizonytalan lesz mint Schmitt 

államfő látogatásán, az engem személyesen sért. Meg kell adni a diplomáciai tiszteletet, ám 

nyilvánvalóvá kell tenni, hogy ez Szlovákia, a szlovák kormányhivatal. Nem szeretném, ha a 

kormányfő a magyar miniszterelnök árnyékába kényszerülne" – fejtette ki újságíróknak 

Danko. 
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Négymillió euró a kisebbségi kultúrákra 
2011. január 27. - bumm.sk 

 

A tavalyinál jóval nagyobb, mintegy 4 millió eurós támogatási összegre pályázhatnak idén a 

szlovákiai kisebbségek. Ebből 2,3 millió euró jut a magyar kisebbségnek. Juhász László, 

kormányhivatal kisebbségi főosztályának vezérigazgatója elmondta, míg tavaly kevesebb 

mint 3,5 millió euróval támogatta az állam a kisebbségi kultúrákat, a rendelkezésre álló 

pénzcsomag idén több mint félmillió euróval nagyobb. A pályázati felhívást a vicepremier.sk 

honlapon tette közzé a kormányhivatal január 27-én. A pályázatok leadásának határideje 

március 28. 

A kulturális pályázatokat koordináló főosztály vezetőjétől megtudtuk, a szlovákiai magyar 

kultúrára is több jut a 2011-es évben. „A rendelkezésre álló összeg a magyar kisebbség 

esetében 2 millió 320 ezer euró, vagyis körülbelül 360 ezer euróval több a tavalyinál” – 

mondta Juhász László. 

Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a szlovákiai magyar kisebbség kulturális pályázatainak 

támogatásáról idén is két bizottság dönt, az egyik az élő kultúra, a másik pedig az írott kultúra 

alprogramjaival foglalkozik. A bizottsági tagok listája is a pályázati kiírás része - tájékoztatott 

a kormányhivatal közleményében. „Mindkét bizottság új összetételben fog dolgozni. A tagok 

kiválasztásánál az elsődleges szempont a szakértelem volt, de figyelembe vettük a regionális 

megoszlást is” – közölte Juhász.  

Hozzátette, a kormányhivatal hatáskörébe tartozó támogatások elosztásáról szóló új törvény 

rendelkezései szerint nem lehetnek bizottsági tagok azok a személyek, akik bármilyen 

jogviszonyban vagy egyéb kapcsolatban állnak a pályázókkal. „Szintén újdonság, hogy a 

bíráló bizottságok asztalára idén már név nélkül kerülnek a pályázatok. A jogszabály 

megalkotói ezzel a részrehajlás lehetőségét szerették volna csökkenteni” – magyarázta a 

vezérigazgató.  

Az élő kultúrával kapcsolatos pályázatokról döntő bizottságnak Agócs Attila, Bárczi Gyula, 

Dobsa Tamás, Hizsnyan Géza, Farkas Gábor, Lajos János, Leczo Zoltán, Tóth László és 

Zsélyi Katalin a tagjai. Az írott kultúra területén pedig a Bolemant Lilla, Hizsnyai Zoltán, 

Hushegyi Dóra, Lajos János, Lovász Attila, Nagy Ildikó és Szalay Zoltán összetételű 

bizottság bírálja el a pályázatokat. 

A kormányhivatal illetékesei jelenleg azon dolgoznak, hogy az elmúlt évek során a kulturális 

minisztériumban már bevált számítógépes regisztrációs rendszert továbbra is használhassák. 

Amint a rendszer működőképessé válik – ezt február 20-ára ígéri a szoftver fejlesztője –, az 

addig megírt pályázatokat elektronikusan is regisztrálni kell. 

Egyéb számottevő változás nem lesz az idei pályázati rendszerben, az eddig megszokott 

célokra és feltételekkel pályázhatnak az érdeklődők 400 és 100 000 euró közötti összegekre. 

 

Berényivel is találkozott a Jobbik képviselője  
2011. január 27. - bumm.sk, parameter.sk, Felvidék Ma 



 
 

 

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

16 

 

Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnöke szerdán a párt pozsonyi 

székházában fogadta Szávay Istvánt, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinetjének elnökét, 

parlamenti képviselőt. Szávay István a magyarországi aktuálpolitikai kérdések mellett a kettős 

állampolgárság és a szavazati jog kapcsán fejtette ki pártja álláspontját. Leszögezte, hogy a 

Jobbik továbbra is kitart eredeti elképzelése mellett, miszerint a szavazati jog a külhoni 

magyar állampolgárokat is megilleti, ebből kifolyólag a tervezett 198 fős országgyűlés 

létszámának 26 fővel emelését tartaná méltányosnak. A Jobbik országgyűlési képviselője 

emellett örömét fejezte ki, hogy a szlovákiai önkormányzati választásokon az MKP meg tudta 

erősíteni pozícióját, ahogy fogalmazott: csak az önálló magyar érdekképviseletet a járható út - 

tájékoztatott a Jobbik közleményében. 

Berényi József a találkozón elmondta, az elmúlt fél év során az MKP szervezettségében 

megszilárdult, tagjainak száma pedig mára ismét eléri a Bugár Béláék távozását megelőző 

létszámot. A pártelnök a magyar iskolaválasztás mellett a tavaszi népszámlálás fontosságát 

emelte ki, amely újabb tíz évre meg fogja határozni a felvidéki magyar kisebbség 

érdekérvényesítésének lehetőségeit. A magyarországi alkotmányozással kapcsolatban 

kifejtette, hogy az MKP szerencsésnek tartaná a "nemzet" és a "politikai nemzet" fogalmának 

világos meghatározását. Mint elmondta, az előzőbe minden magát magyarnak valló személy 

beletartozik, míg az utóbbin a magyar állampolgárok közösségét értik. 

Szávay István közölte, a találkozó annak a háromnapos felvidéki körútnak egyik állomása, 

amelynek célja, hogy a politikai és civil szervezetek vezetőitől, valamint a média 

munkatársaitól pontos és hiteles információkat kapjon az ottani magyar közösség helyzetéről 

és aktuális problémáiról. A politikus a körútról és céljaikról bővebben is beszélt a Bummnak 

adott interjújában. 

A másfél órás megbeszélést követően a két politikus a rendszeres kapcsolattartásban 

állapodott meg. 

Berényi József kérdésünkre elmondta, azért is tartotta fontosnak, hogy találkozzon Szávay 

Istvánnal, mert a politikus a magyar parlament Nemzeti Összetartozás Bizottságának, a 

Kárpát-medencei Képviselők Fóruma (KMKF) Állandó Bizottságának, illetve a Magyar 

Állandó Értekezletnek (Máért) is tagja, így komoly befolyása van a határon túliakkal 

kapcsolatos magyarországi politikára. Hangsúlyozta, pártállástól függetlenül a jövőben is 

tárgyalni kíván mindazokkal, akik e tekintetben alakítják a budapesti politikát. 

 

Lenni, vagy nem lenni  
2011. január 27. - Dr. Fóthy János (Somorja), Felvidék Ma 

 

Az oktatásügy léte színvonala – kisebbségi szinten  - mindig a lenni, vagy nem lenni kérdését 

veti fel. Ez a szlovákiai magyarság esetében is a legneuralgikusabb pont, melyen létünk, 

jövőnk áll vagy bukik. A mindenkori hatalom az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiban 

ennek tudatában próbálja a kisebbségi oktatásügyet így vagy úgy korlátozni. Tisztában van 

azzal, hogy térségünkben az etnikai tudat nem éli túl a nyelv és a kultúra elveszítését (mint pl. 

az írek, skótok stb. esetében). A kisebbségi magyarságot kíméletlenül sújtja a többség részéről 

az a tudatos hegemonikus felfogás is, amellyel a magyar gyerekek szlovák iskolába való 
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tanulását szorgalmazzák. Tudvalevő, hogy a nyelv nemcsak kommunikációs eszköz, hanem 

egyben azonosságtudat is: a hovatartozás csalhatatlan, megnyugtató, tartást adó biztonsága. 

Összeköt - erősebb, mint a vér vagy a bőr színe. A nyelv nemcsak a tudat meghatározó 

tényezője, hanem a kisebbség számára ugyanazt jelenti, mint a levegő, vagy a víz: az életet. 

Erős várunknak is szoktuk nevezni anyanyelvünket, melynek ostroma kisebbségi magyarok 

esetében évtizedek óta tart. 

Az alapvető gondok, közismertek: minden harmadik magyar gyerek – a nyugati 

országrészben pedig már minden második – nem anyanyelvén tanul. Így felettünk függ a 

damoklészi kard, a felgyorsult asszimiláció, amely már 2001-ben előrevetette árnyékát és 

folytatása ez év májusában a népszámlálás adatainak ismeretében lehet esedékes. Annak 

ellenére, hogy a magyar értelmiség, a Patria rádió, a napilap, minden érvet, tudományos és 

pedagógiai indítékot felsorakoztat az anyanyelvi oktatás fontossága mellett szinte „divatba 

jött” nem anyanyelvi iskolában tanulni. 

A szülők általában az államnyelv elsajátítása végett adják idegen nyelvű iskolába 

gyermekeiket, abban a tévhitben, hogy csak ebben az iskolatípusban tanulják meg jól ezt a 

nyelvet. Ezt a nyelvet – az államnyelvet – így vagy úgy ugyan elsajátítják, de elveszítik 

anyanyelvi készségüket, amely az alapos tudás és a további ismeretek gyarapításának 

alapfeltétele.  A  gyereket azért íratjuk iskolába, hogy ismereteket szerezzen. Az ismeretek 

megszerzéséhez pedig legjobb, legegyszerűbb eszköz az anyanyelv. Ez a pedagógiai alapelv 

már évszázadokkal korábban – Comenius óta – ismeretes volt. A pszichológiában járatlan 

szülők nem tudatosítják, hogy szerencsétlen gyerekeiket olyan érzelmi és értelmi világot 

romboló stresszhatásnak teszik ki, amelynek következménye, a kisebbrendűségi érzés, az 

identitászavar és a gyökértelenség.  

Megrendítő tragédia, hogy a magyar fiatalok ezrei szemünk láttára cserélnek nyelvet és 

kultúrát. Pedig az élet, a gyakorlat azt bizonyítja, hogy az anyanyelvén tanuló gyerek a más 

tanítási iskolába járó társához képest jobban érvényesül. Az ilyen gyermek az anyanyelv 

mellett az államnyelvet is elsajátítja, míg az idegen nyelven tanuló gyerek egyiket sem 

sajátítja el tökéletesen. A szlovák oktatási nyelvű iskolába járó magyar diákok szenvedő 

alanyai annak a durva didaktikai ellentmondásnak, hogy számukra idegen nyelven – 

államnyelven – megírt tankönyvből tanulják az angolt, vagy a németet, és a magyar-angol 

vagy magyar-német nyelvi kontraszthatás helyett a szlovák-angolra, szlovák-németre épül 

nyelvismeretük. Ez sokkal több energiát igényel, a nyelvtanulás hatásfoka pedig számukra 

lényegesen kisebb. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a szlovák oktatási nyelvű 

iskolák magyar növendékeinek csupán mintegy harminc százaléka jut el az érettségiig. Ebből 

a környezetből kerül ki baráti körük, később esetleg feleségük/férjük is, így nem csoda, hogy 

a harmadik generáció már végképp elveszíti az ősök nyelvét és magyar identitását. A 

Szlovákiában élő magyar értelmiségiek több mintegy  kilencven százaléka anyanyelvén 

érettségizett, majd szlovák, vagy cseh egyetemen tanult és közülük több parlamenti képviselő, 

miniszter, nagykövet, EU képviselő, vállalkozó került ki. Ha a magyar nyelven tanuló diák 

nem itthon hanem másutt akarja folytatni tanulmányait Magyarországra,vagy más EU állam 

egyetemére is mehet. Már magyar egyetemünk is van. A határok az EU keretén belül 

elveszítették létjogosultságukat. A Kárpát-medence munkaerő piacán 13,5 millió ember 

beszéli a magyar nyelvet, a szlovákot csupán 4,5 millió.  Mivel a magyar gyerek a szlovák 

nyelvet is elsajátítja 18 milliós az a közeg a munkaerőpiacon, ahol érvényesülhet. A 
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multinacionális cégek megjelenésével térségünkben a magyar nyelv ismerete felértékelődött, 

mert ezek a cégek sok esetben a magyar nyelvet tökéletesen ismerő munkatársakat keresnek. 

Ügy tűnik, a sok megtévesztett szülőt még a tények sem győzik meg. Ők nem látják a fától az 

erdőt. Tudatlanságukban úgy akarják befolyásolni gyermekük érvényesülését, hogy 

lemondanak mindenről, ami a gyerek azonosságtudatát erősíti, anyanyelvi kultúráját 

gyarapítja. Valósággal merényletet követnek el saját gyermekük ellen -  nem tudni milyen 

jogon, teszik tönkre érzelmi világát és veszik el magyar identitását.   

Édes anyanyelvünk legdrágább kincsünk. Íróink, költőink, művészeink, sportolóink 

kiemelkedő értékkel gyarapították az emberiség egyetemes kultúráját. Tudósaink pedig a 

világ élvonalába tartoznak. Az amerikaiakat is az érdekelte, hogy mitől zseniálisak a magyar 

tudósok, hogy egyes nemzetek számarányához viszonyítva a legtöbb Nobel díjast a magyar 

nemzet adta a világnak. Bizottságot állítottak fel ennek felderítésére. A bizottság a következő 

megállapításra jutott: ezek a tudósok fiatal korukban legalább érettségiig valamennyien 

anyanyelvükön tanultak. Az anyanyelv volt ifjúkoruk tudatformáló eszköze. A sajátos 

gondolkodásmód és logika eredménye a magyarok erős konkrétumérzéke, melynek gyökerei a 

nyelv szerkezetében, különleges logikájában találhatók. A magyar nyelv sajátos vonása a 

tárgyszerűség, a konkrét hasonlatokra, képekre épülő kifejezésmód. Egyetlen más nyelvben 

sem figyelhető meg a képszerű gondolkodásmódnak annyi leleményessége és olyan 

gazdagsága, mint a magyarban. A szellem és a nyelv csodálatos összefonódásának vagyunk 

tanúi, áll a bizottság jelentésében.  

Ezt a csodálatos szellemet, őseink génjeibe kódolt és általuk közvetített üzenetet semmisítjük 

meg, ha gyermekeinket nem anyanyelven taníttatjuk. Nem mások ellen, hanem önmagunkért 

akarjuk, hogy kisebbrendűség nélkül őrizhessék meg identitásukat és jobban érvényesüljenek. 

Őrizzük azt a lelket és nyelvet - mint a szemünk fényét - amelyet őseinktől örökbe kaptunk, 

mert ha ezeket elveszítjük, önmagunk is elveszünk. 

 

Erdély: 

 

Száz év után ismét magyar lap Marosvhévizen 
2011. január 27. - Erdély Online 

 

A Maroshévízi Hírlap első száma a tervek szerint csütörtökön jelenik meg először. A 

kiadvány kezdetben hatoldalas lesz, havonta egyszer jelenik meg, és célja közéleti 

információkkal ellátni a helyi magyar közösséget. 

Az ötszáz példányban megjelenő ingyenes havilapot a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület adja 

ki. Az újság az 1895-ben alakult Topliczai Hírlap, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap néven 

megjelenő helyi magyar nyelvű újság utódának tekinti magát.  

Czirják Károly, az egyesület elnöke elmondta, hogy mások mellett helyi üzletemberek 

támogatják a kiadványt, amely a tervek szerint hamarosan nyolc oldalon jelenik majd meg.  

Maroshévízen az első helyi újságot 1895-ben adták ki Topliczai Hírlap néven, amely csupán a 

kiadás évében jelent meg. 1911. június 25-én jelent meg a következő magyar nyelvű 

sajtótermék, a Maroshévízi Hírlap, amelynek utolsó számát 1912. október 13-án nyomtatták.  
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Maroshévíz a székelyföldi Hargita megyében fekszik, és azon kevés települések közé tartozik 

a régióban, ahol a románok vannak többségben. Négyezer magyar él a településen, akik a 

lakosság mintegy egynegyedét teszik ki a legutóbbi romániai népszámlálás szerint. 

 

Székelyudvarhelyen menesztették Szász Jenőt az 
alpolgármesteri tisztségből  
2011. január 27. - Krónika, szekelyhon.ro 

 

Menesztette alpolgármesteri tisztségéből Szász Jenőt a székelyudvarhelyi városi tanács. A 

testület csütörtökön szavazta meg Bunta Levente polgármester ez irányú javaslatát.  

A Magyar Polgári Párt (MPP) tanácsosai nem vettek részt a voksoláson. A titkos szavazáson 

tíz érvényes voksot adtak le, mindegyik Szász menesztését támogatta. 

Bunta Levente azért javasolta helyettese leváltását, mivel Szász az elmúlt időszakban havonta 

12–16 órát tartózkodott a munkahelyén. „Ahhoz, hogy valaki dolgozzon, szükséges a jelenlét. 

Aki nem dolgozik, az érdemtelenül ne vegye fel a fizetését” – mondta korábban lapunknak az 

elöljáró. Szerinte amikor más közalkalmazottak fizetését csökkenteni kellett és családok 

küzdenek a megélhetésért, ezt nem tolerálhatják Székelyudvarhelyen. 

Az uh.ro tudósítása szerint ugyanakkor Bunta Levente azt állította: az alpolgármester 

munkaidőben leszólította a polgármester kiskorú lányát iwiwen, valamint tanúk vannak rá, 

hogy facebookon chatel tizenkettedikes diákokkal.  

 

Băsescu: ismét nem az autonómiára 
2011. január 27. - Balogh Levente - Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

 

Románia nem ért egyet az etnikai alapú autonómiával – ismételte meg korábbról is ismert 

álláspontját Traian Băsescu államfő az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlésének csütörtöki 

ülésén Strasbourgban. 

Az államfő álláspontja szerint nem csupán a nemzetiségeknek van szükségük autonómiára, és 

föltette a kérdést: miért kellene a román közösségüknek kisebb mértékű önrendelkezéssel 

bírniuk a közösség sorsának rendezésében? „Az etnikai autonómia helyett Romániában a 

helyi autonómia általános szintű növelését kezdtük el” – állította az államfő. A felvetés a 

közgyűlésen részt vevő egyik magyar képviselőtől érkezett, reakciójában Băsescu – érvelését 

alátámasztandó – arról beszélt, hogy a közösségek helyi rendőrséggel rendelkeznek, a 

kórházakat is az önkormányzatok hatáskörébe utalják, és a színházakat és egyéb művelődési 

intézményeket is a helyhatóságok működtetik. 

 „Az új oktatási törvény arra kötelez, hogy a helyi önkormányzatok hatáskörébe utaljuk az 

iskolákat is. Emellett a helyi önkormányzatok saját hatáskörben helyi adókat is kivethetnek, 

tehát anyagi forrásokkal is rendelkeznek, amelyekhez jelentős, a központi adóalapból 

visszautalt összegek is társulnak. Azt mondanám, ez az az autonómiafajta, amelyet mi 

Romániában alkalmazhatónak tartunk, egyszerű okból: nem csupán a nemzetiségeknek van 

szükségük önrendelkezésre. A román közösségek miért rendelkeznének kevesebb 
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autonómiával? Ez tehát ellenőrzött folyamat, amely lépésről lépésre halad, és amely, úgy 

vélem, messzebb ért, mint sok más uniós tagállamban. És a folyamat folytatódni fog” – 

jelentette ki Băsescu. 

 

Kárpátalja: 

Ukrán-magyar egyeztetés Ungváron a kisebbségek 
problémáiról 
2011. január 27. - Varga Béla - MTI 

 

Az ukrajnai magyar és a magyarországi ukrán kisebbség problémáinak lehetséges megoldási 

módjairól tartottak egyeztető fórumot csütörtökön Ungváron, szakértők bevonásával a 

Kárpátalja megyei államhatalmi szervek képviselői és ukrajnai magyar szervezetek vezetői. 

A Kárpátalja megyei állami közigazgatási hivatal nemzetiségi főosztálya által szervezett 

tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy a jelenleg ígéretesen fejlődő ukrán-magyar 

államközi kapcsolatokat felhasználva erőfeszítéseket kell tenni a két országban élő 

kisebbségeket érintő, évek óta fennálló problémák megnyugtató megoldására. 

Előadásában Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) elnöke a 

kárpátaljai magyarság megoldatlan gondjai között első helyen a magyar nyelvű oktatás 

problémáit érintette. A szakember kiemelte, hogy a helyi, megyei államhatalmi szervek ugyan 

pozitívan állnak hozzá a magyar kisebbség oktatási-kulturális kérdéseihez, ám a legégetőbb 

problémák, köztük a magyar emelt szintű érettségi és egyetemi felvételi vizsgák, a 

tankönyvkiadás, az egyházi gimnáziumok fenntartásának állami finanszírozásával kapcsolatos 

kérdések csak állami szinten oldhatók meg. 

Az MTI érdeklődésére Orosz elismerőleg szólt arról, hogy a kárpátaljai ukrán államhatalom 

által – most első ízben – kezdeményezett egyeztető tanácskozáson az érintettek áttekinthették, 

mi teljesült az ukrán-magyar kormányközi kisebbségi vegyes bizottság két éve megtartott 14. 

ülésén elfogadott jegyzőkönyv ajánlásai közül. Hangsúlyozta, hogy a vegyes bizottság 

következő ülésén javasolni fogja olyan mechanizmus kialakítását, amely megjelöli az egyes 

ajánlások végrehajtásáért felelős, illetékes állami szerveket, mert csak így érhető el, hogy 

megszűnjenek az ukrajnai magyar kisebbség „örökzöld” problémái. 

Tóth Mihály, Kijevben élő kisebbségjogi szakértő, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

(UMDSZ) tiszteletbeli elnöke az MTI-nek elmondta: mindent meg kell tenni annak 

érdekében, hogy az ukrán állam végre megnyugtató módon rendezze az ukrajnai, s 

mindenekelőtt a kárpátaljai magyarság évtizedekre visszatekintő problémáit, mindenekelőtt 

rehabilitálja az 1944-ben a szovjet hatóságok által nemzetiségük miatt lágerekbe hurcolt civil 

magyar férfiakat. A szakember a tanácskozáson kiemelte, hogy napirendre kell tűzni a 

kárpátaljai magyarság kulturális autonómiájának kérdését. 

Az ungvári fórumon elfogadott zárónyilatkozat javaslatokat fogalmaz meg az ukrajnai magyar 

és a magyarországi ukrán kisebbségeket érintő problémák megoldását illetően, ezeket az 

ukrán fél a soron következő kormányközi kisebbségi vegyes bizottság soron következő ülése 

elé terjeszti. 
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Horvátország: 

Magyar anyanyelvápolás Kácsfalun  
2011. január 27. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

 

Kácsfalu (Jagodnjak) – A kácsfalusi szülők kérésére, a HMDK közbenjárásának 

köszönhetően ezen a héten már magyar anyanyelvápoló órákon vehetnek részt az iskola 

tanulói.  

Amikor mi itt, Horvátországban azt mondjuk, hogy a gyerek anyanyelvápolásra jár, akkor 

ezen azt értjük, hogy nem magyar tannyelvű iskolában tanul, és ezért hetente 2-3 alkalommal, 

fakultatív jellegű tanórákon - a legtöbbször játékos formában - magyar verset, mesét, népdalt, 

népi táncot tanul. Horvátországban jelenleg 17 tanintézményben folyik anyanyelvápolás, 

amelyben közel 760 diák vesz részt. 

A szerb többségű Kácsfalu általános iskolájában a héten 5 diákkal anyanyelvápoló csoportot 

indítottak. 

- Az idei iskolaév elején több kácsfalusi magyar szülő azzal a kéréssel fordult a HMDK 

vezetőségéhez, szeretnék, ha gyermekeik magyar anyanyelvápolásban részesülnének a helyi 

iskolában. Mi azonnal felvettük a kapcsolatot a tanintézmény igazgatójával, valamint a 

zágrábi oktatási minisztériummal is. Az eredmény pedig magáért beszél, hiszen a 

minisztérium a múlt héten jóváhagyta a magyar nyelvoktatást választott tantárgyként a szóban 

forgó település általános iskolájában, és ha minden igaz, a héten megkezdődhet a tanítás is -  

nyilatkozta lapunknak Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke. 

Újra éledezik magyarság 

Az itt élő kevés nemzettársunk közül egyesek már nem vallják magukat magyarnak. Már a 

színmagyar családokból származó fiatalok sem tudnak jól magyarul, a vegyes házzaságokból 

valókról meg ne is beszéljünk. A Kácsfalu, Újbolmány, Bolmány és Majška alkotta járásban 

mindössze 100 magyar él, de talán csak a felük beszéli a nyelvet. 2007-ig a járásban működött  

magyar kisebbségi önkormányzat Sági Mária (fenti kép) vezetésével, aki már annak idején 

kezdeményzete, hogy a járásban valamilyen módón magyarul tanulhassanak a gyerekek. 

Habár neki nincsenek iskolás korú gyerekei, nagyon örül annak, hogy ez most végre 

megvalósul, és abban reménykedik, hogy a fiatal és agilis szülők között lesz olyan is, aki a 

magyarságot újra közösséggé szervezi. 

Egyikük Jalšovec Makó Elvira lehet, akinek a negyedikes gyereke jár majd az anyanyelvápoló 

órákra, de a kisebb gyereket is járatni fogja majd. 

- Nagyon örülünk a lehetőségnek; én sajnos nem járhattam magyar anyanyelvápoló órákra, 

aminek a hiányát ma is érzem, ezért szerettem volna, ha a gyerekeim elsajátítják a magyar 

nyelvet, megismerik a magyar történelmet. Velem szerencsére édesanyám a mai napig 

magyarul beszél, ezért tudtam megőrizni anyanyelvemet. A férjemet annak idején szintén 

tanították a szülei magyarul, de már nem tud, viszont kezdettől fogva támogatott abban, hogy 

a gyerekeim magyarórákra járjanak – nyilatkozta lapunknak Elvira. 

Hasonlóan vélekedik Boţić Sági Ibolya is, akinek három gyereke közül a két nagyobbik jár az 

órákra. 

- Fontosnak tartom, hogy a gyerekeim jól beszéljék az anyanyelvüket, és ne olyan nehezen, 

mint én. Sajnos nekem nem volt alkalmam az iskolában magyarul tanulni, így csak otthon 
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beszéltünk. Annak ellenére, hogy férjem nem magyar nemzetiségű, ő is támogatja a magyar 

nyelvtanulást – mondta lapunknak Ibolya. 

Egyelőre öt diák jár majd hetente egy alkalommal Harci Mária tanítónő magyaróráira, de 

időközben már újabb szülők is jelezték, hogy csemetéiket is szívesen beíratnák. A magyar 

nyelvoktatás beindulását az ottani kisszámú magyarság újabb „életjeleként” könyvelhetjük el. 

 


