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Vezető hírek: 

 

A magyarok számának további csökkenése várható 

2011. január 27. - www.mkp.sk 

Szlovákiában is idén tartják meg a népszámlálást és ezzel kapcsolatban készült interjú 

Gyurgyík László demográfussal. A magyarok lélekszáma az 1991-2001-es időszakban 47 

ezerrel csökkent, aminek egyik alapvető oka, hogy a természetes szaporulat megállt, sőt 

csökkenni kezdett. Az új vizsgálatokból kiderült, hogy a tíz év alatt nem kétezerrel, hanem 

tizenkétezerrel több magyar halt meg, mint amennyi született. Az előző népszámlálás 

alkalmával a lakosság 1%-a nem vallott be semmilyen nemzetiséget, ami részarányosan 

ötezer magyar lakost jelent. A migrációval sem foglalkozott kellőképpen az előző kérdőív, így 

az országot elhagyó lakosok számát nem tudta kimutatni. Az asszimilációval kapcsolatban 

elmondta, hogy az egy hosszabb folyamat, aminek négy összetevője van. A kulturális 

kötődés, a struktúra, a párkapcsolat és az egyéni összetevő. Összességében lemondható, hogy 

a szlovákiai magyarság száma 12-22 ezerrel csökkenhet, de sok kérdőjel van, ilyen a migráció 

és a romák kérdése is. 

 

Radičová-Orbán találkozó, avagy: az újságírói szabadság vége (?) 

2011. január 29. - Gyurkovits Róza - Felvidék Ma 

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatásának sajtóvisszhangjával foglalkozik a 

Felvidék Ma cikke. Bár többször is elhangzott, hogy Oroszország már kétszer is elzárta a 

gázcsapot, mégis azzal foglalkoznak többen, hogy Slota szerint Magyarország is nyugodtan 

megteheti majd ezt. A kettős állampolgársággal kapcsolatos államközi szerződéssel a Sme 

foglalkozik, amiben Peter Morvay írja, hogy „a kettős állampolgárság nemcsak Magyarország 

belügye, amelyhez senkinek semmi köze, s ezért erről senkivel sem kell tárgyalni. Ez a 

leggyakoribb állítás és hazugság, amellyel Budapest a kettős állampolgárságot körülfonta.‖ A 

Pravda is hasonló hangú cikket közöl, de leginkább azzal foglalkozik, hogy mit gondolhat 

Orbán Viktor és azt próbálja kitalálni, hogy egy-két hét, vagy hónap múlva mit fog lépni és 

nem azzal, ami elhangzott. A Kassa-Miskolc autóút magyar szakaszáról is olvashatunk, arról 

azonban nem, hogy azt akkor állították le, amikor a szlovák fél kijelentette nem építi meg a 

ráeső Kassa-Migléc szakaszt. Egy helyen olvasható az Orbán Viktor által javasolt új 

komáromi Duna híd építésének terve, de az már kimarad, hogy 84, a szlovák-magyar határt 

átszelő közutat is javasol rendbe tenni.  

 

Az MKP és a Híd közösen kezd kampányolni a népszámlálás előtt. 

2011. január 31. - Kokes János - MTI 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának (SZMK) kezdeményezésére közösen fognak 

kampányolni a magyar politikai és civil szervezetek azért, hogy a népszámláláson a minél 

többen vállalják magyarságukat. Az SZMK és a pártok aktivistái megyei és járási struktúrákat 

állítanak fel, hogy minden háztartásba eljutva felvilágosítsák az emberek, hogy miért fontos a 

népszámlálás végeredménye. Bárdos Gyula az MKP képviselője elmondta, hogy „a fontos, 

hogy közösen fogjuk csinálni, ez ugyanis nem pártügy.‖ A Híd részéről Vörös Péter 

nyilatkozott, „Jó lenne minél hamarabb elkezdeni, a járási és a helyi koordinátorokra is nagy 
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feladat hárul majd. Az ő dolguk lesz elérni, a terepen mindent megtegyünk azért, hogy 

mindenki vállalja magyarságát‖ - mondta a politikus. 
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
Új szereplők a rendszerben 

2011. január 29. -nk - stop.hu 

A stop.hu is foglalkozik a Kiss István által a MÁÉRT-en felvetett kérdéssel, miszerint a 

magyar államnak gyermeknevelési segélyt kellene biztosítani, ezáltal biztosítva lenne a 

magyarság számának növekedése 6-8 éven belül. Márton Árpád RMDSZ-es képviselő 

elmondta ezzel kapcsolatban, hogy a bizottság nem vette komolyan a kérdést. Hozzátette, 

hogy „nem csak a magyar állam bőkezűségén múlik. Romániában például két év a 

gyermeknevelési szabadság, és nehezen képzelhető el, hogy a munkaadó újabb egy évet várna 

az alkalmazott visszatérésére.‖ A kormány részéről Szijjártó Péter elmondta, hogy „ez a téma 

még nem szerepelt a kormány napirendjén.‖ Hivatalos párt álláspontot csak az MSZP-től 

kapott a stop.hu. Szanyi Tibor elmondta, hogy „Nyilván ez egy folyamat eleje. Itt derül ki, 

hogy a kettős állampolgárság szimbolikus aktusa az állampolgárokban milyen igényekkel 

találkozik. Nem gondolnám azt, hogy tömegesen érkeznének a kérések, de az egyik ötletből 

jön a másik, holott abba is bele kell gondolni, hogy alapesetben az állampolgársággal járó 

jogok kötelezettségekkel is járnak.‖ Nem tartják megvalósíthatónak a kérdést, hiszen „még a 

Magyarországon élő magyarok közül sem mindenkire vonatkozik.‖ 

 
Magyarok a magyarságért 

2011. január 31. - Tarics Péter - Magyar Nemzet 

Magyar kulturális-tudományos világtalálkozót rendez a Panoráma Világklub a nyáron 

Balatonlellén. A fesztiválhangulatú eseményre több tízezer résztvevőt várnak - mondta el a 

lapnak Tanka László alapító-elnök, ötletgazda. A világtalálkozó három fontos üzenetét emelte 

ki a főszervező. Elsőként egy a nemzet, az egyetemes magyar kultúra része honfitársaink 

teljesítménye; továbbá fontos az értékőrzés -és teremtés; harmadikként pedig teljesítményeink 

és összefogásunk által legyünk ismertek a világban. A fesztivál többek között teret ad  egy 

magyarság-ismereti szabadegyetemnek, hungaricumfalunak, komoly- és könnyűzenei 

hangversenynek, 'magyarok világszépe' versenynek, a "Világ magyarságáért" kitüntetések 

átadásának. Cél a magyarság reprezentálása Erdélytől Los Angelesig. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. január 31-i számában olvasható) 

 

Felvidék: 

 
Slota: téves a Budapesttel való szorosabb együttműködés elképzelése 

2011. január 28. - Kokes János - MTI 

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) szerint nem jó lépés Magyarországtól függővé tenni az ország 

gázellátását. Hiszen „ha valaki egyszer Ukrajnában elzárta a csapot, akkor ezt a magyarok 

bármikor megteszik, és még nagyobb örömmel‖ - mondta Ján Slota a párt elnöke. Szerinte 
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Lengyelországgal, akivel sokkal barátságosabb az ország kapcsolata, kellett volna hasonló 

szerződést kötni. A magyarországi látogatások, pedig szerint aggodalomra adnak oka, mivel 

Slota szerint ezek a lépések a Trianoni szerződés megkérdőjelezését célozzák. 

 
Matovič Orbánnak: ne lopja el a magyarjainkat! 

2011. január 28. - bumm.sk 

A szlovák parlament előtt ne lopja el magyarjainkat transzparenssel várta Igor Matovič Orbán 

Viktor magyar miniszterelnököt, célozva arra, hogy nem értenek egyet a kettős 

állampolgárság elfogadásával. Az Egyszerű Emberek vezetője szerint „egyetlen országnak 

sem áll jogában kisajátítani egy másik ország lakóit az állampolgárság osztogatásával, mint az 

az úr csinálja, aki éppen bement.‖ Véleménye szerint a szlovákiai politikusok döntsenek saját 

állampolgáraik sorsáról és „a magyar politikusok ne határozzanak arról, miként viselkedjenek 

az emberek Szlovákiában, ez nem fair. Megvannak a határaink, politizáljanak ők ott, mi pedig 

itt fogunk.‖ 

 
Magyarország és Szlovákia tárgyalni fognak a kettős állampolgárságról 

2011. január 28. - Kokes János - MTI 

Tárgyalásokat kezd Magyarország és Szlovákia a kettős állampolgárságról. A két ország 

miniszterelnöki találkozóján állapodtak meg erről a felek. A szlovák fél február 17-ig a 

magyar-szlovák kormányközi bizottsági ülésig kidolgozza a szöveg tervezetét, amit az ülésen 

fognak részletesen tárgyalni. Radicová kiemelte, örvendetesnek tartja, hogy a magyar fél nem 

fog kampányt folytatni az állampolgárság mellett. Orbán Viktor szerint „Magyarország és a 

magyarok azt szeretnék, ha a magyar-szlovák viszony visszatérne a józan ész medrébe.‖ 

Ennek kezdeti lépése az két ország gázvezetékeinek összekapcsolásáról szóló megállapodás. 

A médiatörvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy az Európai Bizottság által 

megfogalmazottak nem súlyosak és a magyar kormány hamarosan választ ad rájuk. 

 
Orbán a szlovákiai magyar civil szervezetek tevékenységével ismerkedett 

2011. január 28. - Kokes János - MTI, Magyar Nemzet 

Dunaszerdahelyre látogatott hivatalos munkalátogatása végén Orbán Viktor, ahol szlovákiai 

magyar civil szervezetek képviselőivel találkozott. A miniszterelnök elmondta, hogy 

meghallgatta a szervezeteket és „.feljegyeztük azokat az igényeket, amelyeket az 

eredményesebb civilszervezeti munka érdekében szükségesnek látnak, s a következő 

hetekben, hónapokban megpróbáljuk ezeket az igényeket kielégíteni.‖ A szervezetek vezetői 

pozitívan értékelték a találkozót, hogy a legfelsőbb magyar vezetés érdeklődik tevékenységük 

és problémáik iránt.  

 
Az MKP a kulturális támogatások igazságos elosztását szorgalmazza 

2011. január 28. - bumm.sk 

A Magyar Koalíció Pártja (MKP) nem tartja biztosítottnak a magyar kulturális pályázatok 

objektív elbírálását a bizottság összetétele miatt. Szerintük „a pályázatokat elbíráló bizottság 

tagjai nem lehetnek szinte kizárólag Híd érdekeltségű és Híd szimpatizáns személyek, mert 

ezáltal a klientelizmus és protekcionizmus talajára csúszhat az idei magyar kultúrát támogató 
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pénzek elosztása.‖ Tartanak attól, hogy a 4 millió euró elosztása, a késlekedés, valamint a 

pályázatok meghirdetésének elodázása miatt, vagy nem kerül megrendezésre egy rendezvény, 

vagy más időpontban lesznek kénytelenek áttenni azt. 

 
Gyöngül nemzeti azonosságtudatunk 

2011. január 29. - Felvidék Ma 

Szintén a közeledő szlovákiai népszámlálással kapcsolatban nyilatkozott Lampl Zsuzsanna 

egyetemi tanár, aki a magyarok nemzeti identitását kutatja. „Az identitásnak különböző 

dimenziói, összetevői vannak, leegyszerűsítve talán úgy lehetne a legfontosabbakat felsorolni, 

hogy az érzések, a vélemények, a jelenre és jövőre adott válaszok, s az ezekből származó 

döntések és azok igazolásai adnak választ arra, ki milyen csoportba, típusba sorolható‖ - 

emelte ki. Több magyar szervezet is arról nyilatkozott, hogy kampányt fognak folytatni a 

magyarság vállalása mellett. A szociológus szerint arra kellene választ találni, hogy „valaki 

miért nem vállalja nemzetiségét.‖ Ehhez azt kellene tudni, hogy kire milyen tényezők hatnak, 

ami befolyásolhatja identitását. A kampány előtt szerinte „mindenképpen abból kell kiindulni, 

amit a legelején már említettem, hogy a szlovákiai magyarság a nemzeti identitás 

szempontjából nem egy homogén csoport. Legalább azt figyelembe kell venni, hogy vannak 

tömbben élő magyarok, és vannak szórványterületen élők, mert az jelentősen befolyásolja 

például, hogy mennyire tartják fontosnak a nemzetiséget, a nemzeti identitás felvállalását.‖ 

 
Sme: Meghátrálhat-e Orbán? 

2011. január 29. - MTI, Új Szó 

A Sme szerint jó gondolat az Radicová részéről, hogy a kettős állampolgárság kérdését 

államközi szerződéssel szeretné rendezni. Peter Morvay szerint az eltelt fél év Orbán 

Viktornak kedvezett, mivel bebizonyosodott, hogy az unió nem segít. Szerinte lényeges 

engedményre lenne szükség a magyar fél részéről a szerződés megkötéséhez. Ismerje el a 

kettős állampolgárság nemcsak Magyarország belügye, ráadásul ha a szavazati jog kérdése is 

szabályozva lenne akkor szerinte „az egész ügy értelmét vesztené a Fidesz számára‖. 

 
Szlovákiai magyar személyiségek támogatják a magyar-szlovák szerződést az 

állampolgárságról 

2011. január 29. - Kokes János - MTI 

Orbán Viktor dunaszerdahelyi látogatásán kikérte az ott megjelent szlovákiai magyar 

szervezetek véleményét egy szlovák-magyar kormányközi megállapodás lehetőségéről a 

kettős állampolgársággal kapcsolatban. Hájos Zoltán a város polgármestere szerint „mi ezt a 

törekvést egyértelműen támogatjuk és kértük a miniszterelnök urat, hogy a lehetőségek szerint 

egyezzen meg a másik féllel.‖ Berényi József az MKP elnöke szerint is szükség van egy olyan 

megállapodásra, mely lehetővé tenné „a szabad állampolgárság-felvételt.‖ A Csemadok 

részéről Hrubík Béla nyilatkozott, aki elmondta, hogy „hogy ami kijár Szlovákia minden 

állampolgárának, az kijár a szlovákiai magyaroknak is.‖ 

 
Dostál: az OKS a Híd frakciójának és nem a pártnak a része 

2011. január 29. - bumm.sk, SITA 
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Ondrej Dostál szerint az OKS bár a Híd jelöltlistáján jutott be a pártba, nem képezi a párt 

részét. Kiemelte, hogy „a Híd frakciójának tagjai vagyunk, ezt tiszteletben tartjuk, nem 

alakítunk külön frakciót. De egyben az OKS tagjai vagyunk, s mi a nézeteinket az OKS 

politikájának jegyében alakítjuk‖ és ezt a Híd tajgainak is tiszteletben kellene tartania.  

 
Maďarič: a koalíció a magyar útra lépett 

2011. január 30. - bumm, SITA 

Marek Maďarič a Smer alelnöke, volt kulturális miniszter, valamint Daniel Krajcer a SaS 

képviselője a Markíza televízió vitaműsorában találkozott, aminek fő témája Mikoslava 

Zemková a közmédium ideiglenes igazgatójának kinevezése volt. A kettős állampolgárság 

kérdésével is foglalkoztak, amiről Maďarič elmondta, hogy a szlovák miniszterelnök nyomás 

alá került Matovič és a Smer saját javaslatai miatt. Szerinte az előző kormány érezte, hogy 

erős döntést kell hozni, amit meg is tett. Krajcer szerint a Fico-féle reakció erőszakos volt- 

 

Erdély: 

 
Tőkés–Olosz találkozó 

2011. január 29. - Nyugati Jelen 

Pénteken találkozott Tőkés László az EMNT elnöke, Olosz Gergellyel az RMDSZ 

elnökjelöltjével. Olosz Gergely beszámolt azokról az okokról, amik miatt az indulás mellett 

döntött, valamint arról, hogy az RMDSZ mint ernyőszervezet már nem látja el funkcióját, 

mivel a más véleményen lévőket kizárják. Tőkés László az EMNT álláspontját ismételte meg, 

miszerint szükségesnek látja a változásokat az RMDSZ-en belül és fontosnak tartja az 

esélyegyenlőség megvalósulását a választások során. Mindkét politikus kiemelte, hogy az 

RMDSZ-nek vissza kell térnie a választókhoz és hangsúlyosabban kell képviselniük az 

erdélyi magyarság érdekeit a román parlamentben. Tőkés László kiemelte, hogy fontos az 

összefogás, hiszen a magyarországi nemzetpolitikában bekövetkezett változások történelmi 

lehetőséget és esélyt kínálnak a magyarság számára. Kérte Olosz Gergelyt, hogy a partiumi 

autonómia törekvéseket is karolják fel. 

 
Baróton ünnep lesz március 15. 

2011. január 29. - Hecser László - Háromszék, Krónika 

Megtartják Baróton a március 15-i ünnepséget. Nagy István polgármester azzal indokolta 

döntésüket, hogy a település nem alárendeltségi viszonyban sem a kormánnyal, sem a megyei 

tanáccsal, sem semmilyen intézménnyel szemben, így jogukban áll megszabni, mikor és 

miként ünnepelnek. 

 
Elkészül Székelyföld fejlesztési stratégiája 

2011. január 29. - Kitekintő 

Közös gondolkodás és cselekvés a cél Kovászna és Hargita megye önkormányzatainál a 

stratégiai tervezésben. Fontosak a közös pályázások, mert így lehet az emberekben is 

erősíteni, a társadalomban tudatosítani az egységes Székelyföld gondolatát - emelte ki Tamás 
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Sándor háromszéki tanácselnök. Klárik László megyemenedzser elmondása szerint első 

lépésként széles körű közvélemény-kutatást készítenek, a lakosságtól várják, hogy 

megfogalmazza, milyennek látja Székelyföldet, véleménye szerint melyek a legfontosabb 

fejlesztési irányvonalak. Ebből születik majd egy pályázati terv, aminek kifutási ideje egy év. 

A két megye vezetői remélik, 2012 első közös sajtótájékoztatóján bemutathatják Székelyföld 

fejlesztési stratégiáját. 

 
Udvarhelyen is megjelentek a honosítás hiénái 

2011. január 30. - Antalfi József - szekelyhon.ro 

Az erdélyi lap beszámol arról, hogy személyek irodákat nyitnak a semmiből, hogy hasznot 

húzzanak a jóhiszemű emberekből, akik az állampolgárság felvételéhez segítségért 

folyamodnak. Mint köztudott, az EMNT demokrácia központjai ingyen végzik a tájékoztatási 

feladatot, így csak a rászedett emberek fizetnek azért, hogy kitöltsék formanyomtatványaikat. 

Nagy Pál, udvarhelyszéki EMNT elnök, szerint ez tisztességtelen, illetve jogilag támadható az 

a félrevezetés, miszerint az ilyen irodák a konzulátusra illetve magyarországi partnerségre 

hivatkoznak. 

 
Most ugrik a könnyített majom a vízbe 

2011. január 30. - Parászka Boróka - manna.ro 

A cikkíró kaotikusnak tartja a honosítási eljárás során létrejött politikai és társadalmi 

helyzeteket. Egyfelől említi a romániai MPP elnökének, Kis Istvánnak a GYES-re vonatkozó 

igényét, amelyet mind az RMDSZ, az EMNT és a nemzetpolitikai államtitkárság nehezen ért 

meg. Másfelől arra kérdez rá, maradnak-e „díszállampolgárok‖ a „könnyített állampolgárok’‖ 

érdemi jogok nélkül, és szolgálják az aktuális magyar politika propagandacéljait, mint afféle 

szavazó haszonállatok, vagy kisarcolják jogaikat mindent vagy semmit alapon. A cikkíró 

véleménye, hogy a nemzetközösség egysége nem állampolgárság függő, hisz kultúrájában él a 

nemzet, ha él. 

 
Aggódik az RMDSZ: a leendő új párt Fidesz-barátabb 

2011. január 30. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Az RMDSZ országos ügyvezető alelnöke, Borbély László aggódik, hogy Tőkés László új 

erdélyi magyar párt bejegyzését tervezi, valamint azért, hogy a budapesti Fidesz-kormány 

támogatja a demokráciaközpont-hálózatot. Az RMDSZ-nek megvan az infrastruktúrája arra, 

hogy a lakosságot a kettős állampolgárságról tájékoztassuk, azonban a magyarországi 

kormány nem hozzánk fordult, hanem létrehozta és finanszírozza a demokráciaközpontokat - 

mondta Borbély. Hozzátette, hogy reméli, sikerül megtalálni a közös nevezőt, ellenkező 

esetben mindannyian veszítenek. 

 
Kézzelfogható magyar–magyar együttműködést szorgalmaztak 

2011. január 30. - Iochom Zsolt - szekelyhon.ro 

Kapus Krisztián országgyűlési képviselő vezette küldöttséggel Hargita megye részéről 

Borboly Csaba megyeitanács-elnök, Becze István és Szentes Antal megyei tanácsosok, Dósa 

Erika, Hargita Megye Tanácsa menedzsment-igazgatóságának vezetője, Ferencz Salamon 
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Alpár főtanfelügyelő, Csedő Zsófia, a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság 

aligazgatója és Szabó Kázmér, a Csíki Területi Ifjúsági Tanács (CSTIT) elnöke egyeztetett 

szórványvédelemről, ifjúsági és vallási rendezvények terén való együttműködésről, fiatal 

gazdák és sportegyesületek közötti kapcsolat szorosabbra fűzéséről, hagyományápolásról. 

 
Sepsiszentgyörgyön ülésezett az ifjúsági albizottság 

2011. január 30. - Simon József - Duna TV, Híradó, Krónika 

Az ifjúságpolitika volt terítéken Sepsiszentgyörgyön, a Magyar Országgyűlés Ifjúsági 

albizottságának kihelyezett ülésén. Kapus Krisztián rávilágított arra, hogy úgy szeretnének a 

határon túli magyar ifjuságpolitikáról beszélni, hogy közben nem egy asztal mögött ülnek és 

onnan próbálják meg kitalálni, hogy milyen is az élet odakint. Az erdélyi ifjúság nagyon 

aktív, Háromszéken csaknem ötven ifjúsági civil szervezet működik, akik számára fontosak a 

közügyek. "A magyarságot az ifjúság tudja megmenteni, minden olyan kezdeményezésben, 

párbeszédben részt veszünk, ami azt a célt szolgálja, hogy az ifjúság erőt kapjon" - nyilatkozta 

Baráth Zsolt, albizottsági tag. 

 
A művelődési miniszter szerint a kisebbségi törvény az RMDSZ idei fő prioritása 

2011. január 31. - B. L. - Krónika 

A Beszterce megyei RMDSZ gyűlésen emelte ki Kelemen Hunor a 2011-12-es év prioritásait. 

A kisebbségi törvény és a fejlesztési régiók átszervezése a képviselőházban vár tárgyalásra. 

Véleménye szerint 2012-ig sikerülhet mindkét törvény elfogadtatása. Az önkormányzati 

választási küszöb 5-ről 3%-ra történő csökkentését kéri az RMDSZ amivel hatékonyabban 

valósulhat meg a magyarság helyi szintű képviselete.  

 

Vajdaság: 

 
Mi szerepel a Magyar Nemzeti Tanács VII. rendes ülésének napirendjén 

2011. január 28. - Vajdaság Ma 

Hetedik rendes ülését tartja a Magyar Nemzeti Tanács hétfőn. A programok között szerepel a 

hivatalos nyelv- és íráshasználat területén a legfontosabb feladat a nyelvünk és írásunk 

hivatalos használatára vonatkozó Stratégia 2012-2018 kidolgozása, a tájékoztatás területén a 

Vajdasági Magyar Médiastratégia 2011-2016 tervezetének kidolgozása és elfogadása, a 

közoktatás és felsőoktatás területén a tavalyi évben elfogadott középtávú Oktatásfejlesztési 

Stratégia hatékony és következetes végrehajtása, a Vajdasági Magyar Kulturális Stratégia 

2012-2018 kidolgozásának és elfogadása, valamint a legfontosabb kulturális intézményeink 

fejlesztése. 

 
Lesznek kétnyelvű anyakönyvi kivonatok Vajdaságban 

2011. január 29. - Vajdaság Ma 

A kétnyelvű anyakönyvi kivonatok problémaköre is előtérbe került azon a találkozón, ahol dr. 

Korhecz Tamás a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke és Beretka Katinka az MNT 

Közigazgatási Hivatalának Hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsosa dr. Goran Bašić 
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szerb köztársasági ombudsman-helyettessel tárgyalt. Az ombudsman-helyettes kiemelte, hogy 

olyan ajánlásokat fognak megfogalmazni az Államigazgatási Minisztérium irányába, hogy 

módosítsa eddigi utasítását, hogy az lehetővé tegye a teljes értékű és törvényes kétnyelvű 

(szerb-magyar) anyakönyvi kivonatok kiadását, valamint a kisebbségi nyelven 

anyakönyvezett polgárok neveinek eredeti formában történő bejegyzését. 

 

Kárpátalja: 

 
Buktató buktató hátán - Kedvezményes honosítás 

2011. január 30. - Kovács Elemér - Kárpátinfo.net  

Nem lesz egyszerű dolga annak a kárpátaljai magyar igénylőnek, aki nem a háború előtt 

magyar fennhatóság előtt született. A szerző kitér a keresztlevelekre, amivel lehetne 

bizonyítani a magyar származást, ám azokat a szovjet érában lecserélték. Az egyházközségi 

anyakönyveket Ungvárra szállították és az ottani levéltárban helyeztek el. A katonakönyv is 

lehetne megoldás, azonban azoknak a könyveknek nemcsak a háborút, hanem a sztálini 

lágereket is meg kellett járniuk. A szerző szerint furcsán néznének rá, ha édesapja 1963-ban 

újra kiadott katonakönyvével kérelmezné a honosítást. Míg Erdélyben és a Vajdaságban 

irodák segítenek a tájékoztatásban, addig a Kárpátalján ez az ismert okok miatt nem 

megoldható, így az egyházakra hárulhat - egyéb fontos feladatuk mellett - a tájékoztatás 

feladata is.  

 

Egyéb külföld: 

 
Három évtizede olvasható a Bécsi Napló 

2011. január 30. - Pálfy M. Katalin - MTI 

Fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelte a Bécsi Napló az ausztriai magyarok lapja. 

Ezen alkalomból a Bécsi Magyar Otthonban tartottak ünnepséget. Deák Ernő elmondta, hogy 

bár az szerzői utánpótlás biztosított az előfizetők száma fokozatosan csökken. A források 

szűkösen fedezik az előállítás költségeit még úgy is, hogy a munkatársak nem kapnak fizetést.  

 

Ajánló: 

 
Áldozatok 1944/45 

2011. január 31. - Duna TV 

A II. világháború alatti német és magyar hadsereg bűntetteinek megtorlásával foglalkozik a 

Duna Televízióban bemutatásra kerülő három részes sorozat, aminek részeit január 31-én, 

hétfőn, 22:33, február 7-énfebruár 14-én mutatja be az adó. 
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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: 

Új szereplők a rendszerben 
2011. január 29. -nk - stop.hu 

 

Van aki gyest, van, aki választójogot adna a határon túli magyaroknak. Olyan is akad, aki 

semmit. Semjén Zsolt szerint idén mindent überel az állampolgárság kiadása. 

A magyar kormánynak gyereknevelési támogatást kellene ezentúl biztosítania azok számára 

is, akik könnyített honosítási eljárással szerzik meg a magyar állampolgárságot - javasolta 

Kiss István, az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP) alelnöke. A politikus javaslatát már a 

Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) művelődési és oktatási bizottságának január 17-i ülésén 

vetette fel. Hozzátette ugyanakkor: tudja, hogy ez nem valósulhat meg azonnal, csak ha a 

magyar gazdaság újra megerősödik. 

A magyar állam most évi 20 ezer forinttal támogatja azokat a határon túli magyar szülőket, 

akik magyar nyelvű iskolában taníttatják gyerekeiket, a gyerek 6-tól 18 éves koráig. A 

gyereknevelési segély ezzel szemben - attól függetlenül, hogy hány gyereket nevel valaki - 

havi 28.500 forint, egy éven keresztül. 

A STOP megpróbálta felvenni a kapcsolatot Kiss Istvánnal, hogy megtudjuk, mikor, és 

milyen körülmények közt, milyen feltételekkel tartja elképzelhetőnek mindezt a politikus. 

Arra is kíváncsiak voltunk, összesen hány családot érintene az alelnök ötlete. Sajnos 

érdeklődésünkre a Magyar Polgári Párt egyelőre nem reagált. A nol.hu-nak azonban 

elmondta: a magyarság helyzetének értékelése során vetette fel, hogy a gyes és a gyed 

rendszerét terjesszék ki a magyarországi lakhellyel nem rendelkező magyar állampolgárokra 

is. 

Két érvet hozott fel: a magyar iskolákban tapasztalható, évről évre csökkenő 

gyermeklétszámot, illetve azt, hogy "a népszaporulat szerinte gátat vetne a szomszédos 

államok zsugorító politikájának. Ha az új magyar állampolgárok számára is bevezetik, hat-

nyolc éven belül megugró gyerekszámra számíthatunk" - jelentette ki. 

A lap Márton Árpádot, az RMDSZ képviselőjét is megkérdezte, aki szerint a MÁÉRT-

bizottság nem vette komolyan a felvetést. "Nem csak a magyar állam bőkezűségén múlik. 

Romániában például két év a gyermeknevelési szabadság, és nehezen képzelhető el, hogy a 

munkaadó újabb egy évet várna az alkalmazott visszatérésére" - vélekedett. 

Kormányzati szinten is érdeklődtünk arról, hogy megvalósulhat-e ez a felvetés, és ha igen, 

milyen szabályok szerint kaphatnák a határon túli magyarok a segélyt? Kérdéses, ki lenne rá 

jogosult, és mekkora összeget lehetne e célra fordítani, milyen forrásokból, és mikortól.  

Érdeklődésünkre Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője a következő választ adta: "Ez a 

téma még nem szerepelt a kormány napirendjén". 

Ezek után a KDNP álláspontját is megkérdeztük, ők azonban a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumhoz irányítottak minket - akik pedig sokfelé, máshova. A frakció álláspontját 

firtató érdeklődésünkre nem reagált sem a Fidesz, sem az LMP, sem a Jobbik. Pártszintű 

véleményt egyedül az MSZP-től kaptunk. 

"Nyilván ez egy folyamat eleje. Itt derül ki, hogy a kettős állampolgárság szimbolikus aktusa 

az állampolgárokban milyen igényekkel találkozik. Nem gondolnám azt, hogy tömegesen 

érkeznének a kérések, de az egyik ötletből jön a másik, holott abba is bele kell gondolni, hogy 
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alapesetben az állampolgársággal járó jogok kötelezettségekkel is járnak" - szögezte le Szanyi 

Tibor. 

A szocialista politikus nem tartja jó ötletnek a kettős állampolgárság "nyakló nélküli 

osztogatását", de nem a gesztust ellenzi, hanem a körültekintést és a megfontoltságot 

hiányolja az ügy kezeléséből. Hangsúlyozta, hogy ebben a kérdésben nem a Magyarországon 

élő kettős állampolgárokra gondol. 

Kérdésünkre, hogy bármilyen formában megvalósíthatónak találja-e az ötletet, határozott 

nemmel válaszolt. "Ez egy társadalombiztosítási szituáció, amely még a Magyarországon élő 

magyarok közül sem mindenkire vonatkozik. Nem tudom megítélni, hogy mekkora összegre 

lenne ehhez szükség, és nem is próbálom megbecsülni, mert ez számomra elvi kérdés." 

"Még egyszer sem hallottam olyat, hogy "akkor én ezt és ezt fogom tenni a hazámért". Pedig 

a szimbolikus kérdések aztán napi gyakorlattá válnak, amikor az embernek végig kell 

gondolnia, hogy mit tehet a hazájáért, és mit kérhet tőle." 

 

A választójog téma lesz 

Semjén Zsolt KDNP-s miniszterelnök-helyettes 2011 januárjában arról nyilatkozott, hogy a 

határon túli magyarok számára megadandó választójog kérdése az év második felében 

kerülhet a kabinet elé. Szerinte ez nem függhet lakóhelytől, illetve attól, hogy fizet-e valaki 

adót Magyarországon vagy sem. 

Azt is elmondta, idén mindent "überel" az állampolgárság kiadása. Az egyszerűsített 

honosítást sikertörténetként értékelte, majd leszögezte: nincs kétféle állampolgárság, az 

állampolgárságtól a szavazati jog elválaszthatatlan. "Az a véleményem, hogy legalább a 

pártlistás szavazás tekintetében a szavazati jogot meg kell adni. Az uniós országok nagy része 

a határon túl élő nemzettársainak megadta az állampolgárságot és emellé szavazati jogot is 

biztosított valamilyen formában." Végül a kormányzat egyik legkedvesebb érvével 

támasztotta alá az ötletet: "a magyar választójogi rendszerben semmi olyan nem lesz, ami ne 

lenne az uniós országok gyakorlatában". 

Álláspontja szerint a szavazati jog és az adófizetés semmilyen összefüggésben nincs 

egymással, sőt, az sem lenne helyes, hogy a lakóhelyhez kössék a szavazati jog minden 

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

bele az itthoni döntésekbe, úgy reagált: az LMP-t súlyának megfelelően kell kezelni. 

 

Felvidék: 

A magyarok számának további csökkenése várható 
2011. január 27. - www.mkp.sk 

 

Interjú Gyurgyik Lászlóval az MKP Hírvivőben - Az Európai Unió többi tagországához 

hasonlóan Szlovákiában is az idén, májusban tartják a népszámlálást. A legutóbbi, 2001-es 

átfogó felmérést követően az egyik legtöbbet tárgyalt téma a magyarság számának drasztikus 

csökkenése volt. A szlovák és a magyar szakembereket egyaránt meglepte a tény, hogy az 

1991–2001 közti évtizedben a szlovákiai magyarok száma több mint 47 ezerrel csökkent, 

holott a statisztikusok időközi, úgynevezett népmozgalmi adatai legfeljebb kétezer fős 

csökkenést jósoltak, természetes fogyásként.  
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A népszámlálási adatokat azóta több szempontból is megvizsgálták, elemezték. Fény derült-e 

arra, mi okozta a meglepő eredményt, mivel magyarázható, hogy ilyen nagymértékű 

„magyarság-fogyást‖ mutatott ki a népszámlálás? — kérdeztük Gyurgyík László 

demográfustól, a Selye János Egyetem tanárától. 

– Valóban, a népszámlálási adatokat több szempontból és új módszerekkel is megvizsgáltuk, 

amelyekről most nem akarok külön értekezni, mert nem ez a fontos. Arra a megállapításra 

jutottam, hogy a magyarság természetes szaporulata már a nyolcvanas években megállt, sőt 

csökkenni kezdett, vagyis már akkor több magyar halt meg, mint amennyi született, csak ez 

1991-ben még nem mutatkozott meg. Azért nem, mert a rendszerváltást követően egy pozitív 

jövőkép alakult ki a szlovákiai magyarság körében, így 1991-ben olyanok is felvállalták 

magyarságukat, akik korábban nem, vagy azt megelőzően lemondtak róla, így a természetes 

fogyás ellenére számunk mintegy hétezerrel nőtt. 2001-re viszont ez a pozitív jövőkép 

szertefoszlott, a népmozgalmi adatok pontatlannak minősültek, jelentkeztek más mérési 

problémák, ezért én „kumulált fogyásként‖ értelmezem a legutóbbi népszámlálás eredményét, 

de az egyértelmű, hogy a legnagyobb mértékben az asszimiláció, azaz a nemzetváltás az oka. 

n Mit jelent ez lebontva a negyvenhétezres számot? 

– Az új módszerekkel elvégzett kutatás rámutatott a népmozgalmi adatok pontatlanságára, 

amit tudományosan inkonzisztenciaként emlegetünk. Kiderült, hogy a tíz év alatt nem 

kétezerrel, hanem tizenkétezerrel több magyar halt meg, mint amennyi született. Kimutatható 

– ugyancsak tudományos meghatározással – a mérési probléma, ami nálunk két esetben is 

megjelent. 2001-ben a lakosság egy százaléka semmilyen nemzetiséget nem vallott be, ez 

több mint ötvenezer fő, lakosságarányosan a magyarok körében ez ötezer embert jelenthet. A 

másik ilyen mérési probléma a migráció kérdése. A rendszerváltás előtt ez nem jelentett 

gondot, hiszen igazából az országot illegálisan elhagyókra vonatkozott csak, a kilencvenes 

években viszont szabaddá vált a mozgás, sok ezren vállaltak munkát külföldön vagy ott 

tanultak, s nem lehet tudni, miként viszonyultak a népszámláláshoz. Az ilyen migrációt a 

kibocsátó ország, tehát Szlovákia nem igazán tudja kimutatni, de tudjuk, a magyarok esetében 

is fennáll ez a mérési probléma, ami további néhány ezres fogyást eredményezhetett. Így 

adódik össze, hogy a legnagyobb fogyást az asszimiláció okozta. 

- A statisztika tudománya az asszimilációt egyszeri bevallásnak, aktusnak, tekinti, holott egy 

folyamatról van szó, amelynek állomásai vannak. Demográfiai értelemben mit jelent az, hogy 

a szlovákiai magyarok körében erőteljes asszimilációs folyamatot figyelhetünk meg? 

– A nemzetváltás valóban hosszabb, általában többgenerációs folyamat, és gyakorlatilag négy 

alapvető öszszetevőjét különböztetjük meg, amelyek azonban kölcsönösen hatnak egymásra. 

Az első a kulturális kötődés, ami alapvetően a nyelvismeretet, az anyanyelvhasználatot jelenti, 

és mindent, ami ezzel jár. A struktúra a másik, ami a kapcsolatok alakulását jelenti, ami a 

szlovákiai magyarok esetében gyermekkorban az iskolaválasztással kezdődik, hiszen ha a 

szülő magyar iskolába adja gyerekét, nemcsak a nyelvi, azaz kulturális kötődést erősíti, 

hanem a személyes, baráti kapcsolatait is magyar közegben tartja. Szlovák iskola esetében 

pedig nemcsak a nyelvi kötődés szakad meg vagy gyöngül, hanem a gyermek kapcsolati 

rendszerével is a szlovák társakhoz, barátokhoz kötődik, s ebből nő ki a harmadik összetevő, a 

párkapcsolat. A magyar fiatal, akit az iskolán keresztül a baráti és ismeretségi köre a szlovák 

közeghez köti, nyilvánvalóan ott talál magának könnyebben társat. Ez még nem határozza 

meg identitását, tehát a legtöbbször nem vezet nemzetváltáshoz, viszont a következő 

dimenzióban, amit szakmailag egyéni összetevőnek nevezünk, már bekövetkezik: a vegyes 
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házasságokból származó gyermekek 80 százaléka a többségi, azaz szlovák nemzethez 

tartozónak vallja magát, csak húsz százalék választja a magyart. Ilyen esetben a szlovák 

gyermek már általában az első összetevő szempontjából – a nyelvismeret és –használat – sem 

kapcsolódik magyar identitáshoz. A párkapcsolatokra, persze nemcsak az iskola van hatással. 

A társadalmi, felekezeti és kulturális hagyományok és szokások is, amelyek szlovák-magyar 

viszonylatban egészen közeliek, ez is indokolja, hogy száz magyar fiatalból manapság 

harminc lép vegyes házasságra, ez a mutató például Romániában csak 15 százalékos. 

- Mindezek tudatában Ön szerint milyen eredményt hoz a májusi népszámlálás, mennyien 

vallják majd magukat magyarnak? 

– Tudatosítani kell, hogy a népszaporulat országosan is jelentősen csökken: a második 

világháború után voltak évtizedek, amikor a növekedés félmilliós volt, a legutóbb már csak 

130 ezerrel gyarapodott a lakosság száma, most 30 ezer várható. Ezen belül a népmozgalmi 

adatok szerint a magyarok száma 12 ezerrel csökkent, az új módszerrel végzett számításaim 

szerint ez a szám 20–22 ezerre tehető. Már beszéltünk a mérési problémáról, bizonytalansági 

tényező most is a migráció. Az asszimiláció kapcsán szó esett már a szlovák-magyar 

viszonylatról, de van még egy: a roma-magyar. Dél-Szlovákiában is sok roma él, 1991-től 

létezik roma nemzetiség is, tehát kérdéses, mit vallanak be. De azt tudjuk, hogy a 

nemzetiségvállalásuk változó, vagyis különböző alkalmakkor különböző nemzetiségűnek 

vallják magukat. Mindez alapján a szlovákiai magyarok várható száma tág értékek között 

becsülhető, az optimistábbak szerint 490 ezren leszünk, a borúlátóbbak legfeljebb 460 ezres 

számot jósolnak. Én 460-480 ezer közötti főre számítok. 

 

Slota: téves a Budapesttel való szorosabb együttműködés 
elképzelése 
2011. január 28. - Kokes János - MTI 

 

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke szerint téves Iveta Radicová kormányának elképzelése, 

hogy Szlovákia energiabiztonságát a Magyarországgal való együttműködéssel erősítse meg. 

"Ha valaki egyszer Ukrajnában elzárta a csapot, akkor ezt a magyarok bármikor megteszik, és 

még nagyobb örömmel" - jelentette ki Ján Slota a TASR hírügynökségnek pénteken a 

magyar-szlovák gázvezeték tervezett aznapi aláírására célozva. 

Slota kifejtette: az SNS tisztában van vele, hogy Szlovákia energiabiztonsága nagyon fontos, 

de "egy cső miatt" hivatalos látogatáson fogadni a magyar kormányfőt Pozsonyban, s egy 

szlovák-magyar megállapodást aláírni "felesleges", ráadásul a gázt Lengyelországon keresztül 

is meg lehetne kapni. 

"Szükség esetén így nem Ukrajnától, hanem Magyarországtól leszünk függőek. Úgy vélem, 

hogy kapcsolataink Lengyelországgal sokkal barátibbak, mint Magyarországgal" - tette hozzá 

a nacionalista politikus. 

Slota nem ért egyet Radicovával, aki szerinte "ott ad teret Orbánnak, ahol egész Európa 

becsukja előtte az ajtót". Leszögezte: a vezető magyar politikusok ilyen gyakori látogatásai 

Szlovákiában, amikor "drámai" a két ország közti viszony, "provokáció". 

A politikusnak meggyőződése, hogy a mai magyar kormány, a parlament és az államfő 

lépései a Trianoni szerződés megkérdőjelezését célozzák. 



 
 

 

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 

Orbán Viktor pénteken egynapos hivatalos munkalátogatást tesz Szlovákiában. Orbán és 

Radicová megállapodást írnak alá egy magyar-szlovák gázvezeték létrehozásáról. 

A kormányfő előtt egy héttel Schmitt Pál magyar államfő járt hivatalosan Pozsonyban. 

 

Matovič Orbánnak: ne lopja el a magyarjainkat! 
2011. január 28. - bumm.sk 

 

Matovič Orbánnak: ne lopja el a magyarjainkat!A parlament kapuja előtt, piros, szív alakú 

transzparensekkel várta Orbán Viktort Igor Matovič, az Egyszerű Emberek vezetője. Úgy 

véli, a kettős állampolgárságról szóló törvény ellopja a szlovák állampolgárokat. 

Matovič hangsúlyozta, nincs semmi gondjuk Szlovákia egyetlen állampolgárával sem, 

nemzetiségre való tekintet nélkül. Mindent meg akar tenni azért, hogy az összes állampolgár 

otthon érezze magát, és ne kelljen mérlegelnie egy más ország állampolgárságának 

elfogadását. "Egyben azt gondoljuk, hogy egyetlen országnak sem áll jogában kisajátítani egy 

másik ország lakóit az állampolgárság osztogatásával, mint az az úr csinálja, aki éppen 

bement" - jelentette ki a helyszínen a parlamenti képviselő. 

Matovič sajnálja, hogy Orbán nem foglalkozott vele, mikor megérkezett, de úgy gondolja, 

hogy idővel megfontolja, mit üzent neki a transzparenseken. "Ha elgondolkodik rajta, elismeri 

hogy igazunk van, és valamit tehetne a törvénnyel, nem kellene ellopni az állampolgárainkat, 

mert mi tényleg mindet szeretjük" - vélekedett az Egyszerű Emberek vezetője. 

A politikus hangsúlyozta, nincs problémája a magyarokkal, mindössze azt szeretné, ha 

Szlovákiában a szlovákiai, Magyarországon pedig a magyar politikusok  döntsenek. "A 

magyar politikusok ne határozzanak arról, miként viselkedjenek az emberek Szlovákiában, ez 

nem fair. Megvannak a határaink, politizáljanak ők ott, mi pedig itt fogunk" - zárta 

nyilatkozatát Matovič. 

 

Magyarország és Szlovákia tárgyalni fognak a kettős 
állampolgárságról 
2011. január 28. - Kokes János - MTI 

 

Magyarország és Szlovákia rövidesen tárgyalásokat kezd egy, a kettős állampolgárságról 

kötendő kormányközi egyezményről. 

Erről állapodott meg pénteken Pozsonyban Orbán Viktor magyar és Iveta Radicová szlovák 

kormányfő. 

A magyar miniszterelnököt, aki egynapos hivatalos munkalátogatáson tartózkodott 

Pozsonyban, fogadta Ivan Gasparovic szlovák államfő is. Orbán Viktor délután Richard Sulík, 

szlovák parlamenti elnökkel is találkozott. Szlovákiai látogatása végén, Pozsonyból 

Budapestre tartva Orbán Viktor megállt Dunaszerdahelyen, ahol a városházán találkozott a 

szlovákiai magyar civil szervezetek képviselőivel. 

Radicová elmondta: a kettős állampolgárság kérdése Pozsony és Budapest között feszültséget 

keltett, amelyet az egyezmény megkötésével lehetne feloldani. Szlovákiának több országgal 
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van már megállapodása a kettős állampolgárságról, ezért Pozsony vállalta, hogy kidolgozza a 

magyar-szlovák egyezmény szövegének tervezetét, amelyet február 17-én megtárgyal az 

illetékes magyar-szlovák kormányközi bizottság. 

"A kettős állampolgárságról szóló megállapodás kérdését nagyon fontosnak tekintjük" - 

szögezte le a szlovák miniszterelnök. Szerinte a szlovák javaslat összhangban lesz az 

elfogadott nemzetközi normákkal, s tartalmazni fogja a választójog kérdését is. 

"Üdvözlöm a Magyar Köztársaság, s külön Orbán úr hozzáállását, hogy nem fog kampányt 

folytatni (a kettős állampolgárság kérdésében) Szlovákia területén" - jelentette ki Radicová. 

Orbán Viktor kijelentette, hogy mostani hivatalos látogatásával is erősíteni szeretné a 

jószomszédi és a baráti kapcsolatokat Szlovákiával. 

"Magyarország és a magyarok azt szeretnék, ha a magyar-szlovák viszony visszatérne a józan 

ész medrébe" - szögezte le a magyar miniszterelnök. 

Orbán szerint mára kialakult a bizalmi légkör a két ország között, s ez lehetővé tette a 

gázvezetékek összekapcsolásáról szóló megállapodás aláírását, és segíti a kettős 

állampolgárság kérdésében kialakult feszültség feloldását is. Megismételte, hogy a magyar 

állampolgárságot egyéni alapon lehet megszerezni, s érdemes megpróbálkozni a kormányközi 

egyezség megkötésével. Kérdésre válaszolva elmondta: volt ilyen próbálkozás az előző 

kormány idején is, de az sikertelenül végződött. 

"Nem látom akadályát annak, hogy most miért ne próbálnánk meg újra" - szögezte le a 

kormányfő. Egyúttal biztosította Radicovát, hogy a magyar állam törődni fog a területén élő 

szlovák kisebbséggel. 

A médiatörvényt érintő kérdésre válaszolva Orbán megismételte a hivatalos magyar 

álláspontot. Aláhúzta: az Európai Bizottság felvetései nem látszanak "súlyosnak", s a magyar 

kormány rövidesen válaszol rájuk.   

"A magyar médiatörvény megfelel az európai normáknak" - szögezte le Orbán. 

Radicová azt mondta, hogy Szlovákia nagyon fontosnak tartja a sajtószabadságot, ez egyike a 

demokrácia pilléreinek. A szlovák médiatörvényt is módosítani fogják. "Következetesen 

mérlegeljük, hogy a médiatörvények összhangban vannak-e az európai normákkal és 

szabványokkal" - fejtette ki Radicová. 

 

Az MKP a kulturális támogatások igazságos elosztását 
szorgalmazza 
2011. január 28. - bumm.sk 

 

A Magyar Koalíció Pártja (MKP) kifogásolja a magyar kulturális pályázatokról döntő 

bizottságok összetételét. A párt a pénzek igazságos elosztását követeli. 

Az MKP aggályosnak tartja a kisebbségi kultúrák támogatására szánt ez évi 4 millió euró 

elosztását. Félő, hogy a késlekedés és a pályázatok meghirdetésének elodázása miatt több 

kulturális rendezvény forráshiány miatt elmaradhat, vagy az eddigitől eltérő időpontban kerül 

megrendezésre - közölte a Bummal Szigeti László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke. 

A pályázatok objektív és igazságos elbírálásának feltételrendszere megteremtéséért Rudolf 

Chmel kormányalelnök hivatala a felelős. A pályázati felhívás és a sajtóban megjelent 

információk szerint az MKP nem látja biztosítottnak a pályázatok objektív elbírálását, még 
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akkor sem, ha a támogatások elosztásáról szóló új törvény szerint nem lehetnek bizottsági 

tagok azok a személyek, akik bármilyen jogviszonyban, vagy egyéb kapcsolatban állnak a 

pályázókkal. 

"Meggyőződésünk, hogy a pályázatokat elbíráló bizottság tagjai nem lehetnek szinte 

kizárólag Híd érdekeltségű és Híd szimpatizáns személyek, mert ezáltal a klientelizmus és 

protekcionizmus talajára csúszhat az idei magyar kultúrát támogató pénzek elosztása. Az 

MKP felszólítja a kormányhivatal felelős tisztségviselőit, hogy változtassanak a magyar 

kultúra támogatására beérkezett pályázatok elbírálására felállított bizottság összetételén, 

elősegítve ezáltal a pályázatok igazságos és objektív elbírálását" - áll a Szigeti László által 

jegyzett pénteki közleményben. 

 

Orbán a szlovákiai magyar civil szervezetek tevékenységével 
ismerkedett 
2011. január 28. - Kokes János - MTI 

 

Orbán Viktor pénteki hivatalos szlovákiai munkalátogatása végén Dunaszerdahelyen a 

szlovákiai magyar civil szervezetek képviselőivel találkozott, akik a magyar kormányfőt 

megismertették tevékenységükkel, illetve az azzal összefüggő gondokkal. 

"A nap végén még találkoztam a magyarokkal. Türelmesen, egy órában végigvettük minden 

társadalmi szervezetnek a helyzetértékelését, meghallgattuk azokat a szempontokat, 

amelyeket a magyar kormány figyelmébe ajánlanak, legyen szó támogatásról, vagy 

oktatáspolitikáról vagy éppen külpolitikáról. Feljegyeztük azokat az igényeket, amelyeket az 

eredményesebb civilszervezeti munka érdekében szükségesnek látnak, s a következő 

hetekben, hónapokban megpróbáljuk ezeket az igényeket kielégíteni" - nyilatkozta az MTI 

tudósítójának kérdésére válaszolva magyar újságírók előtt Orbán Viktor. 

"Ez történt itt, s remélem, hogy mind a magyar oktatásügy, mind a magyar egészségügy, mind 

a magyar kulturális élet, mind a magyar szellemi élet vagy az önkormányzati élet ebben az 

évben már jóval erősebb lesz, mint amilyen erős a múlt évben volt" - tette hozzá a 

miniszterelnök a dunaszerdahelyi városházán lezajlott találkozó után.     

Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere a találkozón elmondta: Orbán Viktor 

személyében első ízben járt Dunaszerdahelyen, Csallóköz szívében magyar miniszterelnök. 

Egy héttel korábban Schmitt Pál államfő beszélgetett hivatalos szlovákiai látogatása során a 

magyar civil szervezetek képviselőivel Pozsonyban. 

A szlovákiai magyar civil szervezetek képviselői egybehangzóan kedvezően értékelték, hogy 

a legfelsőbb magyar vezetés érdeklődik tevékenységük és gondjaik iránt. Elmondták, hogy a 

találkozón szóba került a határon túli magyarok kettős állampolgársága, illetve Orbán és Iveta 

Radicová szlovák kormányfő megállapodása, hogy kezdjenek tárgyalásokat egy kormányközi 

egyezményről, amely a kettős állampolgársággal foglalkozna. 

 

Gyöngül nemzeti azonosságtudatunk 
2011. január 29. - Felvidék Ma 
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A legutóbbi népszámlálás arról tett tanúságot, hogy a szlovákiai magyarok száma fogy, 

konkrétan tíz év alatt negyvenhétezerrel lettünk kevesebben, aminek a demográfusok szerint 

döntően az asszimiláció az oka. A szociológiai felmérések igazolják-e ezt a megállapítást? - 

kérdeztük a szociológust, Mészárosné Lampl Zsuzsannát, a nyitrai Konstantin Filozófus 

Egyetem tanárát. 

– A népszámlálási eredményekkel kapcsolatban nem végeztem konkrét felméréseket, a 

szlovákiai magyarok nemzeti identitását kutatom a múlt század kilencvenes éveinek 

közepétől, ezért a demográfusok megállapításait konkrétan nem tudom megerősíteni. Az 

viszont tény, hogy már az első kutatások alapján kimutatható volt, hogy a vizsgált 

identitástípusok szempontjából a szlovákiai magyarság nem tekinthető egységes csoportnak, 

fellelhető körükben mind a három típus — tehát az érett identitás, a köztes identitás és a 

szlovák identitás — és azok keverékei. És az is tény, hogy az elmúlt években megerősödött az 

a típuscsoport, amely az asszimiláció felé mutat, és annak a csoportnak a rovására, amely az 

identitás megőrzését fontosnak tartja. 

- Mi jellemzi az egyes típusokat, illetve mi mutatja azt, hogy az egyén nemzeti 

azonosságtudata gyöngül, és végül eljut oda, hogy feladja identitását? 

– Az identitásnak különböző dimenziói, összetevői vannak, leegyszerűsítve talán úgy lehetne 

a legfontosabbakat felsorolni, hogy az érzések, a vélemények, a jelenre és jövőre adott 

válaszok, s az ezekből származó döntések és azok igazolásai adnak választ arra, ki milyen 

csoportba, típusba sorolható. Az érzések alatt — hogy példákat is mondjak — azt kell érteni, 

hogy miként viszonyul az egyén anyanyelvéhez, nemzeti kultúrájához, s milyen érzelmek 

kötik a nemzethez. A vélemények esetében például az a kérdés, miként vélekedik 

magyarságáról, jónak vagy rossznak tartja-e, hogy magyar, s ha igen, miért. Ezzel szorosan 

összefügg az egyén jelenre és jövőre vonatkozó döntése és a döntésből fakadó cselekedete, 

például ha nem tartja szerencsének, hogy magyar, s gyermekét szlovák iskolába íratja. 

Cselekedetét pedig igazolja, például azzal, hogy majd jobban fog érvényesülni. Amennyiben 

ezekből dimenziókból vagy összetevőkből értékeljük az egyes identitástípusokat, akkor azt 

látjuk, hogy az érett identitásnál ezek az összetevők konzisztensek, vagyis a leginkább 

kötődnek egymáshoz, nincsenek köztük ellentmondások, s a nemzethez kötődő erős érzések, a 

vélemények, a döntések és cselekedetek, valamint azok indoklása logikusan épülnek 

egymásra. A köztes identitás esetében ez a logikai vonalvezetés már megszakad: ugyan 

érzéseiben magyar, használja is anyanyelvét, kötődik a kultúrához és véleményében ezt mind 

rendjén valónak tartja, de gyermekét már szlovák iskolába íratja, tehát a döntése és a 

cselekedete már nincs összhangban érzésével és véleményével. A szlovák identitástípusra 

pedig az a jellemző, hogy az egyén már érzéseiben sem kötődik magyarságához, csak 

tényként fogja azt fel, s ha beszél is magyarul, nem tartja fontosnak, hogy magyarságát 

bevallja, döntései és cselekedetei pedig olyan irányultságúak, hogy  elvezethetnek a nemzeti 

identitásváltáshoz, tehát az asszimilációhoz. 

- A májusi népszámlálás előtt több civil szervezet és szakmai csoport is céljául tűzte, hogy 

felvilágosító munkával arra próbálja majd ösztönözni a magyarokat és más kisebbségeket is, 

hogy bátran vállalják identitásukat. Az elmondottak alapján mire kell figyelniük, hogy 

munkájuk sikeres legyen? 

– A legfőbb kérdés, amire nyilván választ is kellene keresni, hogy valaki miért nem vállalja 

nemzetiségét. A nemzeti identitás vállalása ugyanis egyéni döntés, amelyre nagyon sok 
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tényező hat. És tudni kell azt is, hogy ezek a tényezők nemcsak a nemzeti azonosságtudat 

kialakulásában, hanem fejlődésében is szerepet játszanak, mert bármennyire furcsán hangzik 

is, az ember identitástudata változik, nem igaz, hogy az ember húsz-huszonöt éves korára 

kialakul és stabil marad. Még középkorúak esetében is kimutatható a nemzeti identitásváltás. 

Igazából tehát azt kell tudni, kire milyen tényezők hatnak, mert csak akkor lehet egyfajta 

felvilágosító munkát folytatni, amely úgymond sikerrel jár, vagyis az egyén nem vált 

identitást. Persze, minden egyes emberrel nem lehet beszélni, viszont a felvilágosító munka 

során, amennyiben nagyobb csoportra kíván bárki is hatni, mindenképpen abból kell 

kiindulni, amit a legelején már említettem, hogy a szlovákiai magyarság a nemzeti identitás 

szempontjából nem egy homogén csoport. Legalább azt figyelembe kell venni, hogy vannak 

tömbben élő magyarok, és vannak szórványterületen élők, mert az jelentősen befolyásolja 

például, hogy mennyire tartják fontosnak a nemzetiséget, a nemzeti identitás felvállalását. 

 

Sme: Meghátrálhat-e Orbán? 
2011. január 29. - MTI, Új Szó 

 

Meghátrálhat-e Orbán cím alatt közölt kommentárt a magyar-szlovák kettős 

állampolgárságról a Sme című pozsonyi liberális napilap szombaton. 

Az újság szerint Iveta Radicova szlovák miniszterelnöknek igaza van, amikor azt állítja, hogy 

a magyar kettős állampolgárság kérdését rendes államközi szerződéssel kellene rendezni, úgy, 

ahogy ez a civilizált európai országokban szokás. A jelek szerint Pozsony ezt akarta a 

kezdetektől fogva, de Radicová feleslegesen elvesztegetett egy fél évet, hogy ezt nem mondta 

ki, s ahelyett naivan úgy tett, mintha ezt a politikai problémát bármiféle bizottsági szinten 

meg lehetne oldani. Ez kedvezett Orbán Viktornak, aki húzta az időt arra számítva, hogy a 

kritikusok lassan elfáradnak, s ráadásul arra is rájönnek, hogy Brüsszel sem segít nekik. 

"Ez a taktika továbbra is sikeres lehet, mert Szlovákiának, ha nem akarja igazságtalanul 

büntetni saját állampolgárait, akkor lényegében nincsenek eszközei, hogy Orbánt bármiféle 

megállapodásra kényszerítse" - írta Peter Morvay, a szerző. Megjegyezte: a magyar 

kormánypolitikusok ugyan már észrevették, hogy romlott nemzetközi pozíciójuk, mérsékelték 

a retorikájukat és "finoman" kompromisszumokat helyeztek kilátásba, de "semmi sem vall 

arra, hogy ez több lenne szavaknál". 

"Egy korrekt szerződés megkötése Szlovákiával a kettős állampolgárságról Orbántól két 

lényeges engedményt követelne, ami áthághatatlan akadálya lehet a hozzá hasonló autoriter 

politikus számára, aki sokat ad presztízsére és saját tévedhetetlenségének mítoszára" - jegyzi 

meg Morvay. 

"Először is be kellene ismernie, hogy a kettős állampolgárság nemcsak Magyarország 

belügye, amelyhez senkinek semmi köze, s ezért erről senkivel sem kell tárgyalni. Ez a 

leggyakoribb állítás és hazugság, amellyel Budapest a kettős állampolgárságot körülfonta" - 

írja a szerző. 

"Ha ráadásul a szerződés kizárná a szomszédos államokban élő magyarok szavazati jogát, 

akkor az egész ügy értelmét vesztené a Fidesz számára - a kezdetektől fogva elsősorban az új 

hívek toborzása volt a cél" - mutat rá Morvay. 
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Szerinte ezért nem szabad komolyan venni Orbán ígéretét, hogy a magyar kormány nem fog 

kampányolni Szlovákiában a kettős állampolgárság érdekében. A következő magyar 

választások előtti kampányról már nem is beszélve - zárja írását a Sme. 

(http://komentare.sme.sk/c/5742630/moze-orban-ustupit.html) 

 

Szlovákiai magyar személyiségek támogatják a magyar-
szlovák szerződést az állampolgárságról 
2011. január 29. - Kokes János - MTI 

 

Szlovákiai magyar személyiségek szerint amennyiben egy magyar-szlovák államközi 

megállapodás megoldaná a kettős állampolgárság problémáját, akkor érdemes ezt a felvetést 

megvitatni, illetve a szerződést megkötni. 

Egy szlovák-magyar államközi megállapodás megkötését a szlovákiai magyarok kettős 

állampolgárságáról Iveta Radicová szlovák miniszterelnök vette fel pénteken, amikor 

Pozsonyban fogadta magyar kollégáját, Orbán Viktort. 

A magyar kormányfő aznap este Dunaszerdahelyen találkozott a Magyar Koalíció Pártja 

(MKP) és a szlovákiai magyar civil szervezetek képviselőivel. 

"A miniszterelnök úr kikérte a felvidéki magyarság véleményét, hogy célszerű-e megkötni 

Magyarország és Szlovákia között egy nemzetközi megállapodást a kettős állampolgárságról" 

- mondta az MTI tudósítójának a zárt ajtók mögött lezajlott találkozóról Hájos Zoltán, 

Dunaszerdahely polgármestere. 

"Mi ezt a törekvést egyértelműen támogatjuk és kértük a miniszterelnök urat, hogy a 

lehetőségek szerint egyezzen meg a másik féllel" - tette hozzá Hájos, aki az MKP színeiben 

szerzett polgármesteri mandátumot. 

Berényi József, az MKP elnöke szerint jól érzékelhető, hogy az ellentörvénynek, illetve 

néhány kormánypolitikusi kijelentésnek köszönhetően "Szlovákiában továbbra is óvatosak az 

emberek, de ha születne egy kormányközi egyezmény eben a témában, ami lehetővé tenné a 

szabad állampolgárság-felvételt, az biztos, hogy segítene és eloszlatná ezeket a kételyeket". 

"A kérdés csak az, hogy ennek mi lesz a tartalma és milyen lesz az időzítése. Nem lehet 

várakozni éveket, mert a folyamat már beindult. Ennek egy gyorsan megtörténő 

tárgyalássorozatnak kell lennie, hogy a lehető legrövidebb időn belül meghozza az eredményt, 

mert az idő az azoknak kedvez, akik azt szeretnék, hogy itt az emberek elveszítsék szlovák 

állampolgárságukat" - fejtette ki az MTI-nek Berényi. 

"A Csemadok véleménye - és az én véleményen is - egyértelmű: úgy gondolom, hogy ami 

kijár Szlovákia minden állampolgárának, az kijár a szlovákiai magyaroknak is. Tehát abban 

az esetben, ha mondjuk Szlovákia korlátozná azt a lehetőséget, hogy a szlovákiai magyarok 

felvegyék a magyar állampolgárságot, így azt meg kellene tennie minden egyes állampolgár 

esetében is" - vélekedett Hrubík Béla, a legnagyobb szlovákiai magyar közművelődési 

szervezet elnöke. 

"Meggyőződésem, hogy amennyiben a Kanadában élő szlovákoknak joguk van a kettős 

állampolgárságra, akkor a szlovákiai magyaroknak is joguk van a magyar állampolgárságra, 

amennyiben erre igényt tartanak" - szögezte le Hrubík Béla. 
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Dostál: az OKS a Híd frakciójának és nem a pártnak a része 
2011. január 29. - bumm.sk, SITA 

 

Dostál szerint az OKS képviselői nem kellőképpen tájékoztatják a koalíción belüli 

történésekről – sok esetben előbbb szereznek tudomást a dolgokról a sajtóból, mint azt közlik 

velük. 

 A Polgári Konzervatív Párt  parlamenti képviselői Ondrej Dostál alelnök szerint azért vannak 

a parlamentben, hogy párt politikáját képviseljék, annak nézeteit és állásfoglalását, s ezáltal 

erősítsék az OKS helyzetét. „Nem vagyunk a Híd tagjai, mi a frakciónak vagyunk tagjai, s 

nem vagyunk – mint azt a Híd képviselői gyakran nyilatkozzák – a Híd képviselői. Ugyan a 

párt jelöltlistáján indultunk, de az OKS tagjai vagyunk, s annak alapján indultunk, hogy az 

OKS párt megegyezett a Híd párttal, hogy jelöltjeinket felveszik a listájukra‖ – mondta el a 

SITA hírügynökségnek Dostál. 

Az OKS alelnöke szerint képviselőik a kormánykoalíció tagjai és lojálisan viselkednek vele 

szemben. „A Híd frakciójának tagjai vagyunk, ezt tiszteletben tartjuk, nem alakítunk külön 

frakciót. De egyben az OKS tagjai vagyunk, s mi a nézeteinket az OKS politikájának 

jegyében alakítjuk. A Híd frakciójának más képviselői, akik egyben annak a pártnak a tagjai, 

a frakció keretében formálnak véleményt. A Híd tagjainak tiszteletben kell tartaniuk, hogy a 

párt elnökségének döntései - és itt nem mondom, hogy számunkra irrelevánsak, figyelembe 

vesszük azokat – számunkra nem kötelezők‖ – magyarázta Dostál. Szerinte ez a politikai 

realitás, s mindaddig, amíg a pártok ezt nem veszik tudomásul, nem fog jól működni a 

koalíción belüli kommunikáció. 

 

Maďarič: a koalíció a magyar útra lépett 
2011. január 30. - bumm, SITA 

 

Marek Maďarič volt kulturális miniszter, az ellenzéki Smer alelnöke szerint a Szlovák Rádió 

és a Szlovák Televízió összevonásával a koalíció a „magyar útra― lépett. 

A volt miniszter a Markíza televízió vasárnapi vitaműsorában kijelentette: szerinte ezt 

bizonyítja, hogy Richard Sulík, az SaS elnöke nevezte ki a közmédium ideiglenes igazgatóját, 

Miloslava Zemkovát, s az is, hogy az RTVS-nek nincs ellenőrző szerve. Az sem tetszik neki, 

hogy Dušan Jarjabektől, a parlamenti médiabizottság elnökétől elvették kompetenciáit. „Ez 

botrányos― – értékelte a helyzetet Maďarič. 

Vitapartnere, Daniel Krajcer (SaS) kulturális miniszter szerint alkotmányos szempontból nem 

volt más lehetőség, mint így kinevezni Zemkovát. A miniszter hozzátette, a legújabb adatok 

szerint még rosszabb állapotban vannak a köztévé pénzügyei, mint korábban becsülték. „Ez 

katasztrofális― – mondta a tárcavezető. A politikai felelősség szerinte a volt kormány vállát 

nyomja, mely négy éven keresztül nevezett ki tévéigazgatókat. Krajcer garantálta, hogy az 

összevont közmédiumok igazgatói posztjára pályázók között egyetlen SaS-es kötődésű jelölt 

sincs, s a képviselők szakmai szempontok szerint választanak majd. 
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A Smer Maďarič elmondása szerint tiszteletben tartja az Alkotmánybíróság ezen a héten 

hozott döntéseit, melyek szerint alkotmányellenes az előző kormány két jogszabálya: a 

telekkisajátításról szóló rendelkezés, valamint az egészségbiztosítók nyereségképzését tiltó 

törvény. Az ellenzéki képviselő szerint azonban nem örülnek a döntésnek, melyeknek nyomán 

szerinte a biztosítók az emberek pénzéből jutnak nyereséghez, s lelassul az autópálya-építés 

is. 

Daniel Krajcer szerint az előző kormánynak bocsánatot kellene kérnie a törvényekért. 

Szerinte a Fico-kabinet megoldásai rosszak voltak. „Nem állitom, hogy a cél és a szándék 

rossz volt. Nem. Az eredmény rossz― – mondta a miniszter, aki épp ezekér a hibákért kéri a 

volt kormány bocsánatkérését. „A politikus nagysága a bocsánatkérés képességében rejlik― – 

tette hozzá. 

A vitapartnerek érintették a kettős állampolgárság témáját is. Maďarič szerint Iveta Radičová 

kormányfő az ellenzék és Igor Matovič (SaS/Egyszerű Emberek) képviselő nyomása alá 

került annak köszönhetően, hogy Matovič és a Smer is saját javaslatot nyújtott be az 

állampolgársági törvény módosítására. Szerinte erről tanúskodik az is, hogy Szlovákia és 

Magyarország államközi tárgyalásokban egyezett meg az állampolgársággal kapcsolatban. 

Maďarič úgy véli, az előző kormány érezte: erősen kell reagálni a magyar kedvezményes 

honosításról szóló törvényre. Krajcer szerint a Fico-féle reakció erőszakos volt. „A jelenlegi 

koalíció magabiztosan és nyugodtan reagál― – tette hozzá. 

 

Radičová-Orbán találkozó, avagy: az újságírói szabadság vége 
(?)  
2011. január 29. - Gyurkovits Róza - Felvidék Ma 

 

A szlovák-magyar hivatalos kormányfői csúcs, amely 12 év szünet után jött létre újra, s 

amelynek Szlovákia szempontjából egy igen fontos hozadéka is van, a magyar-szlovák 

gázvezeték összekötését szentesítő kormányközi szerződés, egy csepp derűt vagy változást 

sem okozott a szlovák politikai elemzői és sajtókörökben. 

Bármily különös, ezen az eredményen még a legobjektívebbek átsiklanak, vagy kijelentik: 

kétoldalú kölcsönös érdek szülte. Hiába hangsúlyozta Iveta Radičová, hogy Szlovákia 

számára stratégiai fontosságú a kérdés azóta, hogy Oroszország a XXI. században kétszer is 

elzárta a gázcsapot, s egyszer komoly gondokat okozott a szlovák gazdaságnak… Kiemelten 

nagy sajtóvisszhangja van ezzel kapcsolatban a szélsőségesen nacionalista pártvezér, Ján 

Slota azon kijelentésének, hogy „ha a testvéri Oroszország ezt megtette, ki hiheti, hogy 

Magyarország nem ugyanerre fogja használni a vezetéket‖. A szerződés megkötését épp csak 

megemlítik, legtöbbet a sajtó – és az újságírók által megszólaltatott szakértők, politikusok is – 

a magyar állampolgárságról beszélnek. Arról, hogy Radičová újra előhúzta azt a követelést, 

amit már a Fico-kormány is bevetett: államközi szerződés rendezze Szlovákia és 

Magyarország között, ki kaphat – kaphat-e? – s milyen feltételek mellett állampolgárságot a 

másik országban. Ennek kapcsán a liberális Sme külpolitikai szakújságírója, Peter Morvay 

epésen azt írja: tárgyalni lehet, ám senki nem számíthat arra, hogy Orbán Viktor 

megváltoztatja saját alapállását, pontosabban, hogy azzal homlokegyenest ellenkező tartalmú 

szerződést fog aláírni Szlovákiával. "Egy korrekt szerződés megkötése Szlovákiával a kettős 
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állampolgárságról Orbántól két lényeges engedményt követelne, ami áthághatatlan akadálya 

lehet a hozzá hasonló autoriter politikus számára, aki sokat ad presztízsére és saját 

tévedhetetlenségének mítoszára. Először is be kellene ismernie, hogy a kettős állampolgárság 

nemcsak Magyarország belügye, amelyhez senkinek semmi köze, s ezért erről senkivel sem 

kell tárgyalni. Ez a leggyakoribb állítás és hazugság, amellyel Budapest a kettős 

állampolgárságot körülfonta. Ha ráadásul a szerződés kizárná a szomszédos államokban élő 

magyarok szavazati jogát, akkor az egész ügy értelmét vesztené a Fidesz számára - a 

kezdetektől fogva elsősorban az új hívek toborzása volt a cél." Nagyjából ezt írja a Pravda is, 

amely nem liberális, inkább balra húz, és elvben nemzetibb elkötelezettségű is. Nemzeti 

kérdésében azonban minden gondolatolvasó-elemző ugyanazt a mintát kopírozza. Sokkal több 

szó esik az értékelésekben, a kommentárokban arról, hogy mit gondol magában Orbán Viktor 

és mit fog lépni egy-két hét vagy hónap múlva, mint arról, ami elhangzott. 

A Kassa-Miskolc autóút magyar szakaszának megépítéséről még esik szó – említés szintjén -, 

arról sehol, hogy ezt akkor állították le, amikor kiderült, Szlovákia nem építi meg a ráeső 

részt, azaz a Kassa-Migléc szakaszt. Ezt ősszel az új közlekedési miniszter, Ján Fígeľ vette 

elő és tette időszerűvé, így Magyarországon is van értelme folytatni a munkát. Egy helyen 

talán említi a sajtó, hogy Orbán új Duna-hidat szeretne Komáromnál, de hogy 84, a szlovák-

magyar határt átszelő közutat is javasol rendbe tenni – benne az Ipoly-hidakkal – arról a 

szlovák sajtóban egy szó sem esik. Helyette még a magyar médiatörvényt emlegetik. Nem 

teszik mellé természetesen, amit Iveta Radičová az Orbánnal tartott közös sajtótájékoztatón a 

szlovák médiatörvényről mondott: hogy tudniillik az is éles politikai vita tárgya volt, és hogy 

kormánya már megkezdte a munkát a hatályos szlovák jogszabály módosításán, 

antidemokratikus, szólásszabadságot sértő rendelkezéseinek kijavításán… 

Mintha mindenki Ján Kubiš volt nagykövettel konzultált volna, aki a hnonline.sk-n 

„antidemokratikus, európai értékeket tagadó, szomszédjait lebecsülő, nyíltan nacionalista 

magyar kormányról‖ ír blogjában, mellyel előbb-utóbb Szlovákiának be kell szüntetnie 

kapcsolatait, s ki is adja a jelszót: „Állítsátok meg Orbánt!‖. 

Szóval: a Radičová-Orbán hivatalos kormányfői találkozó szlovák visszhangját áthatja az 

általános csalódottság. Az afeletti kiábrándultság, hogy megvalósult. 12 év nagy idő. Hozzá 

lehetett szokni, hogy ilyesmi nem létezik, nem kellett tényekre figyelni, ki-ki szabadon 

szárnyaltathatta fantáziáját s írhatott arról, mit forral a gonosz Budapest a sikeres szlovák 

nemzet ellen… Ha lesznek ilyen találkozók, vége az újságírói szabadságnak – ezért hát: 

vesszen Orbán, és éljen a szabad média! 

 

Az MKP és a Híd közösen kezd kampányolni a népszámlálás 
előtt. 
2011. január 31. - Kokes János - MTI 

 

- Közösen fog kampányolni a szlovákiai népszámlálás előtt a Magyar Koalíció Pártja (MKP) 

és a Híd - írja az Új Szó című szlovákiai magyar napilap hétfőn. 

Az újság szerint az összefogás kezdeményezője a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

(SZMK), amelynek pénteki gyűlésén a két, Dél-Szlovákiában legnagyobb befolyással bíró 

magyar politikai párt és a szlovákiai magyar civil szervezetek is kinyilvánították 
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együttműködési szándékukat annak érdekében, hogy a népszámláláson minél több magyar 

vállalja nemzetiségét. 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, továbbá a pártok aktivistái megyei és járási struktúrákat 

állítanak fel, hogy minden településre, minden háztartásba eljutva felvilágosítsák az 

embereket arról, milyen nagy jelentőséggel bír a szlovákiai magyarság szempontjából a 

népszámlálás eredménye - mondta a lap kérdésére Tóth Károly, az SZMK szóvivője. 

"Ezek az adatok tíz évre előre meghatároznak mindent, például a kisebbségeknek járó állami 

támogatások keretét" – figyelmeztet Tóth. Kiemelte: hatalmas jelentőséggel bír, hogy az 

összes, országos hálózattal rendelkező szervezet - így a Pedagógusszövetség, a Szülői 

Szövetség, a Diákhálózat, a Cserkészszövetség és a Csemadok - mellett az MKP és a Híd is 

részt vállal a munkában.  

"Az a fontos, hogy közösen fogjuk csinálni, ez ugyanis nem pártügy" – véli Bárdos Gyula 

(MKP). Mint mondta, pártja nem kíván külön kampányt folytatni. "Fontos, hogy minden 

társadalmi réteget megszólítsunk" – tette hozzá a politikus. 

A hét folyamán az előkészítő bizottság meghatározza a kampány ütemtervét. Vörös Péter, a 

Híd képviselője szerint már februárban elindulhat az akció. "Jó lenne minél hamarabb 

elkezdeni, a járási és a helyi koordinátorokra is nagy feladat hárul majd. Az ő dolguk lesz 

elérni, a terepen mindent megtegyünk azért, hogy mindenki vállalja magyarságát" – 

nyilatkozta Vörös Péter. 

A szlovákiai népszámlálásra 2011. május 21-én kerül sor, és különlegessége abban rejlik, 

hogy az Európai Unió minden országában egyszerre hajtják végre, megközelítőleg azonos 

adatfelvételi feltételek mellett. 

Szlovákiában a legutóbbi, 2001-es népszámláláskor 520 528 volt a magyarok száma, ami az 

összlakosság 9,68 százaléka. 

 

Erdély: 

Tőkés–Olosz találkozó 
2011. január 29. - Nyugati Jelen 

 

Eckstein-Kovács Péter RMDSZ-elnökjelölttel való találkozóját követően Tőkés László EP-

alelnök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke pénteken nagyváradi irodájában 

a másik aspiránssal, Olosz Gergellyel is találkozott. 

A háromszéki parlamenti képviselő, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője röviden 

ismertette mindazokat az okokat, amelyek miatt vállalta a megmérettetést, egyben pedig 

tömör összefoglalóját adta elnöki programjának. Olosz többek között rámutatott: szokás az 

RMDSZ-t „ernyőszervezetként‖ nevesíteni, csakhogy meglátása szerint ez az ernyő ma 

lehúzott állapotban van: egyfelől azért, hogy a más véleményen lévőket kizárják, másfelől 

pedig azért, hogy az erdélyi magyar közösség ne láthassa, mi történik alatta. 

Tőkés László megismételte az EMNT álláspontját: a romániai parlamenti jelenléttel bíró 

érdekvédelmi szervezetben alapvető változásokra van szükség. Éppen ezért – bár nem 

kívánnak beleszólni az RMDSZ belügyeibe – az egész erdélyi magyar közösség érdeke, hogy 

az elnökjelölti versenyben az esélyegyenlőség érvényesüljön, és a választás tisztességes 

szabályok szerint történjen. 
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Egyetértettek abban, hogy vissza kell térni a választói bázishoz, Bukarestben pedig 

hangsúlyosabban kell képviselni az egész erdélyi magyar közösség érdekeit, amit semmiféle 

kormányzati pozíció nem írhat felül. Olosz Gergely ugyanakkor elsőrendű céljaként 

fogalmazta meg a közösségi célok felelősségteljes vállalását. „Nem tehetünk úgy, hogy mi 

magasról, mintegy kiválasztott kasztként megmondjuk, mi az emberek érdeke; és annak a 

gyakorlatnak is véget kell vetni, hogy eredményeinkkel dicsekszünk, arra pedig, amit nem 

csináltunk meg, azt mondjuk, hogy nem lehetett. A felelősséget vállalnunk kell‖ – 

hangsúlyozta az RMDSZ elnökjelöltje. 

Tőkés László rámutatott: kegyelmi időket élünk, amikor az összmagyar összefogás 

korparancs. Mindannyiunknak egy irányba kell húznunk a szekeret, hiszen az új magyar 

kormány nemzetpolitikai rendszerváltoztatása történelmi lehetőséget és esélyt kínál egész 

népünk számára. „Többé nem engedhetjük meg magunknak, hogy a pártpolitikai – rövid távú 

– céljaink alá rendeljük a nemzetpolitikai célokat. Aki ezt most nem érti meg, az bűnt követ el 

nemzetével szemben‖ – fogalmazott az erdélyi EP-alelnök. 

A közeljövőre nézve az összefogás egyfajta módszertanaként fogalmazódott meg, hogy: előbb 

meg kell egyezni az erdélyi magyar közösség, szélesebb összefüggésben pedig az egész 

kárpát-medencei magyarság prioritásai tekintetében, ezek függvényében szükséges kialakítani 

az együttműködés valamennyi fél által elfogadható formáját és rendszerét. 

Búcsúzóul Tőkés László arra kérte Olosz Gergelyt, hogy a partiumi autonómia-törekvéseket 

is támogassák, hiszen ez egyben a székelyföldi önrendelkezési küzdelmeknek is javára 

szolgál. 

Tőkés László EP-alelnök sajtóirodája 

 

Baróton ünnep lesz március 15. 
2011. január 29. - Hecser László - Háromszék 

 

Baróton a polgármesteri hivatalban és az alárendeltségébe tartozó intézményekben 

munkaszüneti nap lesz március 15. és a város ünnepe — döntött tegnap a helyi tanács. 

A cégeket is arra fogják buzdítani, hogy hasonlóképpen cselekedjenek. Az MPP-frakció által 

előterjesztett határozattervezet elfogadása — bár mindenki támogatta — nem volt 

zökkenőmentes. 

Az előterjesztő Szabó Miklós szerint diszkrimináció, hogy csak december elseje, a románság 

ünnepe munkaszüneti nap. A Romániában élő nemzeti kisebbségek számára is biztosítani kell 

azt a jogot, hogy nemzeti ünnepük egyben munkaszüneti nap is legyen, hiszen nem lehet igazi 

ünnep, amikor a gyermekeknek iskolába, a felnőtteknek meg munkába kell sietniük — 

mondotta. Bán István tanácstag úgy vélte, a testületnek nincs arra felhatalmazása, hogy ilyen 

mértékű kérdésekben határozzon.  

Nagy István polgármester úgy fogalmazott, törvény értelmében Barót nem áll alárendeltségi 

viszonyban sem a kormánnyal, sem a megyei tanáccsal, sem semmilyen intézménnyel 

szemben, így jogukban áll megszabni, mikor és miként ünnepelnek. Pál Szilágyi Zoltán, az 

RMDSZ-frakció vezetője egyetértett a polgármesterrel, szerinte is joga van a városnak saját 

dolgaiban függetlenül döntenie. Abban is egyetértettek, hogy ha a kormánymegbízott meg 

fogja támadni döntésüket, nem hagyják magukat, ha kell, perelnek. 
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Elkészül Székelyföld fejlesztési stratégiája 
2011. január 29. - Kitekintő 

 

Eddig a bukaresti hatalom képviselői akadályozták a régiós fejlesztéseket, most a 

közigazgatási és belügyminisztériumhoz benyújtott pályázat segítségével készítik el 

Székelyföld fejlesztési stratégiáját. Kovászna és Hargita megye közös tervét uniós pénzből, 

pontosabban 816 240 lejből finanszírozzák. 

A két önkormányzat vezetőinek együtt gondolkodása, közös cselekvése már régebb 

megkezdődött, és több ízben bebizonyosodott, Székelyföld egységes megjelenítése sokkal 

hatásosabb, mint ha külön-külön mutatkoznak be a megyék. Turisztikai vásárok, 

termékbemutató, -értékesítő próbálkozások igazolták ezt - mondta el Borboly Csaba, Hargita 

Megye Tanácsának elnöke. Fontosak az ilyen közös tervek azért is, mert így lehet az 

emberekben is erősíteni, a társadalomban tudatosítani az egységes Székelyföld gondolatát - 

emelte ki Tamás Sándor háromszéki tanácselnök. 

Klárik László megyemenedzser elmondta: első lépésként széles körű közvélemény-kutatást 

készítenek, a lakosságtól várják, hogy megfogalmazza, milyennek látja Székelyföldet, 

véleménye szerint melyek a legfontosabb fejlesztési irányvonalak. Az így összegyűjtött 

információt összevetik az önkormányzatok rendelkezésére álló adatokkal, és külső (várhatóan 

akadémiai körökből érkező) segítséggel elkészítik Székelyföld fejlesztési stratégiáját. A 

pályázat részeként a két megyei önkormányzat mellett húsz polgármesteri hivatal összesen 

negyven alkalmazottja számára szerveznek képzést, a tisztviselőket és a vezetőket egyaránt 

tanítják majd stratégiai gondolkodásra - mondta el Klárik. Honlapot is létrehoznak, melyen a 

felmérés, majd a kutatások eredményeit hozzák nyilvánosságra, és itt készülnek 

népszerűsíteni a stratégiát is. 

Birtalan József Hargita megyei megyemenedzser azt emelte ki: azáltal, hogy a 

belügyminisztérium jóváhagyta a pályázatot, hitelesítette a két megye együttműködését. 

"Kiléptünk már a szimbolikus térből, és az élet minden területén együtt tudunk működni" - 

mondotta. A Háromszék kérdésére a két megyevezető azt is megerősítette, Maros megyét is 

bevonják a munkába, Székelyföldhöz hozzátartozik egy része, és bár Kovászna és Hargita 

pályázott, nem feledkeztek meg a marosiakról. Borboly Csaba azt is közölte, azért 

késlekedtek mostanáig a székelyföldi stratégiával, mert meg kellett találniuk azt a jogi formát, 

amely megtámadhatatlan. "Korábban nem mi, elődeink tettek erre vonatkozó ígéretet. 

Felmértük a helyzetet, lehetett volna kísérletezni, de eljátszottuk volna az egész folyamat 

hitelét" - hangsúlyozta. 

A pályázat kifutási ideje egy év, a két megye vezetői remélik, 2012 első közös 

sajtótájékoztatóján bemutathatják Székelyföld fejlesztési stratégiáját. 

 

Udvarhelyen is megjelentek a honosítás hiénái 
2011. január 30. - Antalfi József - szekelyhon.ro 
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A nagy tömegeket megmozgató események elmaradhatatlan velejárója, hogy azonnal 

létrejönnek olyan cégek és tömörülések, amelyek az emberek tájékozatlanságából próbálnak 

hasznot húzni. Székelyföld számos városában – akárcsak Udvarhelyen a Bethlen Gábor 

utcában – nyílnak olyan irodák, amelyek pénzt kérnek a honosítási folyamatban való 

segítségért és tájékoztatásért, jóllehet mindenkinek tudnia kell: a magyar kormány által 

megbízott irodákban, azaz az EMNT által működtetett demokráciaközpontokban az ehhez 

szükséges iratcsomó összeállítása ingyenes. 

A legtöbb hasonló magáncég arra hivatkozik, hogy a konzulátus megbízásából vállalja a 

segítséget. Eléggé pontos tájékoztatást adnak ők is arra vonatkozóan, hogy milyen iratokat 

kell beszereznie (felmenők bizonyítványai, kivonatok, válást igazoló iratok stb.) annak, aki 

igényli az állampolgárságot. A tájékoztatás még ingyenes ugyan, viszont a kérelmező 

életkorától függően egyetlen kérelem kitöltéséért elkérnek több mint 100 lejt. Nem is tagadják 

a demokráciaközpontok létezését, viszont szerintük egy egyszerű formanyomtatvány kitöltése 

sokaknak megér egy jelentős összeget. 

Nagy Pál, az EMNT udvarhelyszéki elnöke elmondta, sok ilyen cég jogtalanul hivatkozik a 

konzulátusra és magyarországi partnerségre. „Nem először fordul elő, hogy arról szerzünk 

tudomást, mások is tájékoztatnak az egyszerűsített honosítási eljárás ügyében. Ez számunkra 

egyáltalán nem okoz gondot, sőt, jó is, mivel az a cél, hogy minden emberhez eljusson az 

információ. Azonban nem tartjuk teljesen tisztességesnek sem az ilyen magánirodák, sem 

pedig az RMDSZ megnyilvánulásait, mivel az ügyfelek nem azt kapják, amit igazából 

megérdemelnének. Természetesen a másoktól kapott információk birtokában, ha bejönnek a 

demokráciaközpontokba, részben megkönnyítik a dolgunkat. Tudni kell, hogy csak az EMNT 

által kibocsátott, lezárt aktacsomókat kezelik a konzulátuson partneri szinten. Bárki 

eldöntheti, hogy kinek a szolgáltatásait veszi igénybe, de a lényeg az, hogy lehetőleg az 

ügyintézésért az emberek ne fizessenek senkinek. Sajnálatos, hogy egyesek megpróbálnak 

kevés információval rendelkező embereket félrevezetni, és azért a szolgáltatásért pénzt 

kérnek, ami a demokráciaközpontokban ingyen van (kivéve az iratok lefordítása, de majdnem 

az összes fordító névjegye megtalálható nálunk, a személy dönti el, hogy kinek a 

szolgáltatásait igényli). Azt, hogy valakik pénzt kérnek a honosítási eljárásban való 

segítségért, legfeljebb tisztességtelennek nevezhetjük, mivel nem ütközik egyetlen törvénybe 

sem. Csakis a hiszékenységet használják ki‖ – fogalmazott Nagy Pál. 

Az elnök ismét elmondta, az EMNT irodáinak fő feladata, hogy minden szükséges dolgot 

biztosítsanak, például ha valaki elront egy formanyomtatványt, azt újra segítenek kitölteni: 

egyszerűbben szólva, ingyen és bérmentve összeállítják a teljes iratcsomót. 

 

Most ugrik a könnyített majom a vízbe 
2011. január 30. - Parászka Boróka - manna.ro 

 

Néhány éve kiátkozással járt, ha valaki leírta: az állampolgárság kiterjesztése többet árt a 

nemzettudatnak, mint használ. 

Magyarországi gyest kért a Magyar Polgári Párt alelnöke, Kis István. Úgy véli, hogy a 

magyarországi támogatás rövid időn belül pozitívan befolyásolná a demográfiai folyamatokat. 

A javaslatot átgondolatlannak nevezte az RMDSZ, légből kapottnak az EMNT, a 
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nemzetpolitikai államtitkárság pedig arra figyelmeztet, ilyen jellegű segélyt csak az állandó 

magyarországi lakhellyel rendelkezők kérhetnek és kaphatnak. Nem ez lesz az utolsó ilyen 

jellegű probléma és nyilatkozatháború.  

  

Hogy áll most az állampolgársági mérleg?  

 „Könnyített‖ státuszt bárki nagyon könnyen kaphat. Az is többször elhangzott: a választójog 

kiterjesztését is jelentős politikai akarat támogatja. A médiatörvény kapcsán egyértelművé 

vált: az állampolgárság kiterjesztése egy sor olyan kötelezettség kiterjesztését is jelenti, amely 

alapvetően meghatározza a „könnyített‖ állampolgárok életét.  

  

Kettős állampolgárság után Gyes is kellene 

Magyarországi gyest kért a Magyar Polgári Párt alelnöke, Kis István. Úgy véli, hogy a 

magyarországi támogatás rövid időn belül pozitívan befolyásolná a demográfiai folyamatokat. 

A gyakorlatban a „könnyített‖ élet nem is olyan könnyű, és tényleg, ha a magyar 

törvénykezést az állampolgársággal együtt magára veszi az, aki magára veszi, akkor 

választópolgárként mért ne szólhatna bele, ki alkosson és hogyan törvényt? Az 

állampolgárság nem tartható karanténban, a jogok korlátozása másodrendű állampolgárokká 

minősíti a státusz kérelmezőit. 

Tehát: vagy mindent vagy semmit alapon működtethető a konstrukció hosszú távon, anélkül, 

hogy a jogállamiság elve sérüljön. Természetesen a rendkívül kényes helyzetben lévő magyar 

nyugdíjkassza, a működésképességért küzdő magyar szociálpolitika nem működik ilyen 

kaptafára. A gyes, a nyugdíjrendszer nem nyújtható, mint a gumi.  

Mit lehet mondani azoknak, akik mégis igényt tartanak hasonló juttatásra? Tessék átköltözni 

Magyarországra? Az lesz ám a sikeres erdélyi demográfiai kríziskezelés. Vagy azt: ám 

legyen, adózni Romániában tetszik, de juttatásokat majd, a nemzeti gondviselés jegyében, 

Magyarország fizet. Vagy: Romániában tetszik maradni, a romániai állami infrastruktúrát 

tetszik használni, viszont Magyarországra szavaz, adóz az, aki akar.  

 

Teljes a káosz, és nincs jó megoldás.  

Vagy „díszállampolgárok‖ maradnak a „könnyített állampolgárok’‖ érdemi jogok nélkül, és 

szolgálják az aktuális magyar politika propagandacéljait, mint afféle szavazó haszonállatok. 

Vagy kisarcolnak a kisarcolók jó néhány engedményt, és az eddiginél is jobban 

megpumpoljuk a magyar államkasszát.  

Nem lesz akkor jobban utált ember az erdélyinél Magyarországon, pedig az erdélyiek 

népszerűsége eddig sem ért az egekbe (hol volt jogalapja, hol nem volt az ellenérzéseknek, de 

előítéletek azok bizony vannak). Valószínűleg Erdélyben is sokan lesznek olyanok, akik azt 

mondják: népességszaporítónak, átszavazónak, díszmagyarnak jók vagyunk, jogalanynak, 

kedvezményezettnek már kevésbé.  

Nagy Magyarország lassan-lassan átvedlik így Smucig Magyarországgá ebből a 

perspektívából. 

Hol is tartunk a kettős állampolgárság virágba borulásakor? Egyre több a gyanakvás, a vita, 

egyre kuszábbak a politikai, társadalmi viszonyok. Mélyül a nemzeti paranoia. Pedig csak 

annyit kellett volna mondani: a nemzetközösség egysége nem állampolgárság függő. 

Kultúrájában él a nemzet, ha él. 
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Természetesen ez az álláspont propagandacélokra és rövid távú politikai haszonra le nem 

fordítható. Elszámol majd a lelkiismeretével az, aki az egység nevében megosztott. 

 

Aggódik az RMDSZ: a leendő új párt Fidesz-barátabb 
2011. január 30. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

 

Az RMDSZ országos ügyvezető alelnöke, Borbély László kijelentette: aggódik amiatt, hogy 

Tőkés László és társai új erdélyi magyar párt bejegyzését tervezik, valamint azért, hogy a 

budapesti Fidesz-kormány támogatja a demokráciaközpont-hálózatot. 

„Nem hiszem, hogy a magyar közösség számára jó lesz, ha újabb magyar párt jelenik meg. 

Aggaszt, hogy Tőkés László fél évvel azután, hogy az RMDSZ listáján szerepelt az európai 

parlamenti választásokon, új pártot alapít. Aggaszt az is, hogy az RMDSZ-nek megvan az 

infrastruktúrája arra, hogy a lakosságot a kettős állampolgárságról tájékoztassuk, azonban a 

magyarországi kormány nem hozzánk fordult, hanem létrehozta és finanszírozza a 

demokráciaközpontokat. Ezek hátterében pedig egyértelműen az Erdélyi Magyar Néppárt 

alapítása, bejegyzése áll. Remélem, sikerül megtalálnunk a közös nevezőt, ellenkező esetben 

mindannyian veszítünk‖ – mondta Borbély László. 

Január elején Frunda György szenátor úgy nyilatkozott, hogy az RMDSZ azt kockáztatja, 

hogy nem éri el az 5 százalékos parlamenti küszöböt, amennyiben nem változtat politikáján, 

nemcsak elnökén. 

 

Kézzelfogható magyar–magyar együttműködést szorgalmaztak 
2011. január 30. - Iochom Zsolt - szekelyhon.ro 

 

Vasárnap délelőtt a Kapus Krisztián országgyűlési képviselő vezette küldöttséggel Hargita 

megye részéről Borboly Csaba megyeitanács-elnök, Becze István és Szentes Antal megyei 

tanácsosok, Dósa Erika, Hargita Megye Tanácsa menedzsment-igazgatóságának vezetője, 

Ferencz Salamon Alpár főtanfelügyelő, Csedő Zsófia, a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági 

Igazgatóság aligazgatója és Szabó Kázmér, a Csíki Területi Ifjúsági Tanács (CSTIT) elnöke 

egyeztetett az együttműködési lehetőségekről. 

A megbeszélésen a szórványvédelem, ifjúsági és vallási rendezvények terén való 

együttműködésről esett szó, valamint a fiatal gazdák és sportegyesületek közötti kapcsolat 

szorosabbra fűzése is felvetődött. 

Borboly Csaba megyeitanács-elnök beszámolt Hargita Megye Tanácsának a 

szórványközösségek és a székelyföldi családok megerősítésében felvállalt törekvéseiről. 

Ismertette a szociális és kulturális téren való közösségépítés oktatási, gazdasági 

komponenseit. Nem elég az anyaországi és határon túli ifjúság száraz tanulmányutakon való 

részvétele szünidőben, hanem ezeket hozzá kell igazítani a jeles ünnepekhez, megerősítve a 

3–5 napos tanulmányi utak ember–ember vetületét – hangsúlyozta a megyeitanács-elnök. 

Felmerült a beszélgetésen a gazdasági téren való együttműködés, illetve a sport és 

hagyományok népszerűsítése. Hargita megye a turizmuson és mezőgazdaságon alapuló 
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gazdaság számára rengeteg lehetőséget tartogat. Magyarországi részről a történelmi magyar 

egyházak ifjúsági tevékenységének bővítése merült fel. Ezzel kapcsolatban Csedő Zsófia 

kifejtette, hogy ilyen téren jelentős kiindulási alappal rendelkeznek a székelyföldi megyék, ám 

szegmentálással még teljesebbé és vonzóbbá lehetne tenni az ilyen jellegű eseményeket. A 

sport és hagyományápolás terén Szentes Antal és Szabó Kázmér szólalt fel. Utóbbi szerint a 

CSTIT számos kis hagyományőrző egyesületnek nyújt segítséget a pályázásban, de 

véleménye szerint jelentős előrelépés lenne e téren a kedvezőbb pályázási 

kritériumrendszerek kidolgozása, hogy a kis egyesületek önállóan is érvényesülni tudjanak 

pályázati kiírásoknál. 

Kapus Krisztián országgyűlési képviselő szerint az elmúlt 15–20 évben számos, határon 

átnyúló kezdeményezés született, de eljött az ideje, hogy ne koncepciókat gyártsanak, hanem 

megragadják a gyakorlati lehetőségeket is. 

 

Sepsiszentgyörgyön ülésezett az ifjúsági albizottság 
A Magyar Országgyűlés albizottsága először ülésezett Magyarország határain túl. 

2011. január 30. - Simon József - Duna TV, Híradó  

 

A magyar kormány ifjúságpolitikai elképzelései kerültek terítékre Sepsiszentgyörgyön, a 

Magyar Országgyűlés Ifjúsági albizottságának kihelyezett ülésén. Háromszéken csaknem 

ötven ifjúsági civil szervezet működik, ezek több mint fele a Háromszéki Ifjúsági Tanácsba 

tömörült. Velük egyeztettek. 

"Azt szeretnénk, hogy elinduljon egy fajta kommunikáció, és a magunk módján tudjunk 

beleszólni a döntések hozatalába" - mondta el Grüman Róbert, a Háromszéki Ifjúsági Tanács 

elnöke.  

"Azt kerestük, ami összeköt minket, és nem azt ami szétválaszt, én ezt egy nagyon fontos 

dolognak tartom" - tette hozzá Varga László, a Nemezti Erőforrás Minisztérium 

osztályvezetője.  

A megyei tanács 2008-ban hozott létre egy olyan alapot, amely az ifjúsági szervezeteket 

támogatja. Az idén 75 ezer új lejt, azaz 18 ezer eurót szán erre a célra. Az anyaország 

Parlamentjének képviselői erkölcsileg támogatják a fiatalok munkáját: "Mi úgy szeretnénk a 

határon túli magyar ifjuságpolitikáról beszélni, hogy közben nem egy asztal mögött ülünk és 

onnan próbáljuk meg kitalálni, hogy milyen is az élet odakint" - jegyezte meg Kapus 

Krisztián, a Magyar Országgyűlés ifjúsági albizottságának elnöke.  

"Itt Erdélyben nagyon aktívak az ifjúsági civil szervezetek, nagyon fontosak számukra a 

közügyek" - ez volt Stágel Bence, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnökének 

véleménye.  

"A magyarságot az ifjúság tudja megmenteni, minden olyan kezdeményezésben, 

párbeszédben részt veszünk, ami azt a célt szolgálja, hogy az ifjúság erőt kapjon" - nyilatkozta 

Baráth Zsolt, albizottsági tag.  

A résztvevők tisztelegtek gróf Mikó Imre iskolaalapító szobránál is. Azért az emberért 

gyújtottak gyertyát, aki sokat tett a háromszéki ifjak szellemi gyarapodásáért. 
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A művelődési miniszter szerint a kisebbségi törvény az 
RMDSZ idei fő prioritása 
Kelemen: kisebb küszöböt! 

2011. január 31. - B. L. - Krónika 

 

A kisebbségi törvény és a fejlesztési régiók átszervezése jelenti a prioritást az RMDSZ 

számára a 2011-es és a 2012-es évben – jelentette be szombaton Besztercén a megyei 

RMDSZ gyűlésén Kelemen Hunor művelődési miniszter. Emlékeztetett: mindkét 

törvénytervezet a képviselőházban vár tárgyalásra. Az RMDSZ elnöki tisztségének 

elnyerésére a legesélyesebbnek tekintett jelölt az önkormányzati választások esetében a 

bejutási küszöb 5-ről 3 százalékra való csökkentését is szorgalmazta. 

A politikus meggyőződését fejezte ki, hogy 2012-ig sikerül majd mindkét törvényjavaslatot 

elfogadtatni. „Az a feladatunk, hogy végigvigyük ezeket a jogszabályokat, és 

meggyőződésem, hogy sikerülni fog‖ – hangoztatta. Kelemen Hunor azt is kifejtette, lehet az 

autonómia bármely fajtájáról beszélni, de ha elmarad a gazdasági fejlődés, nem lehet 

gyakorlatba ültetni. „Az RMDSZ számára fontos a magyar közösségnek a nemzeti 

önazonosság megtartására vonatkozó igénye, ugyanakkor a közösség gazdasági fejlődése és 

jóléte is lényeges. (...) Ezért úgy gondolom, az RMDSZ-nek hangsúlyosan kell foglalkoznia a 

gazdasági kérdésekkel‖ – szögezte le Kelemen. A politikus azt is bejelentette, hogy az 

RMDSZ a választási küszöb 5 százalékról 3 százalékra való csökkentését kéri az 

önkormányzati választásokon, hogy így hatékonyabban megvalósuljon a magyarság helyi 

szintű képviselete. Mint kifejtette, nem történik tragédia akkor, ha helyi szinten a 

mandátumok megoszlása is tükrözi a leadott szavazatokat, az RMDSZ ugyanis „nem ijed 

meg‖ attól, ha kisebb pártok is bejutnak a helyi képviselő-testületekbe. „Különleges figyelmet 

kell szentelnünk azon településeknek, ahol a magyarság számaránya alacsony. A bejutási 

küszöb csökkentésével biztosítható a magyar közösség részvétele a helyi önkormányzatokban 

minden olyan településen, ahol magyarok élnek‖ – mutatott rá Kelemen. Példaként Hunyad 

megyét hozta fel, ahol az RMDSZ rendszerint 4,8-4,9 százalékot kapott a megyei 

önkormányzati választásokon, így sem 2004-ben, sem 2008-ban nem jutott be jelöltje a 

testületbe. Elmondta ugyanakkor, hogy ezt még nem vetették fel a koalíciós partnereknek, az 

egyetlen elem, amiről a választási törvény módosítása kapcsán megállapodtak, az, hogy a 

jövőben egyfordulós lesz a polgármester-választás. Azt is kifejtette, a szövetség számára a 

legnagyobb kihívás az, hogy 2012-ben mind a helyi önkormányzatokban, mind a 

parlamentben ott legyen. „Ahogy 2009-ben sikerült megállapodnunk Tőkés Lászlóval az 

európai parlamenti választások előtt, meggyőződésem, hogy 2012-ben is képesek leszünk 

megegyezni‖ – hangsúlyozta Kelemen. 

 

Vajdaság: 

Lesznek kétnyelvű anyakönyvi kivonatok Vajdaságban 
2011. január 29. - Vajdaság Ma 
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Dr. Korhecz Tamás a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke és Beretka Katinka az MNT 

Közigazgatási Hivatalának Hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsosa dr. Goran Bašić 

szerb köztársasági ombudsman-helyettessel tárgyalt, aki tájékoztatta az MNT elnökét és 

tanácsosát a hivatalos nyelv- és íráshasználattal kapcsolatosban készülő ombudsmani 

jelentésről és az abban megfogalmazott ajánlásokról. 

A megbeszélésen külön szóba került a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok problémaköre. A 

kisebbségi jogokkal megbízott ombudsman-helyettes elmondta, hogy olyan ajánlásokat 

fognak megfogalmazni az Államigazgatási Minisztérium irányában, amelyben javasolják , 

hogy a minisztérium oly módon módosítsa eddigi utasítását, hogy az lehetővé tegye a teljes 

értékű és törvényes kétnyelvű (szerb-magyar) anyakönyvi kivonatok kiadását, valamint a 

kisebbségi nyelven anyakönyvezett polgárok neveinek eredei formában történő bejegyzését. 

Az MNT elnöke tájékoztatta az ombudsman-helyettest azokról az intézkedésekről, amelyeket 

az MNT foganatosít a magyarok nyelvi jogainak megsértése kapcsán. 

Dr. Goran Bašić és dr. Korhecz Tamás egyetértett abban, hogy a kölcsönös erőfeszítéseknek 

köszönhetően remélhetőleg már heteken belül orvosolhatóak lesznek a jelenlegi problémák az 

anyakönyvi kivonatok és a személynév használat terén. 

 

Kárpátalja: 

Buktató buktató hátán - Kedvezményes honosítás 
2011. január 30. - Kovács Elemér - Kárpátinfo.net  

 

Bármennyire is nagy az igyekezet, s bármennyire is nyilvánvaló a jó szándék a magyar 

kormány részéről, már most látszik, nem lesz könnyű dolguk azoknak a kárpátaljai 

magyaroknak, akik úgy döntöttek, hogy benyújtják a kedvezményes honosításhoz szükséges 

iratokat. 

Mert vegyünk egy konkrét példát. Ha az illető elmúlt 50 éves, akkor a szülei már a cseh 

érában születtek, s nyilvánvaló, hogy a Csehszlovák Köztársaság által kiállított keresztlevéllel 

nem lehet igazolni a magyar felmenőket. (De hát hol is van már az a keresztlevél!) Azoknak 

sincs nagyobb szerencséjük, akiknek a szülei a visszacsatolást követően – tehát az 1938–1944 

közötti időszakban – születtek. Mert az ő keresztlevelüket – ismét csak, csekély kivételtől 

eltekintve – a szovjet érában, annak rendje és módja szerint lecserélték. Ezeket az 

anyakönyveket pedig az ungvári levéltárban őrzik. Tapasztalatból tudom, hogy amint ez 

utóbbiról valaki tudomást szerez, legyint az egészre egy nagyot, hisz ebben a mégiscsak 

kényes helyzetben ilyen kéréssel senki sem fordul egy ukrajnai hivatalhoz. Az utóbbi 60-70 

esztendő tapasztalata mutatja, hogy jó az elővigyázatosság. 

A legegyszerűbbnek tűnik az a megoldás, ha fellapozzuk annak az egyházközségnek az 

anyakönyveit, amelyikben a nagyszülőket és a szülőket megkeresztelték. Ám mint nemrég 

kiderült, az egyházi anyakönyvi okiratokat évtizedekkel ezelőtt igen sok helyen elvették és a 

járási anyakönyvi hivatalokban helyezték el, ahonnan ezek a dokumentumok azóta Ungvárra 

kerültek. Tehát megint csak a megyei székváros levéltárának az ajtaján kell kopogtatni. 

Igazából azoknak van viszonylag könnyű dolguk, akiknek a szülei, nagyszülei valamelyik 

magyarországi településen látták meg a napvilágot még a háború előtt. Ők a helyi anyakönyvi 

hivataloknál valóban könnyűszerrel hozzájuthatnak a honosításhoz szükséges iratokhoz.  
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Az egyszerűsített honosítással kapcsolatos tájékoztatókban gyakran szerepel, hogy az édesapa 

vagy a nagyapa katonakönyve lehet az az alapdokumentum, amivel igazolhatjuk a magyar 

felmenőket. Persze előfordulhat, hogy a Kárpát-medence más régióiban ez használható 

megoldás, viszont tapasztalataink szerint Kárpátalján egyáltalán nem az. Magyar 

katonakönyv! Egy-egy ritka kivételtől eltekintve bizony nincs ilyen dokumentum a magyar 

családok hagyatékában. Gondoljunk bele, annak a könyvnek nem csupán a frontot, de a 

sztálini lágereket is meg kellett járnia. Gazdája ugyan miért ragaszkodott volna hozzá, hisz az 

ott már semmire sem volt jó, csak arra, hogy a fogva tartókat még inkább irritálja. A 

lágerekben ugyan szigorú nyilvántartást vezettek mindenkiről és mindenről, ám amikor végre 

valakit elengedtek, a különben semmit mondó elbocsátó „bumáskát‖ az itthoni hatóságnál le 

kellett adni. A későbbiek során hányan és hányan szembesültek azzal a problémával, hogy a 

szögesdrót mögött töltött éveket sehogysem tudták igazolni. Pedig jól jött volna a nyugdíj 

felszámolásánál. 

Szóval a katonakönyv… Megtaláltam édesapám katonakönyvét, aki 1922-ben született, így 

valószínűleg ő és a vele egykorúak voltak az utolsók, akiket még behívtak magyar katonának. 

Ám ez a katonakönyv nem az a katonakönyv. Mert vörös fedelű, sarló kalapácsos. 1963-ban 

adták ki, benne a negyedik oldalon orosz nyelven a következő bejegyzés: „vengerszkaja 

armija‖, s az, hogy a könyv tulajdonosa a 22-es gyalogezredben szolgált aknavetősként. Ugye 

furcsán néznének rám, ha ezt a katonakönyvet csatolnám a honosítási kérelemhez.  

Tehát a fenti példákból is látszik, hogy a kárpátaljai magyarok egy részének nem lesz könnyű 

dolga, ha azt akarja bizonyítani, hogy magyar állampolgárságú felmenőkkel rendelkeznek. 

Mégiscsak az tűnik a legegyszerűbbnek, ha az egyházi iratok alapján próbáljuk bizonyítani 

jogosultságunkat. Ehhez viszont az kell, hogy az egyházi anyakönyvek több évtizedes 

hánykolódás után végre visszakerüljenek jogos tulajdonosukhoz. Ehhez valamennyi 

Kárpátalján működő történelmi egyháznak kérnie kell, hogy a szovjet érában tőlük 

jogosulatlanul elvett dokumentumokat visszakapják. Hogy ez túlságosan nehéz és bonyolult 

ügy lenne? A kicsinyhitűeket emlékeztetném arra, hogy lágert megjárt szüleink, nagyszüleink 

akkor, a ’80-as évek végén, nem féltek végigjárni a különböző hivatalokat és kérvényezni 

bezárt templomaik visszaadását. Igaz, hogy akkor már recsegett-ropogott a birodalom, de 

senki nem tudta, mi lesz, vagy hogyan végződik az egész. Akkor még nem tudhattuk magunk 

mögött a magyar állam támogatását sem. Tehát jó volna, ha a hamarosan összeülő ukrán–

magyar vegyes bizottság – az ügy súlyára való tekintettel – a megtárgyalandó témák közé 

felvenné az egyházi dokumentumok visszaszolgáltatását. 

Még így sem hárul el minden akadály azok elől, akik kérni szeretnék a kedvezményes 

honosítást. Romániában és a Vajdaságban sorra alakulnak a Demokrácia Központok. Ezek a 

kedvezményes honosítással kapcsolatos iratok rendszerezésében segítenek a hozzájuk 

fordulóknak. Látni kell, hogy egyházainknak az általuk remélhetően felvállalt plusz feladat 

elvégzéséhez támogatásra van szükségük. Demokrácia Központokat Kárpátalján a jelenlegi 

helyzetben nem célszerű létrehozni, ám az mindenképpen megfontolandó, hogy a magyar 

kormány a Beregszászon működő Kárpátaljai Református Múzeum és Levéltár az államtól 

visszakapott anyakönyvek rendezésére felvett munkatársak bérének kifizetését felvállalja. 

Ugyanezek a munkatársak adhatnák ki a hozzájuk forduló ügyfeleknek a szükséges 

igazolásokat. Hasonló segítséget kell nyújtani a római és a görög katolikus egyháznak. A fent 

leírt elképzelés ma még csak merész ábránd, ám ha teszünk érte, akkor valósággá válik.  
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felvállalnak! Gondoljunk csak a különböző karitatív tevékenységekre, öregotthonok, családi 

típusú gyermekotthonok létrehozására, üzemeltetésére. Joggal lehet tehát remélni, hogy nem 

zárkóznak el a fent vázolt teendők elvégzésétől sem. Ha ez megtörténik, az mindenképpen az 

egyházi vezetés és a hívek kapcsolatának erősítését szolgálja. 

 

Egyéb külföld: 

Mi szerepel a Magyar Nemzeti Tanács VII. rendes ülésének 
napirendjén 
2011. január 28. - Vajdaság Ma 

 

A Magyar Nemzeti Tanács a 2011-es évben az első, megalakulása óta pedig a hetedik rendes 

ülését tartja meg 2011. január 31-én, 15.00 órai kezdettel a szabadkai Magyar Ház 

tanácskozótermében.  

A 2011-es év első ülését az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a Pannon RTV élőben közvetíti.  

Az MNT napirendjén szerepel az MNT 2011-es évre vonatkozó munkatervének elfogadásáról 

szóló határozat, amely dokumentum kitér az egyes területeken a legfontosabb feladatok és 

meghatározására, a cselekvési programokra, valamint az ezekhez kapcsolódó határidőkre.  

A hivatalos nyelv- és íráshasználat területén a legfontosabb feladat a nyelvünk és írásunk 

hivatalos használatára vonatkozó Stratégia 2012-2018 kidolgozása és az ezzel kapcsolatos 

projektumok és operatív feladatok meghatározása és végrehajtása. 

A tájékoztatás területén kiemelt feladat a Vajdasági Magyar Médiastratégia 2011-2016 

tervezetének kidolgozása és elfogadása, a stratégia megvalósításával kapcsolatos feladatok 

megtervezése és végrehajtása.  

A közoktatás és felsőoktatás területén a tavalyi évben elfogadott középtávú Oktatásfejlesztési 

Stratégia hatékony és következetes végrehajtása a cél. A számos feladat közül kiemelkedő 

helyet foglal el a magyar eslősök beiskolázási támogatási programja, a szórvány 

iskolabuszprogramja, az MNT felsőoktatási ösztöndíjcsomagja és az Európa Kollégium 

felépítése és megnyitása.  

A kultúra területén a 2011-es év kiemelt feladata a Vajdasági Magyar Kulturális Stratégia 

2012-2018 kidolgozásának és elfogadása, valamint a legfontosabb kultúrális intézményeink 

fejlesztése. 

A 2011-es munkaterv mellett záradékjavaslat kerül a Tanács elé a magyar nemzeti közösség 

egyéni és kollektív jogainak a védelméről szóló eljárások foganatosításáról, valamint a 

kiemelt jelentőségű magyar gyermek- és ifjúsági rendezvények meghatározásáról.  

A VII. rendes ülésen az MNT 10 olyan oktatási intézmény alapítói jogainak a részben történő 

átruházását kezdeményezi, amelyekben csak magyar nyelven folyik az oktatás. Itt a 

Kosztolányi Dezső valamint a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumról valamint 

8 általános iskoláról van szó. Az oktatási intézményeink alapítói jogainak átvételével kezdetét 

veszi az autonómiánk intézményes, gyakorlati megvalósulása. 

A Magyar Nemzeti Tanács sajtószolgálata 
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Három évtizede olvasható a Bécsi Napló 
2011. január 30. - Pálfy M. Katalin - MTI 

 

Három évtizede jelenik meg a Bécsi Napló, az ausztriai magyarok lapja. Az évforduló 

alkalmából mérleget vontak a folyóirat eddigi működéséről a Bécsi Magyar Otthonban. 

A Bécsi Napló Ausztria egyetlen magyar nyelven megjelenő, nem egyesületi lapja, 

ugyanakkor "kezdetektől túlterjedt Ausztria határain" - mondta pénteki visszatekintésében 

Deák Ernő főszerkesztő, a lapot kiadó egyesület elnöke. 

Az 1980 márciusa óta, kéthavonta megjelenő folyóiratot az Ausztriai Magyar Egyesületek és 

Szervezetek Központi Szövetsége adja ki. A szerkesztőbizottságnak más nyugat-európai 

országokban élő magyarok is tagjai, a szerzők között Ausztriában élő magyarok mellett 

többek között magyarországiak, csehországiak is vannak, s a kiadványt a tengerentúlon is 

terjesztik. A Bécsi Napló az emigráns magyarok lapjaként indult, és a rendszerváltás előtt 

hangot adott a magyarországi demokratikus ellenzéknek is. Ferenczy Klára szerkesztő 

felidézte, hogy az újságot csak titokban, csempészve lehetett bejuttatni Magyarországra. 

A jelenről szólva Deák Ernő elmondta, hogy a folyóirat pártpolitikától független, az európai 

integrációt támogató, egyúttal a kisebbségeket az európai sokszínűség hordozóinak tekintő 

újságként aposztrofálja magát. Szerzőkben bővelkedik a Bécsi Napló, az utánpótlás ebben a 

tekintetben biztosított. Az előfizetői tábor azonban fogy, ahogy fogyatkoznak az egykori '56-

osok. Az újság jelenleg mintegy 2500 példányszámban jelenik meg. Az MTI kérdésére a 

főszerkesztő elmondta, hogy az előfizetési díjak mellett az Illyés Közalapítványtól és az 

osztrák államtól kapott támogatásból tartják fenn a lapot. Hozzátette, hogy a források nagyon 

szűkösen fedezik a működési költségeket még így is, hogy a munkatársak nem kapnak 

díjazást. 

A visszatekintést S. Csoma János szerzői estje követte. A költő Lélekkikötő című új kötetét 

mutatta be, a bevezetőt Böröndi Lajos tartotta. 

 

Ajánló: 

Áldozatok 1944/45 
2011. január 31. - Duna TV 

 

A német és magyar hadsereg II. világháborús bűntetteinek – különösen az 1942-es 

vérengzéseknek – a megtorlása egész Jugoszláviában igen kegyetlen volt. 1944-45 telén, 

Délvidéken jugoszláv kommunista partizánalakulatok civil magyar, német és horvát lakosok 

ellen brutális kegyetlenséggel népirtást követettek el. 

A tömeggyilkosság áldozatai között a magyarok voltak a legnagyobb számban, több tízezren. 

Később a partizánalakulatokból új katonai hatóságot szerveztek, 1944. október 17-én a pedig 

bevezették a Vajdaságban a katonai közigazgatást. Ezt követően a jugoszláv kommunista 

pártvezetés minden bírósági ügymenetet mellőzve, pusztán etnikai alapú büntető eljárásokat 

kezdeményezett. 1944-45. telén, lakóhelyükön vagy gyűjtőtáborokban – korra és nemre való 

tekintet nélkül – tömegesen kínozták meg és végezték ki a magyar és német nemzetiségű 

polgári lakosságot. A gyilkosságokat számos esetben szadista kegyetlenséggel követték el. Az 
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áldozatok számát máig is csak becsülni lehet: e szerint az 1944-1945 telén meggyilkolt 

magyarok száma 20 000 és 45 000 között van. A pontosítás azért is ütközik nehézségekbe, 

mert az áldozatok holtesteit zömmel tömegsírba dobták, illetve a jelölt sírokat utólag 

nyomtalanul beépítették. Az egykori események történelmi és politikai tisztázása még ma is 

lassan halad, de a délvidéki magyar és német áldozatok rehabilitálását egyre több hivatalos és 

civil szervezet is kezdeményezi. Mind több irodalmi mű jelenik meg a témában (Matuska 

Márton, A. Sajti Enikő, Teleki Júlia, Forró Lajos, és mások tollából). Játékfilm és készült: 

Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok címmel. Most pedig három egymást követő hétfőn a Duna 

Televízió Fehér Márta dokumentumfilmjét vetíti, mely nemcsak a történelmi hátteret ismerteti 

a téma legjelesebb kutatóinak a megszólaltatásával, hanem a történelmi feldolgozás és a 

megbékélés esélyeit is boncolgatja, külön hangsúlyt fektetve a szerb-magyar vegyes bizottság 

megalakulására. Emellett külön rész foglalkozik azzal, hogy a titói Jugoszláviában hogyan és 

kik kezdtek nyilvánosan foglalkozni a témával, beszélni a vérengzésről.  

 

Duna Tv:  

január 31., hétfő, 22:35 (első rész)  

február 7., hétfő, 23:15 (második rész)  

február 14., hétfő, 23:10 (harmadik rész)  

 


