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Vezető hírek: 

 

Máért - Kárpát-medencei szórványalbizottság: átfogó stratégia készül az év 

végéig 

2011. január 31. - MTI 

Megtartották a Magyar Állandó Értekezlet Kárpát-medencei Szórvány Albizottságának ülését. 

Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy arra 

kérték a résztvevőket, hogy készítsenek adatbázist, amelyből megismerhető a szórványban 

élők helyzete és amire fel lehet majd építeni a megmaradásukat segítő stratégiát. Fő célként az 

jelölte meg, hogy megmaradjon a Kárpát-medencei magyarság és a szórványközösségek 

egyaránt. Bodó Barna az albizottság elnöke elmondta, hogy sürgősen lépni kell, mert az 

elmúlt húsz évben 200 ezerrel csökkent a határon túli magyarok lélekszáma. Kiemelte, hogy a 

szórványban lévő közösségek akkor kaptak támogatást, ha maradt forrás. Ezen mindenképpen 

változtatni kell, mert „a szórvány nem más, mint a nemzet határa.” 

 

A Partiumban ezrek érdeklődnek az egyszerűsített honosítás iránt 

2011. január 31. - Garzó Ferenc - MTI, Új Szó, Népszabadság, Erdély Online 

A nagyváradi Demokrácia Központban tartott sajtótájékoztatót Tőkés László az EMNT 

elnöke, Toró T. Tibor az EMNT ügyvezető elnöke, valamint Wetzel Tamás miniszteri biztos. 

Tőkés László kedvezően értékelte a központok működését és kiemelte, hogy a magyar 

állampolgárságot igénylők konfirmálják hovatartozásukat. Hangsúlyozta a korrekció fogalmát 

ami alatt „a trianoni nemzetcsonkítás kijavítását” érti, amit most békés úton old meg a 

honosítás lehetősége. Toró T. Tibor elmondta, hogy a nagyváradi iroda dolgozói pozitív 

tapasztalatokról számoltak be és kedvezőnek értékelte a magyar közigazgatás hozzáállását is. 

Zatykó Gyula a partiumi Demokrácia Központok igazgatója elmondta, hogy csak a 

Partiumban több ezerre tehető az érdeklődők száma. 

 

Nagy az érdeklődés a könnyített honosítás iránt 

2011. február 1. - Bíró Blanka, Dénes Emese, Nagy Orsolya - Krónika 

Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos tájékoztató körúton jár Wetzel Tamás 

miniszteri biztos, aminek első állomása Nagyvárad volt. Elmondta, hogy minden 

zökkenőmentesen halad, kiemelte, hogy Magyarországon 2200 anyakönyvvezetőnél adható le 

az állampolgársági kérelem, és ezek közül már 390-en jártak is többségében romániai 

igénylők. A miniszteri biztos elmondta azt is, hogy nem állnak kapcsolatban az RMDSZ-szel 

„furcsa is lett volna, ha egy párttal veszik fel a kapcsolatot, hiszen minden országban civil 

szervezetekkel működnek együtt” - mondta. A tájékoztatón arra is fény derült, hogy nem elég 

a válást kimondó bírósági határozat a 2007. január elseje, tehát Románia EU-csatlakozása 

után történt válások esetében, mivel az uniós előírásoknak megfelelően záradékkal kell 

igazolni a válást. Időközben Székelyudvarhelyen az ottani Demokrácia Központtal szemben 

nyílt egy iroda, mely pénzért vállalja a honosítási kérelmek kitöltését.  
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Rövid összefoglalók 
 

Felvidék: 

 
Dostál: nem kizárt, hogy kilépünk a Híd frakciójából 

2011. január 31. - bumm.sk 

Ondrej Dostál az OKS alelnöke szerint elképzelhető, hogy kilép a Híd frakcióból. Hozzátette, 

hogy a párt politikájának kihangsúlyozás szempontjából jót tenne, de jelenleg „nem ez a 

kérdés foglalkoztat minket”. Kiemelte, hogy nem azért „akartunk ott lenni a Híd jelöltlistáján, 

hogy négy évre gondoskodjunk a megélhetésünkről, hanem azért, mert a saját politikánknak 

akarunk érvényt szerezni. A választások előtt azért merült fel egy másik párttal való 

együttműködés, hogy bekerülhessünk a parlamentbe, s ott az OKS politikáját csinálhassuk.” 

 
Állampolgársági tánc 

2011. január 31. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

Bár már közel volt az szlovák állampolgársági törvény korlátainak felszámolása az Új Szó 

szerint azzal, hogy Orbán Viktor elfogadta az államközi szerződésről való tárgyalást, az 

„egyenlő a téma jegelésével. Ennek oka, hogy ezek a „vegyes gittegyletek” csak azért jönnek 

létre, hogy ne érhesse szó a ház elejét. A szerző szerint a kettős állampolgárság kérdésköre túl 

van „lihegve”, hiszen nem az a párezer szlovákiai magyar fogja tönkretenni Szlovákiát, 

ráadásul ha korábban Ficoék nem így reagáltak volna, akkor már annyira lenne érdekes a 

kérdés, mint amennyire Szerbiában és Ukrajnában. 

 
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának nyilatkozata a 2011-es népszámlálásról 

2011. január 31. - Új Szó 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala (SZMK) nyilatkozatot adott ki a népszámlással 

kapcsolatos felvilágosító kampány ügyében. Kiemelték, hogy a mostani népszámlálás 

rendkívüli fontossággal bír, hiszen meghatározza a szlovákiai magyarság lélekszámát és 

ezáltal társadalmi súlyát egyaránt. Felhívják a figyelmet arra, hogy „vállaljuk hát nemzeti és 

nyelvi hovatartozásunkat, hiszen ez a legtermészetesebb dolog.” A nyilatkozatban olvasható, 

hogy társadalmi és politikai összefogás valósult meg a tájékoztató kampány sikere érdekében. 

 
Nem a magyar módszertani központra 

2011. január 31. - Ionescu Nikolett - Duna TV, Híradó 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 20 éve szeretné ezt létrehozni, de most Iveta 

Radicova kormánya is azt mondta: nincs pénz rá. Az önálló magyar módszertani intézet a 

komáromi Selye Egyetem mellett működne - 15 munkatárssal. A kutatások mellett az intézet 

irányítaná a magyar tankönyvek kidolgozását és kiadását, valamint a pedagógusok szakmai 

továbbképzését. - A Selye Egyetem, a nyitrai Közép Európai Tanulmányok Kara és a 

Comenius Intézet is csatlakozott hozzánk, mi nagyon bíztunk abban, hogy egy ilyen 

összefogással már valamit el lehet érni – jelentette ki Pék László a Szlovákiai Magyar 



 
 

 

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

4 

Pedagógusok Szövetsége elnöke. Az oktatásügyi minisztérium azonban nemet mondott a 

tervekre. Az indoklás, hogy nincs most pénz egy teljesen új szervezet kialakítására. Ezért más 

megoldást ajánlanak. A nyitrai, a besztercebányai és az eperjesi kerületben is egy-egy ember 

segítheti a szlovákiai magyar iskolákat. A tanárok ezt keveslik. Szlovákiában egyébként több 

mint 700 munkatársa van a hasonló céllal működő, regionális módszertani központoknak. Évi 

61 millió eurót szán működésükre a pozsonyi kormány. 

 
Miért szeretik „magyarjaikat”? 

2011. január 31. - Barak László - Új Szó 

Orbán Viktor látogatásával kapcsolatban ír Barak László. Kiemeli ő is, hogy vicce miszerint 

nem eszik reggelire szlovák gyerekeket „akkora tahóság mintha Anna Belousovová, a vérmes 

szlovák nacionalista matróna a Hortobágyon impotens magyar csikósokról anekdotázna 

csikósoknak.” Kitér a gázvezetékek összekötésére is, valamint Igor Matovič „vallomására”. 

Kiemeli, hogy nem szabad még célozni sem „nagymagyar összeesküvés” lehetőségére, mert 

akkor még a liberális körök is elvesztik ítélőképességüket. Beszámol arról is, hogy Berényi 

József MKP elnök és Hrubík Béla a Csemadok „ügyeletes prédikátora” miként jajveszékel és 

kezd koldulásba mihelyt meglát egy-egy öltönyös magyar turistát.  

 

Erdély: 

 
Tettekkel a magyar nyelvhasználatért 

Hiába az elvi lehetőség, ha minden a régi kerékvágásban zötyög. 

2011. január 31. -  Simon József - Duna TV, Híradó 

A magyar nyelvhasználatot elősegítő kezdeményezést indított Kovászna Megye Tanácsa. Azt 

szeretnék elérni, hogy az ott élők magyarul intézhessék hivatalos ügyeiket. Román nyelvű 

űrlapokat kell kitölteni az önkormányzatnál. Ez természetesen gondot jelent azoknak, akik 

nem tudnak jól románul. Ezen a helyzeten szeretne változtatni Háromszék vezetősége. 

– Emberi kötelességünk is, az hogy a magyar nyelvű ügyintézést minél inkább elősegítsük. A 

távlati cél pedig az, hogy Székelyföldön tegyük hivatalossá az állam hivatalos nyelve mellett 

a magyar nyelvet is. Nyilván erre jogszabályi lehetőséget keresünk – magyarázza Tamás 

Sándor Kovászna megye tanácsának elnöke. A program keretében összegyűjtik a román 

nyelvű formanyomtatványokat, és lefordítják magyarra, illetve tájékoztatási kampány 

szerveznek a Kovászna megyei helyi hatóságok számára. Kovászna megye tanácsának 

kezdeményezését a Szülőföld Alap is támogatja. 

 

Még Szerbiából is érkeznek a nagyváradi Demokrácia Központba  

2011. január 31. - Ionescu Nikolett - Duna Tv, Híradó 

A magyar állampolgárság az az ügy, amely egyesíti a magyarságot határon innen és túl – erről 

beszélt Tőkés László a nagyváradi Demokrácia Központban. Egy hónap alatt ebben az 

irodában 1300 kérelmezőnek segítettek a honosítási iratok előkészítésében. Nemcsak a 

Partiumból, a szomszédos Szerbiából is sokan jönnek a nagyváradi Demokrácia Központba – 

hetente 4000 ügyféllel foglakoznak az itt dolgozók. „Az első kérelmek döntés előkészítése 

megtörtént. Akik január első napjaiban nyújtották be, azoknak a kérelmei már megindultak a 
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köztársasági elnök úr felé” – közölte Wetzel Tamás honosításért felelős miniszteri biztos. A 

honosítási hullám Tőkés László szerint felér egy népszámlálással. „Egy közvetett 

népszámlálás megy végbe az egész Kárpát-medencében, mert aki igényli a magyar 

állampolgárságot, az tulajdonképpen a nemzethez való tartozását fejezi ki” – hangoztatta. 

 

Fontosnak érzik a magyar állampolgárságot 

2011. február 1. - Háromszék 

A baróti Demokrácia Központ megalakulása óta mintegy 150-en érdeklődtek az egyszerűsített 

honosítással kapcsolatban. A héten a központ önkéntescsoportja felkeresi a régió településeit 

is, hogy tájékoztassa az ott élőket a lehetőségről. Az érdeklődő fiatalok közül kevesen 

gondolják úgy, hogy az állampolgárság megszerzéséből bármi haszonra tehetnek szert. 

 
Ismét prioritás a kisebbségi törvény 

2011. január 31. - Krónika 

A kisebbségi törvény elfogadásának új határideje 2011 június vége. A törvényt azon 

törvények között fogják tárgyalni, amit még a tavaszi ülésszakban el kell fogadni. Kelemen 

Hunor is leszögezte, hogy az RMDSZ számára az idei legfőbb prioritások közé tartozik. A 

törvénytervezet államalkotó tényezőnek ismeri el a nemzeti kisebbségeket, és szavatolja a 

nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogát etnikai, kulturális, nyelvi és vallási 

önazonosságuk megőrzéséhez, fejlesztéséhez és kinyilvánításához való jogát, valamint 

szavatolná a kulturális autonómiát.  

 
Magyarellenes botránykeltés és csillapítás Váradon 

2011. január 31. - Szeghalmi Örs - Erdély Online 

Magyarellenes hangulatkeltést váltott ki a nagyváradi román és magyar színtársulatok 

különválása. A tévhitekre, és a kitalált vádakra mindkét, most már önálló kulturális intézmény 

egyöntetű közleményben reagált. A román Iosif Vulcan néven továbbélő tagozat szerint a 

különválás "csak mindkét fél számára jó lehet, hiszen akaratlanul is voltak pénzügyi 

nézeteltérések a két tagozat között, például egyes szerzői jogdíjakat a román tagozat pénzéből 

kellett kifizetni a magyarnak, mivel az utóbbi pénzalapjai elfogytak. A szétválást nem kell 

barátságtalan gesztusként értékelni, hiszen a felek jól együttműködtek eddig is, s a jövőben is 

így tesznek". 

 
Támogatást a szórványnak! 

2011. február 1. - Új Magyar Szó 

Átfogó Kárpát-medencei szórványstratégia elkészítéséről döntött a Magyar Állandó 

Értekezlet (MÁÉRT) szórvány albizottsága tegnapi budapesti ülésén. A Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikai helyettes államtitkár vezetésével szervezett tanácskozáson elhangzott, hogy a 

résztvevő szervezetek helyzetfelmérést készítenek a szórványban működő intézményekről és 

különböző programokról, hogy megismerhető legyen a szórványban élők helyzete, és fel 

legyen építhető a megmaradásukat segítő stratégia. Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad 

megyei szervezetének elnöke részletesebben is ismertette az ülés témáit. Az erdélyi politikus 
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megemlítette a közösségépítés, az intézményfejlesztés, és a támogatási rendszerek 

kérdéskörét. 

 
Garanciát kér az RMDSZ 

2011. február 1. - Cs. P. T. - Új Magyar Szó 

Nagy küzdelem várható a kormánypártok és az ellenzék között a képviselőház és a szenátus 

házbizottsága tagjainak megválasztásakor. Az RMDSZ képviselőháza táján is változások 

körvonalazódnak, ugyanis a két RMDSZ-frakció az ülésszak első napján tisztújítást tart, ahol 

Olosz Gergely frakcióvezetői posztja is kérdéses lehet. A nagyobbik romániai kormányzó 

alakulat, a Demokrata-Liberális Párt (PD-L) tegnap frakcióülést tartott a törvényhozási 

prioritásokról, Traian Băsescu államfő jelenlétében.  A kormány prioritáslistájára felkerült két 

olyan tervezet is, amelynek elfogadását elsősorban az RMDSZ szorgalmazza: az egyik a 

kisebbségek jogállásáról szóló törvény, a másik a fejlesztési régiók átszervezéséről szóló 

jogszabály. 

 
Történelem 

2011. február 1. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

A cikk Történelem címmel beszél, arról, hogy a mai napig félreértelmezik, nem méltóan 

közelítik meg Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szerepét a magyarságért tett törekvéseiben, 

legyen szó a magyar állami vezetésről vagy a nyugati magyarságról. A vezércikk arra is kitér, 

hogy az "önpusztító széthúzás tragikuma" folytatódik, és továbbra is vádak érik közép-

európai népek összefogásával szimbolizálókat, akiket „nemzetárulók”, „érvényesülést kereső 

opportunisták”, „népidegenek”, „idegenszívűek”, „kétes eredetűek” címszóval illetnek. 

 

Vajdaság: 

 
Tíz iskola társalapítója lesz az MNT 

2011. február 1. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács döntött ülésén arról, hogy társalapítója lesz két magyar tannyelvű, 

vajdasági középiskolának, illetve nyolc általános iskolának, valamint elfogadta a kiemelt 

jelentőségű vajdasági magyar gyermek és ifjúsági rendezvények meghatározásáról szóló 

záradékjavaslatot. A tanács elfogadta a Magyar Szó idei munkatervét is, illetve megerősítette 

a magyar nemzeti közösség egyéni és kollektív jogainak védelméről szóló eljárások 

foganatosításáról szóló záradékjavaslatot saját munkatervében. 
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A figyelt weblapok jegyzéke: 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org/karpatiigazszo/ 

www.blikk.hu www.parameter.sk www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu   

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

Reggeli Újság   

www.manna.ro   

 

 

 

http://www.atv.hu/
http://www.ujszo.com/
http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/
http://www.blikk.hu/
http://www.parameter.sk/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/
http://www.hhrf.org/
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Magyarország: 

Máért - Kárpát-medencei szórványalbizottság: átfogó stratégia 
készül az év végéig 
2011. január 31. - MTI 

 

Átfogó Kárpát-medencei szórványstratégia készül, a tervek szerint az év végéig - hangzott el 

a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) szaktestületének hétfői budapesti ülése utáni 

sajtótájékoztatón. 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár a tematikus ülés után elmondta: azt 

kérték a résztvevőktől, készítsenek adatbázist, amelyből megismerhető a szórványban élők 

helyzete, és amelyre felépíthető a megmaradásukat segítő stratégia. 

Hozzátette: azért választották szét a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő 

szórványmagyarság helyzetét, mert teljesen más élethelyzetben vannak ezek a közösségek, és 

eltérő intézkedésekre van szükség problémáik megoldására. (A diaszpóra-albizottság 

várhatóan márciusban tart majd ülést.) 

Répás Zsuzsanna rámutatott: az a fő cél, hogy megmaradjon a Kárpát-medencei magyarság, 

megmaradjanak a szórványközösségek, és meg tudják állítani a fogyás folyamatát, illetve ahol 

lehetséges, visszafordítsák. 

Bodó Barna, a Máért Kárpát-medencei szórványalbizottságának elnöke kiemelte: 

mindenképpen lépni kell, mert az elmúlt húsz évben mintegy 200 ezerrel csökkent a határon 

túli magyarok száma.  

Elmondta, hogy a hétfői ülésen erdélyi, kárpátaljai, szlovákiai, szlovéniai, horvátországi és 

szerbiai magyar közösségek képviselői vettek részt. A felek a megbeszélésen azt vállalták, 

hogy év végéig olyan szórványstratégiát állítanak össze, amely a következő költségvetés 

kidolgozásakor elméleti és gyakorlati szempontokat tartalmaz a szórványkérdés kezeléséhez - 

mondta. 

A szórványkérdésben évtizedeken át a maradványelv érvényesült, akkor kaptak támogatást 

ezek a közösségek, ha maradt rá forrás. Ezt a kérdést újra kell fogalmazni, mert "a szórvány 

nem más, mint a nemzet határa" - emelte ki az albizottság vezetője, hozzátéve: akkor válik a 

nemzet kulturálisan erőssé, ha a szórványokat meg tudják őrizni, s erősítik az esélyt, hogy az 

ott élők magyarok maradhassanak. 

 

Felvidék: 

Dostál: nem kizárt, hogy kilépünk a Híd frakciójából  
2011. január 31. - bumm.sk 

 

Ondrej Dostál, az OKS alelnöke nem zárja ki, hogy a Híd listáján bejutott párt négy 

képviselője egy idő után nem lesz tagja Bugárék parlamenti frakciójának. „Ebben a 

pillanatban viszont nem ez a kérdés foglalkoztat bennünket” – mondta el a SITA 

hírügynökség tudósítójának Dostál. Elismerte, hogy a frakcióból való kilépés talán jó lenne a 

párt politikájának láthatóvá tétele szempontjából. „Lehetséges viszont, hogy ezáltal még 
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bonyolultabbá válna a kommunikáció és a kapcsolatok. Emellett azonban lehetséges az is, 

hogy ebben az esetben más módot kell találnunk a kommunikációra, és letisztulnának a 

kapcsolatok. De – mint mondtam – ezzel jelenleg nem foglalkozunk intenzívebben” – 

jelentette ki Dostál.  

Dostál nem egészen érti, hogy a Híd elnöke, Bugár Béla miért veti az OKS tagjai szemére, 

hogy a saját pártjukat akarják építeni. „Nem azért akartunk ott lenni a Híd jelöltlistáján, hogy 

négy évre gondoskodjunk a megélhetésünkről, hanem azért, mert a saját politikánknak 

akarunk érvényt szerezni. A választások előtt azért merült fel egy másik párttal való 

együttműködés, hogy bekerülhessünk a parlamentbe, s ott az OKS politikáját csinálhassuk. 

Soha nem állítottuk, a közös jelölés azt jelenti, hogy be akarunk lépni a Híd pártba. Az, hogy 

a Híd frakció tagjai vagyunk, azért van, mert ennek a pártnak a jelöltlistáján kerültünk be a 

parlamentbe” – hangsúlyozta Dostál.  

Az OKS képviselői meg akarják erősíteni a párt helyzetét, hogy hatni tudjon a szlovákiai 

politikai történésekre, támogatást szerezzen a választók között, és jelölteket tudjon állítani 

minden választáson. Elsődleges céljuk, hogy az OKS pártként képes legyen részt venni a 

parlamenti választásokon, és helytállni. 

 

Állampolgársági tánc  
2011. január 31. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

 

Orbán Viktor pénteki pozsonyi hivatalos látogatása óta újabb csavart kapott a kedvezményes 

magyar honosítás ügye. Amikor hetekkel ezelőtt úgy tűnt, februárban végleg lecsenghet a 

sztori, miután a szlovák parlament lemetszi a Fico-féle ellentörvény vadhajtásait, majd 

mindenki csinál, amit akar – állampolgárságot kér vagy nem –, pénteken a szlovák fél 

gondoskodott róla, pár hónapig még téma legyen az, amiben messze nincs annyi, hogy 

ennyire meghatározza a két ország közötti kapcsolatokat. 

A szlovák kormányfő szerint államközi szerződést kellene kötnie a két országnak egymás 

állampolgárságának elismerése ügyében. Iveta Radičovának a szlovák ellentörvény 

módosítása előtt elő kellett vennie vaslady-kosztümét, pláne, miután a koalíció parlamenti 

szavazótáborát gazdagító naiv Egyszerű Emberek megkérdőjelezték a nagy nehezen 

megszületett kormánypárti kompromisszumot. Orbán Viktor pedig – mint ahogy egy profi 

focista teszi 1:0-ás vezetésnél a 90. percben –, egyből a nézőtérre lőtte a labdát. Tárgyalhat 

róla az illetékes vegyes bizottság – mondta megengedően, miközben az idézett testületek 

munkáját csak félszemmel követők számára is nyilvánvaló, ez egyenlő a téma jegelésével. 

Valós politikai akarat híján a vegyes gittegyletek csak arra jók, hogy ne érhesse szó a ház 

elejét: az egyezségben nem érdekelt fél így színlelheti a megegyezés szándékát. Ez a fél pedig 

ebben az esetben Orbán Viktor. Egy kormánypolitikus sem szereti, ha egy hazai törvényének 

végrehajtását egy nemzetközi szerződéshez kell igazítania. Emellett egy ilyen szerződés a 

magyar kormányfő nehéz munkával épített imidzsének sérülését vonná maga után: ő, aki a 

multicégek és Brüsszel előtt sem hátrál meg, egy nemzetpolitikailag érzékeny ügyben egy kis 

ország miniszterelnökével egyezkedjen? 

Ahogy fentebb írtuk: a téma alapvetően nem ér annyit, amennyi lihegés mindkét oldalról 

körülveszi. Egyrészt Szlovákiát nem az a néhány ezer szlovákiai magyar fogja tönkretenni, 
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aki magyar állampolgárságot kér. Ha Ficóék annak idején nem kezdenek csaholásba a magyar 

törvény kapcsán, ma talán annyira izgatná a szlovák politikusokat a kérdés, mint a szerbeket 

vagy az ukránokat. Másrészt ez a szimbolikus lépés nem oldja meg a kisebbségi magyarság 

legalapvetőbb problémáit: nem torpan meg emiatt az erőteljes asszimiláció és nem áll le a déli 

régiók leszakadása sem. Szép, hogy a magyar politikai elit 2004. december 5-ét jóváteendő, 

megadta a magyar állampolgárság megszerzésének lehetőségét, ám jobb, ha helyén kezeli a 

kérdést, s tudatosítja, hogy a határon túliak megmaradásához teljesen más jellegű lépések 

kellenek. 

 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának nyilatkozata a 2011-es 
népszámlálásról  
2011. január 31. - Új Szó 

 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyilatkozatot juttatott el az Új Szó Online-hoz a 2011-es 

népszámlálásról, melyet az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk: 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala az elkövetkező hónapokban felvilágosító kampányt 

folytat a 2011. május 21-én megvalósuló népszámlálással kapcsolatban. Szeretnénk felhívni 

mindenki figyelmét a népszámlálás fontosságára. A népszámlálás lesz ennek az évnek a 

legfontosabb eseménye, amely egy évtizedre meghatározza a szlovákiai magyarok 

lélekszámát, társadalomi súlyát, jelenlétét az államéletben, az igényelhető anyagi támogatások 

mértékét, a magyar–szlovák viszony alakulását. 

Szlovákia alkotmánya, a nemzetközi szinten és az Európai Unióban vállalt kötelezettségeink 

biztosítják a nemzeti közösségek fejlesztésének lehetőségét Szlovákiában. Éljünk ezzel a 

lehetőséggel! Magyarként élünk ebben az országban, a népszámláláskor vállaljuk hát nemzeti 

és nyelvi hovatartozásunkat, hiszen ez a legtermészetesebb dolog. A kérdőívek névtelenek, 

senkinek sem kell tartania attól, hogy valaki visszaélhet a személyes adataival. 

A népszámlálás fontosságát tudatosítva a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a felvilágosító 

munka megszervezésére és koordinálására külön bizottságot hozott létre, amelynek tagjai a 

legfontosabb országos civil szervezetek (Célalapok, Csemadok, Diákhálózat, Fórum Intézet, 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, Vox Juventae), de a 

politikai pártok is (Magyar Koalíció Pártja, Most–Híd). Olyan példaértékű összefogás ez, 

amely a jövőben is alapja lehet az ésszerű és hatékony együttműködésnek, közös ügyeink 

képviseletének. 

Arra kérjük az elektronikus médiát, a helyi, regionális és országos sajtót, a hetilapokat, az 

internetes portálokat, a települési honlapokat, a közösségi oldalakat, a szlovákiai magyar 

szervezeteket, baráti társaságokat, családokat, egyszóval: mindenkit, hogy kapcsolódjanak be 

ebbe a munkába. Lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá, hogy minél többen valljuk 

magunkat magyarnak és magyar anyanyelvűnek a 2011-es népszámláláskor! 

Felkérjük mindazokat, akik a magyar kultúrát szeretik, és bármiképpen kötődnek hozzá, hogy 

segítsék munkánkat! Mi sem lehet felemelőbb, mint hogy összetartozunk. 
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Miért szeretik „magyarjaikat”?  
2011. január 31. - Barak László - Új Szó 

 

A magyar államfő, Schmitt Pál után Orbán Viktornak, a kormányfőnek is jelenése volt 

Szlovákiában. Lássuk be, korántsem annyira fölösleges, mint az előbbi közjogi méltóságé. 

Többek között megtudhatták a magyar miniszterelnöktől az érdekeltek, hogy nem eszik 

reggelire szlovák gyerekeket (sic!)… Nem semmi! 

Ez a megnyilatkozás cirka akkora tahóság, mintha Anna Belousovová, a vérmes szlovák 

nacionalista matróna a Hortobágyon impotens magyar csikósokról anekdotázna csikósoknak. 

Ennek ellenére azonban Orbánt senki nem küldte el a Hortobágyra a szürke szarvasmarhák 

közé pásztornak. Ám lehet, csak azért nem, mert éppen megoldotta volt Szlovákia 

gázellátását…? Kolléganőjével és vendéglátójával, Iveta Radičovával ugyanis szerződésben 

szövetkezett, hogy megépíttetik azt a Magyarországról Szlovákiába irányuló gázvezetéket, 

amely egy esetleges orosz–ukrán gázvita negatív szlovákiai következményeit enyhítheti majd. 

Korántsem kölcsönös szeretet okán persze, hanem pénzért. De ez olyan természetes, mint az, 

hogy Orbán Viktor azt hiszi, a „fülkeforradalom” óta hozzá igazítják a greenwichi időt is, 

mint például Schmitt Pál napirendjét… Apropó szeretet. Orbán látogatása arra is jó volt, hogy 

megtudhatták a szlovákiai magyarok, mennyire szeretik őket az egyszerű szlovák emberek. 

Képviseletükben legalábbis egy vonatkozó szerelmi vallomást az első számú Egyszerű 

Ember, Igor Matovič látott jónak megosztani Orbán Viktorral is. Nyilván azért, mert féltékeny 

lett rá. Okkal-e vagy ok nélkül, fölösleges lamentálni erről… Legyen elég annyi, hogy 

Matovičot két dolog befolyásolhatta a vonatkozó véleményalkotásban. Egyrészt, vagy keveset 

beszélget SaS-frakcióbeli kollégájával, a dunaszerdahelyi illetőségű Somogyi Szilárddal, vagy 

pedig sokat. Ha keveset beszélgetnek, Matovič legalább oly mértékben tájékozatlan a 

szlovákiai magyar néplélek rejtelmeit illetően, mint amennyire Orbán Viktor a terchovái 

parasztok hétköznapi vágyai tekintetében. Ha viszont sokat beszélgetnek, nem mindegy, mit 

hall Matovič. Olyasmit-e, hogy Dél-Szlovákiából hosszú tömött sorokban nyomulnak magyar 

állampolgárságot igényelni a szlovákiai magyarok, avagy arról kap információkat, hogy 

sokkal kevésbé érdekli őket a téma, mint őt magát. Az sem mindegy persze, Somogyinak 

eszébe jutott-e már, hogy Orbán csak azért szereti a szlovákiai magyarokat, mert urambocsá! 

majdani voksaikra meg az általuk lakott területekre is ácsingózik. Avagy csak lelki 

kielégüléshez szeretné őket segíteni… Somogyinak egyébként kizárólag ez utóbbi aktusról 

kellene beszélgetnie Matovičcsal. Céloznia sem szabadna holmi „nagymagyar összeesküvés” 

lehetőségére…! Mert attól még a legszelídebb liberális szlovák ember is képes elveszteni 

józan ítélőképességét. Nem beszélve az olyanokról, mint Ján Slota, akiről okkal gyanítható, 

soha nem volt sajátja a józan ítélőképesség. Miként is lehetne egy állandóan részeg fószernek 

józan ítélőképessége? Az ilyenen legalább annyira fölösleges számon kérni a józan 

ítélőképességet, mint az MKP elnökének, Berényi Józsefnek vagy a Csemadok ügyeletes 

prédikátorának, Hrubík Bélának megtiltani, hogy jajveszékelésbe és koldulásba kezdjenek, 

amint feltűnik látókörükben egy-egy öltönyös magyarországi turista. Apropó, jajveszékelés és 

koldulás. Ha nem ez lett volna napirenden, amikor Orbán hazafelé menet megállt a 

dunaszerdahelyi városházán (Útba esik jövet-menet a búsmagyar szövetkezet…?), nyilván 

eszébe sem jut neki másfél órára bezárkózni Berényiékkel, Hrubíkékkal meg egy tucatnyi 

protekciós szlovákiai búsmagyarral… 
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Vagy a bűnös az, aki rosszra gondol? És Orbán Viktor Matovičhoz hasonlóan csak szerelmet 

akart vallani magyarjainak…? 

 

Erdély: 

A Partiumban ezrek érdeklődnek az egyszerűsített honosítás 
iránt 
2011. január 31. - Garzó Ferenc - MTI, Új Szó, Népszabadság, Erdély Online 

 

Csupán a Partiumban több ezerre tehető azoknak a száma, akik érdeklődnek az egyszerűsített 

honosítás iránt, és több százan készek összeállított iratanyagukkal a magyar 

külképviseletekhez vagy valamelyik magyarországi anyakönyvi hivatalhoz fordulni - hangzott 

el hétfőn a nagyváradi Demokrácia Központban tartott sajtótájékoztatón. 

Az eseményen részt vett Tőkés László európai parlamenti alelnök, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, Toró T. Tibor, az EMNT ügyvezető elnöke, Wetzel Tamás 

miniszteri biztos, Orbán Mihály, az EMNT Partiumi Régió elnöke és Zatykó Gyula, a 

partiumi Demokrácia Központok igazgatója. 

Tőkés László a sajtótájékoztatón és az MTI bukaresti tudósítójának érdeklődésére egyaránt 

kedvezően értékelte az EMNT által létrehozott Demokrácia Központok eddigi működését, 

hangsúlyozva, hogy azok felette állnak mindenfajta pártpolitikai érdeknek és politikai 

szűkkeblűségnek.  

Emlékeztetett arra, hogy a múlt héten találkozott a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) elnöki székéért indulni készülő Eckstein-Kovács Péterrel és Olosz Gergellyel. Az 

EP-alelnök elmondta: mindkét jelölt változást akar az RMDSZ politikájában. Tőkés szerint az 

RMDSZ és az EMNT még felélesztheti jól indult együttműködését, de - mint fogalmazott - az 

RMDSZ az utóbbi időben elfeledkezett erről az együttes munkáról. Az EMNT elnöke úgy 

vélte: itt az ideje, hogy a határon túli magyar közösségek is felzárkózzanak a magyarországi 

politikai változásokhoz, és bekapcsolódjanak az együttműködés rendszerébe. 

Tőkés László két "kulcsszóra" hívta fel a figyelmet az állampolgársággal összefüggésben. Az 

egyik a konfirmáció (a református egyházban a hit és az egyház iránti hűség megerősítését 

jelzi), vagyis szerinte a magyar állampolgárságot igénylő minden személy konfirmálja 

hovatartozását. Kollektív szinten pedig Tőkés László a korrekció fogalmát, vagyis "a trianoni 

nemzetcsonkítás kijavítását" hangsúlyozta. Az anyaországtól több mint kilencven évvel 

ezelőtt elszakadtak most a határok megváltoztatása nélkül, békés korrekcióval törekszenek a 

"nemzetpolgárság kiterjesztésére" - állapította meg 

Toró T. Tibor az MTI-nek elmondta: a nagyváradi Demokrácia Központ irodájának 

munkatársai rendkívül kedvező tapasztalatokat szereztek a honosítási törvény végrehajtásának 

első hónapjában. Zatykó Gyula partiumi igazgató a sajtótájékoztatón elmondta: óriási az 

érdeklődés, csak a Partiumban több ezerre tehető az érdeklődők száma, és több százan már 

összeállították a szükséges iratok dossziéját.  

Toró elmondta: szép, de nem könnyű munkát végeznek az iroda munkatársai, mivel minden 

eset egyedi. A magyar közigazgatás hozzáállása rendkívül pozitív - tette hozzá. Az MTI 

érdeklődésére sajnálattal állapította meg: a honosítás kérdésében Nagyváradon egyáltalán nem 
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működik az együttműködés az EMNT és az RMDSZ között. Szerinte ez utóbbi szervezet 

pártpolitikai kérdésként kezeli a honosítás ügyét, az EMNT pedig egyáltalán nem. 

 

Fontosnak érzik a magyar állampolgárságot 
2011. február 1. - Háromszék 

 

Az alig néhány napja működő baróti Demokrácia Központot mintegy százötvenen keresték fel 

Erdővidékről. Legtöbben csak érdeklődnek, puhatolóznak, de már akad, ki eleget tett a 

formaságoknak, s be is nyújtotta iratcsomóját Csíkszeredában. E héttől a régió településeit is 

felkeresi a központ önkéntescsoportja. Munkájukhoz a polgármesteri hivatalok és az egyházak 

segítségére számítanak — mondta Zsigmond Zoltán irodavezető. 

Az érdeklődők zöme húsz-harminc év körüli, de az idősebb nemzedékhez tartozók közül is 

sokan felkeresik a Demokrácia Központot. A fiatalok közül nagyon kevesen nyilatkozták, 

hogy azért élnek a magyar állam által felkínált lehetőséggel, mert remélik, az állampolgárság 

megszerzésével az anyaországban könnyebben jutnak munkához. ,,Az erdővidékiek számára 

lelkiekben jelent nagyon sokat az állampolgárság megszerzése. Azt mondják, büszkén vallják 

magyarságukat, s ezt készek esküvel is megerősíteni" — nyilatkozta az irodavezető. 

A bibarcfalvi Szilágyi Vilmos azt mondja, bár neki soha semmi haszna nem lesz a magyar 

állampolgárság megszerzéséből, mégis igényelni fogja, mert szülei, nagyszülei is azok voltak, 

s úgy érzi, neki is jár. ,,Édesapám nyolcvanöt esztendős, s bár ő négy évig élt a magyar 

világban, ő most nem kéri visszahonosítását. De én igen. Itt születtem, itt is fogok meghalni, 

nem megyek én Ame-rikába se, de szeretném, ha meglenne az állampolgárságom. 

Örvendenék annak is, ha választójogot kapnánk. Elmen-nék én szívesen, a szocialisták nagy 

bánatára!" Balázs Anna férjével és tizenhat esztendős fiával együtt készül a papírokat leadni: 

,,A férjem és én büszkeségből kérjük... Még nem tudjuk, hogy a fiam hol tanul tovább, de 

szóba került már Magyarország is, így azt hiszem, neki lenne fontosabb, neki hajthat hasznot 

a visszahonosítás." Kertész Ibolya is családjának intézi az iratokat. Azt mondja, idős 

édesanyja nem vállalja már a Csíksze-redába való utazgatást, de számukra és a már 

Magyarorszá-gon tanuló fiának fontos, hogy megszerezzék a magyar állampolgárságot. ,,Úgy 

érzem, ez kijár nekünk, erdélyi magyaroknak, ezért számunkra kifejezetten sokat jelentett a 

törvény megjelenése, és lelki megnyugvást hozott." 

 

Ismét prioritás a kisebbségi törvény 
2011. január 31. - Krónika 

 

A kormány kérni fogja a parlamentet, hogy fogadja el a nemzeti kisebbségek jogállását 

szabályozó törvényt, amely mintegy négy évvel ezelőtt akadt el az alsóházban. A törvény 

elfogadásának határidejeként 2011 június végét határozták meg. A kisebbségi törvényt máris 

fölvették a kormány prioritáslistájára azon jogszabályok közé, amelyeket még a tavaszi 

parlamenti ülésszakban el kívánnak fogadtatni. Emil Boc legutóbb egy évvel korábban 
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nevezte kormányzati prioritásnak a törvényt, 2010 február elején június végét szabta a 

jogszabály elfogadásának határidejéül. Azóta nem történt előrelépés a törvény ügyében. 

Emil Boc ismét prioritásnak nevezte a kisebbségi törvényt. Az RMDSZ által kidolgozott és 

2005-ben benyújtott kisebbségi törvényt a szenátus annak idején elvetette, ugyanakkor tovább 

került a képviselőházba, amely döntéshozó kamarának számít ebben a témában. A törvény 

2007-ben az alsóházban is elakadt, jórészt a jelenleg az RMDSZ-szel koalícióban kormányzó 

Demokrata-Liberális Párt (PDL) honatyáinak obstrukciója miatt. A törvény elfogadását akkor 

hevesen ellenző párt képviselői ugyanis sorozatosan távol maradtak a bizottsági ülésektől, így 

a szaktestületek határozatképtelensége miatt a jogszabály megvitatása nem haladt előre. 

Kelemen Hunor művelődési miniszter, az RMDSZ elnöki tisztségének elnyerésére a 

legesélyesebbnek tartott jelölt szombaton Besztercén leszögezte: a szövetség számára az idei 

legfőbb prioritás a kisebbségi törvény elfogadása, valamint a fejlesztési régiók átrajzolása 

olyan formában, hogy a székelyföldi és a partiumi megyék is azonos régióba kerüljenek, így 

azok a hagyományos tájegységeket is tükrözzék.  

A kisebbségi törvény egyébként már korábban is szerepelt a kormány prioritáslistáján. Emil 

Boc miniszterelnök tavaly februárban a képviselőház plénumában felszólalva a jogszabály 

mielőbbi elfogadására buzdította a honatyákat, mondván, hogy az elengedhetetlen egy 

demokratikus társadalomban. A kormányfő akkor azt mondta: a törvényt legkésőbb 2010 

június végéig el kell fogadni a parlamentben. Az azóta eltelt egy évben semmiféle előrelépés 

nem történt a jogszabály ügyében. 

A törvénytervezet fontos eleme, hogy államalkotó tényezőnek ismeri el a nemzeti 

kisebbségeket, és szavatolja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogát etnikai, 

kulturális, nyelvi és vallási önazonosságuk megőrzéséhez, fejlesztéséhez és kinyilvánításához 

való jogát. 

Az egyik leglényegesebb pont szerint a jogszabály szavatolná a kulturális autonómiát, 

lehetővé téve, hogy a különböző nemzetiségek Kulturális Autonómiatanácsokat hozzanak 

létre, amelyek közvetítésével döntési jogkörhöz jutnának a kulturális, nyelvi és vallási 

identitást érintő kérdésekben. 

 

Magyarellenes botránykeltés és csillapítás Váradon 
2011. január 31. - Szeghalmi Örs - Erdély Online 

 

Miközben a helyi román sajtó egy része egyre vadabbul támadja a váradi román és magyar 

színtársulat különválását, a román társulat ma közleményben cáfolta a mind abszurdabb 

pletykákat. 

Hecckampányszerűen zajlik immár a román média egy részében a magyarellenes 

hangulatkeltés annak nyomán, hogy a Bihar Megyei Tanács megszavazta a váradi román és 

magyar színtársulatok különválását. Mint megírtuk, a tanács lényegében a felügyelete alá 

tartozó váradi kulturális intézmények (színház, Arcadia bábszínház, filharmónia) 

átszervezésének szabályzatát fogadta el. Ennek alapján létrejött két külön, önálló kulturális 

intézmény: az egyik a román, amely Iosif Vulcan néven működik tovább, a másik a magyar, 

amely Szigligeti Színház néven. A magyar például a Szigligeti színtársulatot, a Nagyvárad 

néptáncegyüttest és a bábszínház magyar társulatát foglalja magába. 
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Ezen döntés után azonnal megindult a sajtó egy részében az akciózás, az uszítás: 

magyarellenes felhangoktól sem mentesen etnikai szegregációt kiáltottak. Ez a kampány 

mostanra fokozódott. 

  

Állítások és cáfolatok 

Olyan hírek terjedtek el - a román sajtó közreműködésével -, amelyek szerint a magyarok a 

román társulat kitúrását terveznék. Eszerint "a románoknak az Arcadia épületébe kellene 

átköltözniük, míg a magyarok a színház épületében maradnának". Mi több, már tüntetést is 

megpróbáltak szervezni egyes román körök, a két külön társulat megszületésének tényét a 

váradi színház halálaként állítva be. Ma estére a szímnház elé várják, gyertyás 

megmozdulásokra azokat, "akiket érdekel a színház sorsa". (A lapzártánk utánra időzített 

tüntetés sorsa kérdéses volt, amennyiben megtartották, beszámolunk róla.) 

A hangulatkeltésre először lapunkban reagált a Szigligeti Színház nevében Dimény Levente, 

aki jelezte: a szétválást a román társulat is akarta. Az egyre inkább elfajuló fejleményekre 

reagálva tegnap közleményt adott ki a Iosif Vulcan Társulat is. (Ez az új intézmény a román 

színtársulatot, a Crisana néptáncegyüttest és az Arcadia bábszínház román csapatát foglalja 

magában.) A nekünk is megküldött közleményükben így fogalmaznak "csakis azt tehetjük, 

hogy vehemensen cáfoljuk azon álhíreket, amelyek szerint a románoknak az Arcadia 

épületébe kellene átköltözniük, míg a magyarok a színház épületében maradnának". Kifejtik 

azt is: a különválás, s az egyes kulturális intézmények összevonása még csak nem is itteni 

találmány. Hasonló lejátszódott már Bákóban, Ploiesti-en, Konstancán, Pitesti-en, s 

előkészítés alatt áll Aradon. 

A román és a magyar "különválás" kapcsán ez áll az iratban: "Ez csak mindkét fél számára jó 

lehet, hiszen akaratlanul is voltak pénzügyi nézetreltérések a két tagozat között. Például egyes 

szerzői jogdíjakat a román tgaozat pénzéből kellett kifizetni a magyarnak, mivel az utóbbi 

pénzalapjai elfogytak. A szétválást nem kell barátságtalan gesztusként értékelni, hiszen a 

felek jól együttműködtek eddig is, s a jövőben is így tesznek". 

  

Paktum 

A Iosif Vulcan Társulat közleményében tudatta: a két új intézmény paktumot fog kötni a 

színház, a bábszínház és a volt Transilvania mozi épületének közös használatáról. 

Hangsúlyozzák: a színház épülete változatlanul a Megyei Tanácsé, s azt mindkét új intézmény 

használhatja. Hozzáteszik: az új szervezési forma egyenesen "előrehaladást biztosító 

tényező". 

 

Támogatást a szórványnak! 
2011. február 1. - Új Magyar Szó 

 

Átfogó Kárpát-medencei szórványstratégia elkészítéséről döntött a Magyar Állandó 

Értekezlet (MÁÉRT) szórvány albizottsága tegnapi budapesti ülésén. A Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikai helyettes államtitkár vezetésével szervezett tanácskozáson elhangzott, hogy a 

résztvevő szervezetek helyzetfelmérést készítenek a szórványban működő intézményekről és 
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különböző programokról, hogy megismerhető legyen a szórványban élők helyzete, és fel 

legyen építhető a megmaradásukat segítő stratégia. 

Az RMDSZ képviseletében az albizottság ülésén részt vevő Winkler Gyula, az RMDSZ 

Hunyad megyei szervezetének elnöke lapunknak elmondta: az ülésen megfogalmazott 

prioritások egyike a Bethlen Gábor Alap idei tevékenységére és programjaira vonatkozott. 

Ezzel kapcsolatban az RMDSZ politikusa kifejtette, hogy annak ki kell térnie a 

közösségépítés és az intézményfejlesztés kérdéskörére is, a támogatási rendszereket pedig a 

célokhoz kell igazítani.  

Javasolta a szórványkollégiumok támogatását, valamint a Magyar Ház program folytatását és 

kibővítését, lehetőség szerint éves normatív támogatást nyújtva az életképességüket már 

bizonyított intézményeknek. 

„A szórványban a jövő kulcsa a kiszámítható támogatási rendszer, hiszen ez biztosítja 

intézményeink fennmaradását” – fogalmazott Winkler, aki kérdésünkre kifejtette: a Bethlen 

Alap többlépcsős döntés előkészítése során a Máért szakbizottságai megállapítják a 

támogatási prioritásokat, és ennek alapján tesz a Máért javaslatot az alapot kezelő 

kuratóriumnak, amely meghozza döntését. 

 

Garanciát kér az RMDSZ 
2011. február 1. - Cs. P. T. - Új Magyar Szó 

 

Már első napjától izgalmasnak ígérkezik a ma kezdődő tavaszi parlamenti ülésszak: nagy 

küzdelem várható a kormánypártok és az ellenzék között a képviselőház és a szenátus 

házbizottsága tagjainak megválasztásakor.  

Mint ismert, korábban az ellenzék volt többségben a két ház vezetőségében, ám mivel az 

Alkotmánybíróság elismerte a Boc-kabinetet támogató Országos Szövetség Románia 

Haladásáért (UNPR) nevű párt frakcióalakítási jogát, az UNPR-sek is helyeket kérnek a két 

testületben. Ha a házbizottságban a kormánypártok kerülnek többségbe, a koalíciónak 

könnyebb lesz napirendre tűzni a prioritást élvező törvényeket. 

 

Együttműködési megállapodás készül  

A kormány nem kevesebb mint 70 új jogszabálytervezetet készül ebben az ülésszakban a 

parlament elé terjeszteni, és további 56, már beterjesztett törvény vitáját gyorsítaná fel. A 

nagyobbik kormányzó alakulat, a Demokrata-Liberális Párt (PD-L) tegnap zárt ajtók mögötti 

frakcióülést tartott a törvényhozási prioritásokról, Traian Băsescu államfő jelenlétében.  

A kormány prioritáslistájára felkerült két olyan tervezet is, amelynek elfogadását elsősorban 

az RMDSZ szorgalmazza: az egyik a kisebbségek jogállásáról szóló törvény, a másik a 

fejlesztési régiók átszervezéséről szóló jogszabály – erősítette meg lapunknak Máté András 

Levente frakcióvezető-helyettes. Emellett azt szeretnék, hogy a parlament mielőbb elfogadja a 

polgári törvénykönyv alkalmazásáról szóló előírásokat is. 

Mint ismert, a kisebbségi törvény 2005 óta hányódik a parlamentben: a szenátus elvetette a 

jogszabályt, a képviselőházban pedig elakadt a szakbizottságokban. Az RMDSZ azonban 

ebben az ülésszakban garanciákat szeretne arra, hogy az általa kezdeményezett törvényeket 
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még ebben az ülésszakban elfogadják, ezért újabb együttműködési megállapodás aláírását 

szorgalmazza a PD-L-vel.  

Borbély László, az RMDSZ ügyvezető alelnöke elmondta, azt szeretnék, hogy a protokollum 

legkésőbb február végéig megszülessen, és a kabinet által tervezett gazdaságélénkítő 

intézkedéseket is tartalmazza. A megállapodás a parlamenti választásokig lenne érvényes, és a 

különböző törvénytervezeteknek és -módosításoknak a pontos ütemtervét, határidőket 

tartalmazna.  

 „A kormánykoalíciónak be kell bizonyítania, hogy életképes” – mondta a politikus. Mint 

ismert, az RMDSZ és a PD-L politikusai már tavaly is tárgyaltak a kisebbségi törvényről, de 

nem tudtak dűlőre jutni a jogszabály kulturális autonómiát szabályozó fejezete tekintetében. 

 

Olosz helyett Máté?  

A két RMDSZ-frakció az ülésszak első napján tisztújítást tart. Lapunk úgy tudja, Olosz 

Gergely jelenlegi frakcióvezetőnek meginoghat a széke a képviselőházban, a tisztséget 

ugyanis megpályázza Máté András is. Információnkat a frakcióvezető-helyettes nem kívánta 

kommentálni, ám értesülésünk szerint megválasztását többen is támogatják. „Olyan 

frakcióvezetőre van szükségünk, aki nem szolgalelkű” – nyilatkozta névtelenül lapunknak egy 

RMDSZ-es képviselő, aki azonban nem részletezte Olosz elleni kifogásait. A frakcióvezetőt 

lapzártánkig nem tudtuk elérni. 

A szenátusi frakció élén tudomásunk szerint nem várhatók változások. Fekete-Szabó András 

jelenlegi frakcióvezető lapunknak elmondta: vállalja továbbra is a tisztséget, ha a mai 

frakcióülésen azt tapasztalja, hogy továbbra is bizalmat élvez. 

 

Történelem 
2011. február 1. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

 

 „Bethlen Gábor a magyar nemzet egységét akarja az ő keze alatt megépíteni, hogy aztán ez 

az egységes magyar nemzet elfoglalhassa méltó helyét a középeurópai államok között. 

Ezekben a törekvésekben érte el őt is a legnagyobb magyarok tragédiája: éppen a magyarságát 

és a magyar nemzet megtartására alkotott terveit nem értette meg senki. Egyedül volt, 

végzetesen egyedül volt a magyarság egységéért vívott küzdelemben. Nem volt egyetlen 

megértő ember sem a nyugati magyarok között, akik folyamatosan az értük hadakozó kardot 

akarták a Bethlen kezéből kivenni. Így aztán hiába viaskodott a magyar egységért, hiszen a 

magyarság maga volt az, akinek az egység nem kellett. Bethlen Gábor tragikuma a magyar 

bűnt vádolja...” 

Makkai Sándor püspök, a két világháború közötti erdélyi magyar útkeresés nagy alakja, a 

Magunk revíziója írójának szavai ezek. Az erdélyi fejedelem személyisége kapcsán 

kibontakozott, akkor nagy port vert Szekfű–Rugonfalvi-vita kapcsán Makkai 1930-ban írta 

„Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca” című esszéjét, amely most, nyolcvan év távlatából is 

vádlón cseng az erdélyi szellemiséggel szemben értetlen „nyugati magyarok” felé.  

A Bethlen Gábor nevét anélkül használó mai magyar államvezetők, hogy egyáltalán ismernék 

és megértenék az általa képviselt szellemiséget, ugyanabba az örök magyar tragédiába 
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vonszolják bele a magyar nemzetet, amelyre Makkai annyira keserűen mutat rá: az önpusztító 

széthúzás tragikumába.  

De miért is csodálkoznánk, hiszen közhely, hogy a történelem megismétli önmagát. Szintén a 

két világháború közti időszakba nyúlunk vissza egy olyan esemény kapcsán, amely ha ma 

történne, ha a mai híradásokból értesülnénk róla, akkor sem lenne benne semmi meglepő. 

1930. március 15-e, Budapest, a csehszlovákiai magyar főiskolások Sarló nevű egyesülete 

koszorúzni készül Petőfi Sándor szobránál. A koszorún öt szalag, a magyar, román, szlovák, 

horvát, szerb trikolórok színeivel.  

A budapesti magyar diákegyesületek megbotránkozással veszik tudomásul a tervet, és 

közbenjárásukra a rendőrfőkapitányság megtiltja a sarlósoknak a koszorúzást. A 

magyarországi diákság tiltakozik a „botrányos merénylet” ellen, a magyar parlamentben 

interpelláció hangzik el, amelyben a Sarló tagjait „érvényesülni vágyó fajárulóknak”, „a 

csehszlovák külpolitika ágenseinek” nevezi.  

Balogh Edgár és további kilenc csehszlovákiai magyar diák a Sarló nevében nyilatkozatot 

jelentet meg a Pesti Naplóban, amelyben kifejti a Sarló programját, az állami és nemzeti 

közeledések szükségességét, a Duna-konföderáció elképzelését. Mint fogalmaznak, a közép-

európai nemzetek színeinek szalagjaival Kossuth Lajos dunai konföderáció-tervének 

korszerűsített változatát, a kelet-európai népek egymásra utaltságát kívánták szimbolizálni. 

Hány és hány ilyen vád éri ma is azokat, akik át akarnak lépni a(z ön)pusztító magyar gőg, a 

nagyhatalmi nosztalgia futóhomokjáról a belső egység és a szomszéd népekkel való 

egyetértés és összefogás biztos talajára? „Nemzetárulók”, „érvényesülést kereső 

opportunisták”, „népidegenek”, „idegenszívűek”, „kétes eredetűek”, és még sorolhatnánk a 

jelzőket, amelyeket a fejünkhöz vágnak.  

A megbélyegzést azonban, bármilyen fájdalmas is, vállalni kell. Vállalni kell, hogy újabb 

nyolcvan év múlva az utókor úgy emlékezzen majd a mai időkre, mint olyan korra, ahova 

vissza lehet nyúlni, példát véve az akkori jelen számára. Mert a történelem, mint tudjuk, 

megismétli önmagát. 

 

Nagy az érdeklődés a könnyített honosítás iránt 
2011. február 1. - Bíró Blanka, Dénes Emese, Nagy Orsolya - Krónika 

 

Zökkenőmentesen halad a könnyített honosítás igénylése – értékelte tegnapi nagyváradi 

sajtótájékoztatóján Wetzel Tamás, a kettős állampolgársággal kapcsolatos ügyekért felelős 

miniszteri biztos. Wetzel erdélyi körúton ismerteti az egyszerűsített honosításról szóló 

törvényt, melynek a partiumi város volt az első állomása. Mint elmondta, hetente négyezren 

kérelmezik a magyar állampolgárságot. A magyar kormány már az első eskütételek 

megszervezésén munkálkodik: a tervek szerint a március 15-i nemzeti ünnepen sor is 

kerülhetne az első ünnepélyes alkalomra. 

Zökkenőmentesen halad a könnyített honosítás igénylése – jelentette ki tegnapi nagyváradi 

sajtótájékoztatóján Wetzel Tamás, a kettős állampolgársággal kapcsolatos ügyekért felelős 

miniszteri biztos. Wetzel erdélyi körúton ismerteti az eljárást, melynek a partiumi város volt 

az első állomása.  
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Mint elmondta, hetente négyezren kérelmezik az egyszerűsített honosítást. Magyarország 

területén 2200 helyen – önkormányzati anyakönyvi hivatalban és bevándorlási hivatalban – 

lehet a dossziékat benyújtani, ezek közül már mintegy 390 helyen jártak is igénylők, mint 

elmondta, olyan kis településeken is, ahol nem is számítottak rá. Az igénylők mintegy 58 

százaléka román állampolgár, de sokan vannak vajdaságiak is. Wetzel Tamás úgy látja, az 

állampolgársági törvény módosítása óta a határon túliak hangulata is jobb, egymáshoz is 

pozitívabban viszonyulnak. Elmondása szerint legutóbb, amikor a Magyar Állandó 

Értekezleten (Máért) szóba került az állampolgárság ügye, csak pozitív visszajelzéseket 

hallott minden szomszédos ország magyarjaitól. Mint kifejtette, a magyar kormány jelenleg 

már az első eskütételek megszervezésén munkálkodik: a tervek szerint a március 15-i nemzeti 

ünnepen sor is kerülhetne az első ünnepélyes alkalomra. Hódmezővásárhely önkormányzata, 

amely a 2004. december 5-i népszavazás után mintegy húszezer határon túli magyarnak adott 

tiszteletbeli polgári címet, már ki is küldte nekik a levelet, amelyben arra kéri őket, ha tehetik, 

a város polgármesteri hivatalában tegyék le az állampolgári esküt. 

Megoldják a „gyerekbetegségeket” 

A honosítási eljárás során megjelent néhány „gyerekbetegség” is az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) által működtetett demokrácia-központokban, de mivel Wetzel Tamással 

állandó telefonos és internetes kapcsolatban állnak, lassan minden problémát sikerül 

megoldani – jelentette ki Zatykó Gyula, a demokrácia-központok partiumi koordinátora.  

Mint ismeretes, nemrég a dokumentumok fordításaival kapcsolatban jelentek meg téves 

információk: a Bihar megyei RMDSZ azt állította, nincs szükség minden benyújtott idegen 

nyelvű okirat hiteles fordításának csatolására. Wetzel Tamás a Krónika kérdésére újfent 

megerősítette: minden olyan dokumentumhoz fordítást kell mellékelni, amely nem magyarul 

íródott. Toró T. Tibor, az EMNT ügyvezető elnöke azt is elmesélte, hogy nemrég Tőkés 

László EMNT-elnökkel együtt Debrecenben járt, és ott azokkal az anyakönyvvezetőkkel is 

találkozott, akikre hivatkozva az RMDSZ a téves információt adta. „Azt sem tudták, mibe 

cseppennek. Sajnálatos, hogy az RMDSZ pajzsként tartotta őket maga előtt” – fogalmazott 

Toró, hozzátéve: Debrecenben éppúgy, mint máshol, nem apatikus hivatalnokokkal, hanem 

jóindulattal és kedvességgel találkozott.  

Wetzel Tamás egyébként újságírói kérdésre azt is kijelentette, hogy a magyar kormány a 

könnyített honosítás kérdésében semmilyen kapcsolatban nem áll az RMDSZ-szel. Mint 

fogalmazott, furcsa is lett volna, ha egy párttal veszik fel a kapcsolatot, hiszen minden 

országban civil szervezetekkel működnek együtt – nemrég írtak alá például az erdélyihez 

hasonló együttműködési szerződést egy délvidéki civil érdekképviselettel, amelynek tagjai az 

erdélyi demokrácia-központok dolgozóitól tanulhatják majd meg az ügyintézés mikéntjét. A 

miniszteri biztos azt is közölte: nincs tudomása arról, hogy az egyszerűsített honosítás ügye 

más országokban is hasonló politikai játszmák középpontjába került volna, mint Romániában 

az RMDSZ és az EMNT között. 

Tőkés László EMNT-elnök, az Európai Parlament alelnöke a sajtótájékoztatón a magyar 

rendszerváltozás folytatásának és az erdélyi összefogásnak a fontosságát emelte ki. A 

politikus felelőtlenségnek nevezte a Bihar megyei RMDSZ viselkedését, és leszögezte: ennek 

fényében még súlyosabb Frunda György és Markó Béla kijelentése, miszerint ők nem 

igénylik a magyar állampolgárságot. Tőkés László szerint a tapasztalható hatalmas érdeklődés 

népszavazással felérő bizonyítéka annak, hogy az erdélyi magyarság vállalni kívánja 
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hovatartozását. „Egyénileg konfirmáció, közösségi szempontból pedig Trianon korrekciója a 

határok módosítása nélkül” – határozta meg a honosítás ügyét az EP-alelnök. 

 

Válás: európai uniós formanyomtatvány kell 

A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy nem elég a válást kimondó bírósági határozat a 2007. 

január elseje, tehát Románia EU-csatlakozása után történt válások esetében. Wetzel Tamás 

elmondta, az uniós előírásoknak megfelelően a válást egy különleges záradékkal igazolni kell. 

Ezt a dokumentumot annál a bíróságnál kell igényelni, amely eredetileg kimondta a házasság 

felbontását, de EU-s szabványnyomtatványról lévén szó, s mivel a román nyelv az Unió egyik 

hivatalos nyelve, nem kell lefordítani. Lapunk információi szerint eddig nem kérték az 

Európai Unió által is elfogadott válóperes bizonylatot az egyszerűsített honosítási eljárás 

során, de mivel igazodni kell a nemzetközi jogrendhez, valószínűleg utólag bekérik azt és 

csatolják majd az állampolgársági kérelemhez.  

A honosítási eljárást könnyítendő időközben a kolozsvári székhelyű call-center is beindult: a 

0264-308208-as telefonszámon munkanapokon 8 és 20 óra között lehet információt kérni a 

honosítással kapcsolatban felmerülő kérdésekről. 

 

Pénzért tájékoztatnak Székelyudvarhelyen  

Eközben Székelyudvarhelyen olyan iroda nyílt, mely pénzért cserébe segíti az igénylőket az 

egyszerűsített honosításhoz szükséges dosszié öszszeállításában. Az érdeklődőket egy 

irodahelyiségben fogadja az egyetlen alkalmazott, az EMNT által létrehozott demokrácia-

központtal szemben, az egyetlen különbség, hogy itt az iratok puszta kitöltéséért is pénzt 

kérnek. A Bethlen Gábor út 7. szám alatt, egy magyarországi magánszemély által megnyitott 

iroda szolgáltatásaira ennek ellenére van igény, az udvarhelyiek a helyi sajtóban megjelent 

hirdetésből értesülhettek a szolgáltatásról. A Magyar Állampolgárság Előkészítő Iroda 

elnevezésű székhelyen a bejárati ajtóra függesztett telefonszám és e-mail cím segítségével 

akár elő is jegyeztetheti magát az ügyfél. Ugyancsak itt olvasható az a felhívás is, amelyben a 

Csíkszeredai Konzulátus hatáskörébe tartozó igénylőknek kínálnak teljes körű ügyintézést, 

valamint azoknak, akik Magyarországon szeretnék beadni állampolgársági kérelmüket. 

Az iroda létjogosultságáról a demokrácia-központok székelyföldi hálózatának koordinátorát, 

Papp Elődöt is megkérdeztük. Lapunknak elmondta: mindenkinek szíve joga, hogy hol és 

hogyan állítja össze az egyszerűsített honosítási eljáráshoz szükséges iratcsomót, ha valaki 

hajlandó fizetni azért, amit egyébként a demokrácia-központokban ingyen elvégeznek neki, 

akkor megteheti. Azonban felhívta a figyelmet, hogy a demokrácia-központokban összeállított 

iratcsomó helyességéért felelősséget vállalnak, így azt biztosan elfogadják a csíkszeredai 

konzulátuson. 

 

Vajdaság: 

Tíz iskola társalapítója lesz az MNT  
2011. február 1. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács hétfői ülésén meghatározta azt a két magyar tannyelvű, vajdasági 

középiskolát, illetve nyolc általános iskolát, amelyek esetében átveszi a társalapítói jogokat, 

valamint elfogadta a kiemelt jelentőségű vajdasági magyar gyermek és ifjúsági rendezvények 
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meghatározásáról szóló záradékjavaslatot. A tanács elfogadta a Magyar Szó idei munkatervét 

is, ám a Tiszavidék melléklet, illetve a Vajdaságon át rovat megjelentetését egy 

megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásához és elfogadásához kötötte. 

A Közoktatási Bizottság ajánlása nyomán az MNT átveszi a szabadkai Kosztolányi Dezső 

Tehetséggondozó Gimnázium és a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 

társalapítói jogait – erről született egyhangú döntés a hétfői ülésen. Az általános iskolákat 

illetően a következő nyolc intézmény tudhatja a jövőben az MNT-t társalapítójának: a 

temerini Kókai Imre Általános Iskola, a székelykevei Žarko Zrenjanin Általános Iskola, a 

szajáni Móra Károly Általános Iskola, az oromhegyesi Kis Ferenc Általános Iskola, a 

hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola, a zentagunarasi Október 18. Általános Iskola, a 

gunarasi Dózsa György Általános Iskola és a bácskossuthfalvi Id. Kovács Gyula Általános 

Iskola. A szóban forgó intézményekben kizárólag magyar nyelven folyik az oktatás. 

Az ülésen a tanács elfogadta az idei munkatervét. Dr. Korhecz Tamás, az MNT elnöke 

elmondta, hogy a hatékony és érdemi munka előfeltétele a szakmai megalapozottságra 

hagyatkozó terv. A munkaterv alapját a fejlesztési stratégiák képezik, de az MNT eddig 

meghozott döntései, határozatai is alapul szolgáltak – közölte Korhecz. 

Az MNT megerősítette a magyar nemzeti közösség egyéni és kollektív jogainak védelméről 

szóló eljárások foganatosításáról szóló záradékjavaslatot is, amelynek függvényében a 

Közigazgatási Hivatal a jövőben azonnal eljárhat jogsértés esetén. 

– A jogsértések hatékony orvoslása és védelme megköveteli, hogy az MNT eljárásokat 

indítson, amelyek gyakran határidőhöz kötöttek. Ezért célszerű, hogy az MNT végrehajtó 

szerve időben meg tudja indítani ezeket az eljárásokat – indokolta meg a javaslatot Korhecz. 

Az MNT a Magyar Szó idei munkatervét azzal a kikötéssel fogadta el, hogy a Tiszavidék 

melléklet és a Vajdaságon át rovat csak akkor indulhat el, ha a lap főszerkesztője 

munkatársaival elkészít egy megvalósíthatósági tanulmányt, amiről majd az MNT dönt. A 

Pressburger Csaba főszerkesztő által javasolt munkatervet és lapstruktúrát érintő újítás 

értelmében február elején megszűntek volna a Tiszavidék, valamint a Topolya/Kishegyes 

rovatok. Ehelyett péntekenként jelent volna meg a nyolcoldalas Tiszavidék melléklet, amely 

Ada, Csóka, Magyarkanizsa, Óbecse, Törökbecse, Törökkanizsa és Zenta települések híreit 

foglalta volna össze. A főszerkesztő vissza kívánta állítani a Vajdaságon át rovatot is, amely 

keretében az összes magyar lakta település hírei – így a szórványtelepülések hírei is – helyet 

kaptak volna a Magyar Szó hasábjain. 

Sem az MNT Tájékoztatási Bizottsága, sem a tanács tagjainak a többsége nem támogatta a 

szóban forgó melléklet elindítását, valamint a lapstruktúrát érintő újítást, vagyis egy alapos és 

részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kérték lapunk főszerkesztőjétől. 

Az MNT döntésének értelmében a következő vajdasági magyar táborok számítanak a jövőben 

kiemelt jelentőségűnek: MadT-Vajdasági Magyar Amatőr és Diákszínjátszók Tábora (Zenta), 

Gyermek néptánctábor (Kanizsamonostor), Szép Szó Műhely (Bácsfeketehegy), Nemzetközi 

„Tücsök” Népművészeti Tábor (Péterréve), Nemzetközi Ifjúsági Tisza Tábor (Péterréve), 

Kisoroszi Népművészeti Tábor (Kisorosz), Batyutábor (Zentagunaras), Délvidéki EMI-tábor 

(Magyarkanizsa), Ifjúsági Etno Tábor (Péterréve) és Nyári Újságíró Iskola 

(Tiszaszentmiklós). A pacséri Ügyesség- és készségfejlesztő Játéktábor, a MIT-tábor és a 

Kamasztábor hármasa Moravicai Nyári Táborként vált kiemelt jelentőségűvé. 

A kiemelt jelentőségű fesztiválok listája pedig a következő: Nyári Ifjúsági Játékok (Zenta), 

TINI-Ifjúsági Táncdalfesztivál (Temerin), Kőketánc (Újvidék). 
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Az MNT döntésének értelmében négy ismeretterjesztő program nyerte el a kiemelt minősítést: 

Vajdasági Szabadegyetem (Kishegyes), Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri 

Konferencia (Újvidék), Felsőoktatási Tájékoztató Füzetek és Információs Körutak (Újvidék), 

Genius (Újvidék).  

A Versenyek-vetélkedők területén pedig az alábbi rendezvények érdemelték ki a kiemelt 

minősítést: Középiskolások Művészeti Vetélkedője (Óbecse), Szólj, Síp, Szólj (Újvidék) és az 

Általános Iskolások Művészeti Vetélkedője (Szabadka). 

Saláta Zoltán, az MNT Ifjúsági Bizottságának elnöke elmondta, hogy ezzel nem zárul le a 

kiemelt gyermek- illetve ifjúsági rendezvények sora, a megkezdett folyamatot folytatják, 

ugyanakkor nem kívánnak tömegesíteni. 

 


