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Vezető hírek: 

 

Szlovákia - Az SNS kész az alkotmánybírósághoz fordulni az államnyelvtörvény 

ügyében 

2011. február 1. - Kokes János - MTI, bumm.sk, Új Szó 

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) kész az alkotmánybíróság elé vinni az államnyelvtörvényt, 

amennyiben a szlovák parlament megszavazza a módosításokat. Rafael Rafaj elmondta, hogy 

nem értenek egyet a nyelvtörvény módosításával. Ivan Gasparovic visszaküldte a parlament 

elé a törvény módosítást, mivel szerinte nem megfelelő a büntetések szabályozása a 

törvényben. Marek Madaric volt kulturális miniszter szerint a tervezett módosítás 

„engedmény a nyagymagyar politikának‖. 

 

Wetzel: zökkenőmentesen zajlik az egyszerűsített honosítás 

2011. február 1. - transindex.ro, Erdély Ma, Reggeli Újság, Erdély Online, Nyugati Jelen, Új 

Magyar Szó 

Kolozsváron tartott sajtótájékoztatót Toró T. Tibor az EMNT ügyvezető elnöke, valamint 

Wetzel Tamás miniszteri biztos, Szilágyi Mátyás főkonzul és Gergely Balázs a Demokrácia 

Központok igazgatója. Toró T. Tibor elmondta, hogy szeretnének szorosabb együttműködést 

kialakítani a muravidéki, horvátországi és délvidéki magyar szervezetekkel. Wetzel Tamás 

elmondta, hogy nincs fennakadás az ügyintézésben és pozitív visszajelzéseket kapnak.  

 
Toró T. Tibor cáfolja a pártfinanszírozást 

2011. február 2. - Krónika 

Toró T. Tibor az EMNT ügyvezető elnöke cáfolta azon vádakat, hogy a magyar kormány a 

Demokrácia Központok finanszírozásával támogatja az Erdély Magyar Néppárt (EMNP) 

megalapítását. Kiemelte, hogy a központok nem a korábban a magyar kormánnyal kötött 

megállapodás értelmében jöttek létre. A honosítással kapcsolatos tájékoztatás pedig 

„többletvállalás‖, amit nemzetstratégiai ügynek tekintenek. Az irodákat önerőből és 

pályázatokból működtetik és továbbra is ilyen módon finanszírozzák. Tőkés András az EMNP 

kezdeményező bizottságának tagja elmondta, hogy szó sincs „árucsatolásról‖ és cáfolta, hogy 

a központok csak azoknak nyújtanának segítséget, akik először aláírják a pártbejegyzéshez 

szükséges íveket. Az azonban természetes, hogy aki támogatni szeretné a pártalapítást az 

aláírhatja, miután megkapta a kész dossziéját. Tőkés András kiemelte, hogy csak abban az 

esetben állnak el a pártalapítástól, ha a két másik magyar párton belül radikális változás fog 

bekövetkezni, erre azonban nem lát esélyt. Hozzátette, hogy „nem a két szervezet 

szavazóbázisából akarunk lecsípni, hanem azt a mintegy 700 ezer erdélyi magyart szeretnénk 

megszólítani, akik valamilyen okból nem járnak el voksolni.‖ 
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 
Kárpátalját is érintő megállapodást ír alá a Jobbik az ukrán Szvoboda párttal 

2011. február 1. - Varga Béla - MTI, bumm.sk, 

Tárgyalásokat kezdeményezett a Jobbik az ukrán szélsőjobboldali és magyarellenes Szvoboda 

párttal. Kovács Béla a Jobbik EP képviselője, aki Beregszászon nyitott irodát elmondta, hogy 

a tárgyalások eredmények „a meglepetés erejével fognak hatni.‖ Elmondta, hogy már 

korábban felmerült, hogy tárgyalóasztalnál kell rendezni a magyarellenes politikát folytató 

pártokkal való kapcsolatot. 

 

Felvidék: 

 
Ladányi Lajos: A szórványstratégia elkészítéséhez jó alapanyagokkal 

rendelkezünk 

2011. február 1. - Oriskó Norbert - Felvidék Ma  

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) Szórvány Albizottságának ülésével foglalkozik a 

Felvidék Ma hírportál. Az ülésen részt vettek Papp Andrea és Ladányi Lajos MKP tagok, akik 

tapasztalataikról számoltak be. A legnagyobb hangsúlyt a szórványstratégia kidolgozása 

kapta, elsősorban az elméleti síkról a gyakorlati lépések útjára történő eljutás. Kiemelték, 

hogy a MÁÉRT albizottságának idei feladata lesz az átfogó szórványstratégia kidolgozása. A 

résztvevők feladata, hogy az adott területeken feltérképezzék a szórványvidékeket és 

szerintük az lenne a leghatékonyabb, ha szórványpontokat hoznának létre az igények 

koordinálására, gyűjtésére, feldolgozására. Továbbra is igénybe fogják venni MKP 

szórványtanácsát, illetve a 2008-as szórványkonferencia óta keletkezett anyagokat.  

 
Miért főben járó probléma Szlovákiában a honosítás? 

2011. február 1. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

Az egyszerűsített honosítási eljárásra adott válasszal foglalkozik a Felvidék Ma. 

Érthetetlennek tartja a szerző, hogy Szlovákia ilyen súlyos szankciókkal válaszolt a magyar 

törvényre. Hozzáteszi, hogy azt elég rossz időpontban fogadta el a kormány, mivel pont akkor 

zajlott a szlovákiai választás, amit akár befolyásolhatott is, a magyarfóbia is és ezt a később a 

Fico kormány kommunikált erőteljesen. A szerző szerint egy másik ok, hogy Szlovákia még 

nagyon fiatal állam és ezért egy ilyen válasz is inkább „ezzel fiatalos, meggondolatlan 

hevülettel magyarázható.‖ A vegyes bizottságok létrehozását annyiban mindenképpen jó 

ötletnek tűnhet, ha nem akarnak, vagy nem tudnak megoldani egy kérdést a felek. Ezalatt 

pedig „minden szlovákiai magyar tűzoltó és katona titokban megszerzi magyar 

állampolgárságát is, de nem veszíti el a szlovákot se, mert bolond lenne ezt bárhol is 

bejelenteni, mert attól ő még bátran és hősiesen fogja védelmezni akár mindkét haza vagyonát 

és polgárait is. 



 
 

 

 

2
0

1
1

. 
f

e
b

r
u

á
r

 2
.

 

4 

 
Slota helyettese Szlovákia gyilkosának nevezte Orbán Viktort 

2011. február 1. - Felvidék Ma 

Andrej Danko a Szlovák Nemzeti Párt alelnöke felhívást intézett a szlovák miniszterelnökhöz, 

miszerint „Orbánra üvöltözzön, ne a mi szakszervezeteseinkre.‖ Ez arra volt válasz, hogy 

Radičová arra kérte a munkatörvénykönyv módosítása miatti aláírásgyűjtést kezdeményező 

bizottságot, hogy ne vezessék félre a polgárokat. Danko azt is sérelmezte, hogy a 

miniszterelnök szó nélkül hagyta Orbán Viktor viccét.  

 
Újratárgyalta az államnyelvtörvényt a parlament 

2011. február 1. - Felvidék Ma 

Több törvénnyel párhuzamosan az államnyelvtörvényt is tárgyalta tegnap a szlovák 

parlament. Az ellenzéki képviselők azt kifogásolták, hogy nincs összhangban az államnyelv 

fejlesztéséről szóló koncepcióval. Marek Maďarič (Smer-SD) szerint mindenképpen 

támogatni kell az államfő azon ajánlását, hogy a büntetések kötelező érvényűek legyenek, 

hozzátette, hogy „a kormány barátkozik a magyarokkal, elébe megy ezzel a szlovákiai 

magyarok nagymagyar vágyainak, s az egész oda vezet majd, hogy egyre kevesebb magyar 

fog szlovákul tájékozódni, s egyre inkább Magyarországhoz fog kötődni.‖ A nyelvtörvény 

vitáját követően sor került az egészségbiztosításról és egészségügyi szolgáltatásokról szóló 

jogszabály újratárgyalására, a bíróságokról szóló törvényt, valamint az új közoktatási törvényt 

is megszavazták. 

 

Erdély: 

 
Tizenhatezren kérték már a kettős állampolgárságot 

2011. február 1. - Berek Patrícia, Ionescu Nikolett - Kossuth Rádió. Erdély Ma 

Továbbra is nagy az érdeklődés az egyszerűsített honosítás iránt, hetente átlagosan négyezer 

személy igényli a magyar állampolgárságot, mondta el Wetzel Tamás miniszteri biztos. Az 

adatok szerint 16 ezren nyújtották be kérelmüket és a kérelmezők több mint fele Erdélyben 

tette ezt. A biztos szerint az első kérelmeket hamarosan továbbítják a köztársasági elnöknek, 

így akár március 15-én megtörténhetnek az első ünnepélyes eskütételek. 

 
Az anyanyelvhasználat lehetőségeit vizsgálta az EMI Nagyváradon  

2011. február 1. - Ionescu Nikolett - Kossuth Rádió, Erdély Ma 

Az anyanyelvhasználatról szóló törvények gyakorlati alkalmazásáról készít felmérést az 

Erdélyi Magyar Ifjak nagyváradi szervezete. Szerintük ugyanis Romániában három törvény 

rendelkezik a kisebbségek nyelvhasználatáról, amelyek elegendő jogi alapot nyújtanak ahhoz, 

hogy valaki a román nyelv tudása nélkül is elboldoguljon a közigazgatásban. 

Felmérésüket a nagyváradi önkormányzatnál kezdték. Megnézték, hogy az úgynevezett 

közösségi rendőrség soraiban hányan beszélik a magyar nyelvet, hiszen induláskor, 2009-ben 

magyar nyelvű tanfolyamot is végeztek a rend őrei. 
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Vidéken is tájékoztatnak az egyszerű honosítási eljárásról Szatmár megyében 

2011. február 1. - szatmar.ro 

Vidéki településeket kerestek fel a szatmárnémeti Demokrácia Központ munkatársai, hogy 

tájékoztassák a lakosságot az egyszerűsített honosításról. Volt olyan település, ahol a 

tájékoztató alatt töltöttek ki kérelmeket, illetve ahol kihelyezett fogadóórát fognak tartani, 

hogy megválaszolhassák az időközben felmerült kérdéseket. 

 
Együttműködés az EMNT és a Sepsiszéki Székely Tanács között 

2011. február 1. - Both Ildikó - szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

A honosítási eljárás és az új párt bejegyzéséhez szükséges aláírások összegyűjtése kapcsán 

kötött együttműködési megállapodást az EMNT sepsiszéki szervezete és Sepsiszéki Székely 

Tanács. A gazdasági szakbizottság fontos feladata lesz a magyar kormánnyal való 

kapcsolattartás. Jakabos Janka kiemelte, hogy a városban több helyen is működnek magukat 

demokrácia központnak mondó vállalkozások, akik pénzért ajánlanak segítséget. Gazda 

Zoltán a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke elmondta, hogy természetes, hogy összefognak 

hiszen sok témában egymásra vannak utalva. Nemes Előd a sepsiszéki EMNT elnöke 

elmondta, hogy a központok indulása óta Erdélyben 16870-en érdeklődtek a honosítás iránt és 

lezártak 2724 mappát.  

 
Magyar világ lesz Székelyföldön 

2011. február 1. - Kovács Attila - szekelyhon.ro 

Papp Előd, az erdélyi demokrácia-központok székelyföldi hálózatának koordinátora, Ráduly 

Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester, Szászfalvi László magyar egyházügyi államtitkár 

és Balogh György konzul, a csíkszeredai magyar konzulátus ügyvivője mondtak dicsérő és 

méltató értékelő beszédet a csíkszeredai demokrácia központ avatásán. A honosítási eljárás 

sikeres lebonyolításáról mindannyian elismerően beszéltek, illetve kihangsúlyozták, hogy 

ebben a történelmi eseményben szemtanúi vagyunk a magyar nemzet közjogi egyesülésének, 

a 'nemzet gyógyulásának'. 

 
"Az állampolgárság nem üzlet és nem versenyfutás" 

2011. február 1. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Megállapodást kötöttek az egyszerűsített honosítással kapcsolatos tájékoztatás ügyében az 

EMNT, az RMDSZ és az MPP Maros megye szervezetei. Kali István a Maros megyei 

demokráciaközpontok vezetője kiemelte, hogy „az állampolgárság nem üzlet és nem 

versenyfutás. Nem versenyezünk, hogy ki tájékoztat több személyt a visszahonosítással 

kapcsolatban. Éppen ezért felkértük az RMDSZ és az MPP megyei szervezeteit, hogy 

nevezzenek meg egy-egy személyt, akivel mi folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, hogy ne 

fordulhasson elő a biharihoz hasonló eset, amikor az RMDSZ félretájékoztatott.‖ Beszámolt 

arról is, hogy a munkatársak felkeresik a megye településeit, hogy mindenkihez eljusson az 

egyszerűsített honosítás lehetősége. Már nem számít kuriózumnak az sem, hogy román 

nemzetiségű személyek kérik a magyar állampolgárságot. 

 
Magyar állampolgárságot kértek a város elöljárói 
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2011. február 1. - Létai Tibor - szekelyhon.ro 

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere, Antal Attila alpolgármester, valamint a 

hargitai megyeszékhelyi önkormányzat RMDSZ és MPP frakcióinak tagjai kedden 16 órától 

testületileg jelentek meg Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán, azzal a céllal, hogy 

kérvényezzék a magyar állampolgárságot az egyszerűsített visszahonosítási eljárás alapján. 

 
EMNP: gyűlnek az aláírások 

2011. február 2. - kas - Háromszék 

A tervek szerint március 15-ig gyűjti össze a vállalt ötezer támogató aláírást az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) tagjai az Erdélyi Magyar Nép¬párt bejegyzéséhez. A tanács 

határozata szerint a pártot az erdélyi magyar közösség politikai érdekeinek képviselete 

céljából hozzák létre. Az aláírásgyűjtéssel jól haladnak, mely akciót márciust követően is 

folytatnak majd, mert jó alkalom az új párt népszerűsítésére is, és hogy munkával is 

bizonyítsák alkalmasságukat azok, akik szerepet kívánnak vállalni majd az új pártban — 

fejtette ki Jakabos Janka, az EMNT háromszéki elnöke. 

 
Magyar Lecke 

2011. február 2. - Benkő Levente - Krónika 

Az egyszerűsített honosítással kapcsolatban ír a Krónika vezércikke. Kiemeli, hogy azok is 

akik 1940-44 között magyar állampolgárok voltak és ismerik a magyar nyelvet igényelhetik a 

magyar állampolgárságot. A szerző kiemeli, hogy most „nem kell félni az olyasfajta 

mérhetetlen butaságtól és rosszindulattól‖ mint ami megelőzte a 2004. december 5-i 

népszavazást.  

 
Nyugalom 

2011. február 2. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó publicisztikája a magyar-román kapcsolatokkal foglalkozik. Kiemeli, hogy 

mennyire jók a magyar-román kapcsolatok, a magyar fél garantálja Románia schengeni 

csatlakozását, bár ezt minden bizonnyal a francia és német ellenállás meg fogja gátolni. A 

román fél pedig „türelmes‖, ezt a szerző az RMDSZ kormányjelenlétével magyarázza. Hiszen 

ha nem lenne ott, akkor rengeteg magyar igazgatót, államtitkárt, prefektust eltávolítottak 

volna és ennek köszönhető, hogy a Székelyföld „csöndes‖. A honosítással kapcsolatban írja, 

hogy „már abba bele lehetne kötni, hogy a demokrácia-központok homlokzatán lévő táblákra 

sokkal kisebb betűvel írták a román szöveget, mint a magyart.‖ A szlovák példát hozza, ahol 

bizonyos állásokat nem tölthetnének be kettős állampolgárok, „persze, a másik állam nem 

köteles kiadni, hányan és kik kérték a honosítást‖, de erre a szerző szerint nincs is szükség, 

hiszen a televíziókból folyamatosan szerepelnek az adatok. Kíváncsian várja, hogy akkor mit 

fog tenni a magyar kormány, ha az EMNP-vel szétforgácsolódó szavazatok miatt nem lesz 

magyar párt a román kormányban. 

 
Papíron rögzülő koalíció 

2011. február 2. - Cs. P. T. - ÚJ Magyar Szó, Krónika 
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Koalíciós megállapodást írnak alá hamarosan a kormánykoalíció pártja, amiben rögzítik a 

kormány prioritásait. A két évre szóló megállapodás az RMDSZ javaslatára jöhet létre. A 

tárgyalások még folynak, de abban megegyezés született, hogy a legfontosabb törvények 

elfogadását határidőhöz kell kötni. Fekete Szabó Sándor szenátusi frakcióvezető elmondta, 

hogy fontos szerepet kapnak a megállapodásban a gazdaságélénkítő intézkedések. Kiemelte, 

hogy abban mindegyik párt egyetért, hogy a gazdaság talpra állítása a legfontosabb feladat. 

 
Tizenhat millió lejt kap az RMDSZ a nemzeti kisebbségeknek járó állami 

keretből 

2011. február 2. - Balogh Levente - Krónika 

Kiosztották a kisebbségek támogatására szánt összegeket. Így az RMDSZ 16, a Pro Európa 

Roma Párt 10,3, Német Demokrata Fórum 5,7, Lipován Oroszok Szövetsége 4, az Örmény 

Egyesület pedig 3,1 millió lejt kapott. 

 
Utcanévvita Csíkszeredában 

2011. február 2. - Csúcs Mária, Csúcs Péter - Duna Televízió 

Több olyan kezdeményezés is indult Csíkszeredában, hogy cseréljék le az utcanévtáblákat, 

mivel az azokon szereplő személyeknek nincs kötődése a városhoz. Időközben Hargita megye 

egyetlen szociáldemokrata parlamenti képviselője az utcanevek változtatásának törvényes 

tiltását fontolgatja. Ráduly Róbert a város polgármestere elmondta, hogy a lakosság igényeit 

mindig komolyan veszik ezért az utcanévtáblák ügyével is foglalkozik a város vezetőséget. 

 

Vajdaság: 

 
Falfirkák ideje Zomborban 

2011. február 2. - Fekete J. József - Magyar Szó 

Újabb uszító graffiti került fel Zombor városának egyik épületére. A zsidó hitközség elleni 

támadás nem az első volt, ezelőtt két héttel szintén őket érte inzultus. Nemanja Delić reagálva 

a falfirkára elmondta, hogy „Zomborban 21 nemzeti közösség él hosszú ideje megértésben. 

Megengedhetetlen, hogy bárki is ilyen alattomos támadást indítson az egymás mellett élő 

nemzetek és hitvallások ellen. Egeresi Sándor, a Tartományi Képviselőház elnöke szintén 

elítélte az uszító graffitit. 

 

Kárpátalja: 

 
Ukrán törvénytervezet a nyelveket becsmérlők büntetéséről 

2011. február 1. - Kárpátalja Ma 

Arszenyij Jacenyuk, az ukrán parlament egykori házelnöke, a Változások Frontja nevű párt 

elnöke törvénytervezetet nyújtott be, mely az államnyelv, illetve az ukrajnai kisebbségi 

nyelvek védelmében. Pénzbírsággal, elzárással, sőt kirívó esetekben akár három év 

szabadságvesztéssel is büntethető lehet az a személy, aki tiszteletlenül, lekicsinylő, bántó 

vagy módon ócsárló módon nyilatkozik az ukrán nyelvről vagy bármely Ukrajnában beszélt 
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kisebbségi nyelvről. A törvény parlamenti elfogadására azonban kevés esély van, ugyanis a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy érdemi döntést nehezen tudnak hozni nyelvi kérdésekben. 

Főként az ukrán–orosz nyelvi szembenállás, mely nagy indulatokat gerjeszt, ad okot hasonló 

tervezetekre. 
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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: 

Kárpátalját is érintő megállapodást ír alá a Jobbik az ukrán 
Szvoboda párttal 
2011. február 1. - Varga Béla - MTI 

 

A Kárpátalját érintő vitás kérdések rendezését is szolgáló megállapodás aláírására készül a 

Jobbik a magyarellenes megnyilvánulásairól is ismert ukrán szélsőjobboldali Szvoboda 

(Szabadság) párttal – adta hírül kedden a kárpátaljai Zakarpattya Online internetes hírportál. 

A portál interjút közölt Kovács Bélával, a Jobbik európai parlamenti képviselőjével annak 

kapcsán, hogy tavaly decemberben irodát nyitott Beregszászon. A politikus Olekszandr 

Vorosilov beregszászi újságíró kérdéseire válaszolva a többi között elmondta, hogy a Jobbik 

az ukrán politikai élet szereplői közül egyelőre csak a Szvoboda párttal folytat tárgyalásokat, 

amelyeknek az eredményei "hamarosan a meglepetés erejével fognak hatni". 

Kovács az interjúban elmondta, hogy 2009-ben egy római konferencián találkozott Oleg 

Tyahnibokkal, a Szvoboda vezetőjével, aki azóta - pártja választási sikereinek köszönhetően - 

az ukrán politika élvonalába lépett elő. Mint kifejtette, a Jobbik kezdeményezésére ugyanezen 

év október 23-án öt európai párt, közte a Szvoboda részvételével megalakult az Európai 

Nemzeti Mozgalmak Szövetsége.  

A képviselő emlékeztetett: még Rómában felvetette, hogy a Jobbik számára gondot jelentenek 

a szomszédos országok magyarellenes politikát folytató pártjai, ezért úgy döntöttek, 

tárgyalóasztalhoz ülnek, és megvitatják a problémákat. Hamarosan találkoznak az érintett 

pártok vezetői, s közös nyilatkozatot fogadnak el, amely nyomán számos, a Szvoboda által 

forszírozott, Kárpátaljával kapcsolatos, régóta fennálló vitás kérdés is lekerül majd a 

napirendről – hangsúlyozta Kovács Béla. 

 

Felvidék: 

Ladányi Lajos: A szórványstratégia elkészítéséhez jó 
alapanyagokkal rendelkezünk  
2011. február 1. - Oriskó Norbert - Felvidék Ma  

 

Tegnap tartotta ülését a Magyar Állandó Értekezlet Szórvány Albizottsága. A budapesti 

tanácskozáson a Felvidékről Ladányi Lajos és Papp Andrea MKP-elnökségi tagok vettek 

részt. Ladányi Lajos portálunkat tájékoztatta arról, hogy az átfogó, kárpát-medencei 

szórványstratégia kidolgozásához jó alapot jelentenek a KMKF korábbi 

szórványmunkacsoportja által kidolgozott anyagok.  

- Mik voltak a szórványalbizottság ülésének legfontosabb témakörei? 

– Szórványügyben a legfontosabb feladatnak egy egységes kárpát-medencei magyar 

szórványstratégia megalkotását tartjuk, annak prioritásainak meghatározását, valamint a 

moldvai csángók helyzetének megoldását tatjuk. Figyelembe vesszük, hogy a szórványokról 

és a velük kapcsolatos gondok kezeléséről már készültek dokumentumok, tanulmányok, 

helyzetfelmérések. Megtörtént ez már a Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján és a Délvidéken 
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is, de az átfogó, összehangolt szórványstratégia még nem készült el. Most ezt tűztük ki 

feladatul, hangsúlyozva, hogy az elméleti síkról minél gyorsabban át kell térnünk a gyakorlati 

lépések útjára, azaz a szórványstratégia programpontjainak megvalósítására, hiszen ha 

késlekedünk, akkor a szórványosodás még inkább erősödik. A MÁÉRT szórvány albizottsága 

még ebben az évben el akarja készíteni az átfogó kárpát-medencei magyar szórványstratégiát. 

- Az egyes országokban különböző feltételek vannak a szórványok kezelésére. Különbözőek 

az egyes régiók adottságai, különbözőek az igények, és így más-más módszereket kell 

alkalmazni. Melyek a felvidéki sajátosságok? 

– A Felvidéken legalább háromfajta szórványsorsot kell megkülönböztetnünk. A két 

nagyváros, Pozsony és Kassa jelentős magyar szórvánnyal rendelkezik, a zoboraljai 

magyarság egy nyelvszigetben (szlovák falvakkal  körülvéve) létezik, és vannak még a 

peremvidékek szórványterületei. Mindenhol más-más sajátosságok, problémák vannak, 

melyek megoldására különböző eszközöket kell alkalmazni. Az eszközök ugyan mások, de a 

cél természetesen egy: a szórványsorsban élő magyarok őrizzék meg magyar identitásukat. A 

Felvidéken tehát Pozsonytól Királyhelmecig feltérképezzük a szórványvidékeket. Magától 

értetődően minden problémára nem lehet támogatásokat eszközölni, ezért fel kell állítani a 

prioritásokat. Abban teljes egyetértés van, hogy az oktatásügynek, az iskoláink megőrzésének 

kiemelt figyelmet kell szentelnünk. Össze kell hangolnunk a térségek együttműködését, hogy 

tapasztalataikkal segítsék a többieket. A leghatékonyabb az lenne, ha létrejönne egy országos 

felvidéki szórványközpont, az igények koordinálására, gyűjtésére, feldolgozására. E mellé  

ún. szórványpontokat kellene kijelölni, amelyek maguk köré csoportosítanák az adott 

régióban meglévő magyar intézményeket. 

- A Magyar Koalíció Pártja 2007-től kezdődően összpontosít a szórványokra, a Duray Miklós 

vezette stratégiai tanács – amelyben ön az ún. szórványműhely vezetője volt – több 

dokumentumot kidolgozott, konferenciákat szervezett ezzel kapcsolatban. Ezekre is építenek? 

– Természetesen, és az MKP-ban ma is dolgozik szórványtanács. Rendelkezésünkre áll 

valamennyi anyag, kezdve az első jelentős, szórványügyben megtett lépéstől, a 2008-as 

alsóbodoki szórványkonferenciától. Úgy gondolom, ezek nagyon jó kiindulópontot jelentenek 

a szórványstratégia felvidéki programpontjainak a kidolgozásához. 

- Magyarországon tavaly még két, szórványokkal foglalkozó testület is létezett. Az egyik a 

Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) szórványmunkacsoportja, a másik 

pedig az azóta leváltott, MSZP vezette magyar kormány által létrehozott szórványtanács. 

Ezeknek mi a sorsuk, illetve munkájuknak van vagy lehet valami hozadéka a leendő 

szórványstratégia megszületésére? 

– Igen és nem. Igen, ami a KMKF szórványmunkacsoportját illeti. Annak feladatát teljes 

mértékben átvállalta a MÁÉRT keretén belül működő szórvány albizottság. Az MSZP vezette 

magyar kormányzás idején a MÁÉRT szünetelt, hat éven át nem tartott plenáris ülést, így a 

szórványkérdéssel kénytelenek voltunk a KMKF-en belül foglalkozni. A MÁÉRT 

újjáélesztése és a magyarországi támogatási rendszer átalakulása azonban más, sokkal 

kedvezőbb  körülményeket teremtett a szórványokkal kapcsolatos feladatok megoldására. A 

volt magyar kormány által felállított szórványtanács azonban semmilyen olyan érdemi 

munkát, amelyre alapozhatnánk, nem fejtett ki. Jelenleg Magyarországon a MÁÉRT-en belüli 

szórvány albizottság az egyetlen, szórványügyben illetékes testület. 

- Mikor és hogyan folytatja tevékenységét a MÁÉRT szórvány albizottsága? 
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– A MÁÉRT plenáris ülésen tájékoztatást adunk a szakbizottsági üléséről. A szakbizottságon 

belül várhatóan májusban-júniusban találkozunk újra, és akkor már kész anyagokat fogunk 

megfogalmazni, beleértve a Bethlen Gábor Alapítvány felé a szórványok támogatására 

benyújtandó pályázatokat. 

 

Miért főben járó probléma Szlovákiában a honosítás?  
2011. február 1. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

 

Még mindig teljesen érthetetlen számomra, mi is lehet az oka a szlovák kormány felfokozott 

ellenérzésének, túlpörgetett hozzáállásának és kiemelt „ügyként― való kezelésének egy 

külföldön, lásd például Magyarországon elfogadott törvényhez, a felvidéki magyarokat is 

érintő honosításihoz, ezért próbálom magamnak megmagyarázni. 

Sokszor elhangzott tény, hogy egyetlen Magyarországgal szomszédos vagy nem szomszédos 

országban sem okozott ekkora felháborodást ennek a törvénynek az elfogadása. Valószínűleg 

azért, mert sokkal fontosabbnak vélik saját gondjaikra megoldást találni, saját belpolitikai és 

gazdasági kérdéseikre választ adni, ezért inkább magukra figyelnek, nem pedig más ország 

törvényalkotó folyamatára, ha csak az adott törvény nem sérti saját nemzetének érdekeiket, 

ami ebben az esetben kizárható. Hogy Szlovákia előző miniszterelnöke a parlamenti 

választások előtt kiverte a balhét, érthető, mert jobb híján szüksége volt a „nemzetmegmentő― 

szerepben tetszelegni. Szlovákiában ezzel még mindig igen sok szavazatot lehet elnyerni, és a 

nemzeti téma felvetése, napirenden tartása rendkívül alkalmas a mindenkori belpolitikai 

feszültségek elkendőzésére is. Más kérdés, hogy  a magyarországi törvénnyel is várhattak 

volna pár hónapot, tény viszont, hogy nemcsak Szlovákiában élnek magyarok, csak 

pechünkre nálunk voltak parlamenti választások akkortájt... Viszont azóta Fico és pártja eltűnt 

a kormány éléről, de törvényei tovább kísértenek, azok is, melyeket most az alkotmánybíróság 

törvénytelennek minősített (kissé megkésve), és azok is, amelyeket  hazafiasságának 

bizonyításaként, az előző kormány túlbuzgó nacionalizmusának megnyilvánulásaként  láttak 

napvilágot. A mostani kormány, a mostani parlamenti többség meg nem meri felvállalni 

ezeknek a törvényeknek a teljes kiiktatását, nem tudja felmérni, meddig mehet. Fél a saját 

nemzetétől, fél a törékeny többség elvesztésétől, fél  saját képviselőinek (tisztelet a 

kivételnek) a szavazások során (is) várhatóan  megnyilvánuló ellenérzésétől. 

Mindezeknek a gyökerei pedig az elferdített történelemben, a történelemoktatásban és -

írásban, az ölükbe hullott területek elvesztése felett érzett bizonytalanságban, félelemben, és 

az ebből származó magyarfóbiában kereshetők. És ezek a félelmek Szlovákiában a 

legerősebbek ebben a gyerekcipőben járó, vagy talán már kamaszkorú országban. 

Magyarország többi szomszédja már régen a felnőttkorban jár, történelemszemléletük 

kifinomultabb, tudják, hogy országaik polgárait már nem lehet, nem szabad nacionalista 

maszlagokkal etetni, a rizsa mellé húst is kell adni.  

A kettős állampolgárságra adott szlovák ellentörvény-válasz  ezzel a fiatalos, meggondolatlan  

hevülettel magyarázható, a jelenlegi módosításokat övező vita néhány esetben pedig mosolyt 

fakasztó. Láss egy-két ilyen gyöngyszemet! Tűzoltó ne lehessen kettős állampolgár: 

valószínűleg azért, mert nem biztos, hogy a tűzből vagy a háztetőről először a szlovák 

állampolgárt hozná ki vagy le, ha ott magyarok is lennének. Esetleg a szlovák fecskendő vagy 
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a kibocsátott vízsugár hosszára vonatkozó szigorúan titkos adatokat ismerne meg. Hivatásos 

katona se lehessen más állampolgár, csak szlovák, mert mi van, ha támadnak, vagy támadunk, 

annak ellenére, hogy mindkét állam tagja a NATO-nak, ergo: szövetséges. 

Hogy a visszahonosítást illetően a szlovákiai magyarok között nem szabad kampányolnia 

Orbánnak, meg más hivatalos magyarországi államférfinak, hogy államközi egyezmény 

rögzítse a feltételeket – ezt mondta Orbánnak, időt és teret remélve magának Radičová. Még 

szerencse, hogy a magyar miniszterelnök ebben az esetben vissza tudta fojtani megszokott 

huncut, kis mosolyát. Teljes képtelenség elvárni ugyanis, hogy a szlovák fél által 

megfogalmazandó egyezmény-javaslat alapján a magyar parlament módosítson a törvényen. 

Viszont a vegyes bizottságban való egyeztetés ötlete nagyon jó. Azt még Radičovának is 

tudnia kell, bármilyen rövid ideje áll a kormány élén, hogy ha egy problémát nem akarunk 

vagy nem tudunk megoldani, arra kormányok közti vegyes bizottságot kell létrehozni, hogy 

annak tagjai időtlen időkig csámcsogjanak a problémákon, elemezzék a helyzetet, enyhítsék a 

feszültséget, amíg az feledésbe nem merül. Miközben minden szlovákiai magyar tűzoltó és 

katona titokban megszerzi magyar állampolgárságát is, de nem veszíti el a szlovákot se, mert 

bolond lenne ezt bárhol is bejelenteni, mert attól ő még bátran és hősiesen fogja védelmezni 

akár mindkét haza vagyonát és polgárait is. 

 

Slota helyettese Szlovákia gyilkosának nevezte Orbán Viktort  
2011. február 1. - Felvidék Ma 

 

A Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt első alelnöke, Andrej Danko a párt honlapján 

felhívást intézett a szlovák kormányfőhöz. "Radičová asszony, Orbánra üvöltözzön, ne a mi 

szakszervezeteseinkre!" elnevezésű felhívásban Orbán Viktort, Magyarország 

miniszterelnökét Szlovákia gyilkosaként emlegeti.  

Danko felháborodását Iveta Radičová miniszterelnök azzal váltotta ki, hogy a 

munkatörvénykönyv tervezett módosítása ellen indított aláírásgyűjtés kapcsán a petíciós 

bizottság tagjait arra kérte, hogy ne vezessék félre a polgárokat a valóságnak nem megfelelő  

kijelentésekkel a kormánytervezetről. Danko szerint ezzel Radičová arrogáns viselkedést 

tanúsított. 

Danko szerint az SDKÚ-ban létező Dzurinda-Radičová vetélkedés rányomja a bélyegét a 

nagypolitikára is, és ezzel veszélyeztetik Szlovákiát. Danko nehezményezi, hogy Radičová 

szó nélkül hagyta Orbán Viktor "primitív" viccét (a szlovák-magyar miniszterelnöki csúcsot 

követő sajtótájékoztatón Orbán Viktor azt mondta, hogy nem igazak azok a híresztelések, 

miszerint ő szlovák gyermekeket reggelizik - szerk.megj.), viszont a szakszervezetek 

elégedetlenségére már arrogánsan válaszol. 

„Ha a miniszterelnök asszony példás fellépést kíván tenni, akkor ezt tegye Orbánnal, aki 

politikájával Szlovákia szétverésére törekszik. Csak akkor jöjjön Szlovákia területére, ha 

egyértelműen garantálja határaink változhatatlanságát. Ezt kérje ön nyomatékosan, 

miniszterelnök asszony, hiszen a magyar kormányfővel való tárgyaláson ennél semmi sem 

lehet fontosabb. Hallotta már valaki Orbántól, hogy tiszteletben tartja a határokat? A kemény 

nacionalizmus, a diplomáciai protokoll megsértésének válaszlépés nélküli hagyása jellemzi 

ma Szlovákiát Magyarországgal szemben, valamint a képtelenség arra, hogy igényelje 
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Szlovákia déli határainak garantálását. Minden ún. demokrata félti a székét, ignorálja a 

köztársaság szétverését, miközben Szlovákia csendes gyilkosai, mint Orbán, tovább nevetnek" 

- áll Danko mai "művében". 

 

Szlovákia - Az SNS kész az alkotmánybírósághoz fordulni az 
államnyelvtörvény ügyében 
2011. február 1. - Kokes János - MTI 

 

Ha a szlovák parlament újra megszavazza a köztársasági elnök által visszaadott 

államnyelvtörvényt, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) készen áll arra, hogy az ügyet az 

alkotmánybíróság elé vigye. 

"Az államnyelvtörvény halott, de legalábbis kómában van, s valószínűleg abban is marad az 

újabb módosításig. Elvi meggyőződésből nem értünk egyet az államnyelvtörvény elleni 

támadással, s annak szétverésével" - jelentette ki Rafael Rafaj, az SNS frakcióvezetője kedden 

este Pozsonyban, amikor a parlament újra megvitatta a jogszabályt. 

Ivan Gasparovic december végén azért utalta vissza a törvénymódosítást a parlament elé, mert 

nem ért egyet azzal, hogy a jogszabály megsértéséért kiszabható büntetések nem lennének 

kötelezőek, hanem azokról a kulturális tárca döntene. Gasparovic azt javasolja, hogy a 

büntetés legyen kötelező jellegű. Az államfői vétót a 150 tagú parlament többségi szavazattal 

felülvizsgálhatja. 

A keddi indulatos vitában a baloldali és a nacionalista ellenzék ismét élesen bírálta a koalíciót, 

hogy a felére csökkentette a kiszabható büntetések mértékét, s azok nem kötelező jellegűek.  

Marek Madaric (Irány-Szociáldemokrácia) volt kulturális miniszter, a törvény korábbi 

szigorításának egyik eszmei atyja szerint a mostani módosítás "engedmény a nagymagyar 

politikának". Szerinte Iveta Radicová kormánya folyamatosan enged Orbán Viktor 

kormányának, amely azt szeretné, ha a szlovákiai magyarok egyre inkább Budapest felé 

fordulnának.  

A kormányoldal kezdeményezésére a pozsonyi parlament az eddigi 5000 euróról 2500 euróra 

csökkentette a szlovák államnyelvtörvény megsértéséért kiszabható pénzbüntetés felső 

határát. 

Büntetéseket - a kormányoldal értelmezése szerint - a jövőben magánszemélyek nem, hanem 

csak állami és önkormányzati szervek kaphatnak, azok is csak olyan esetben, ha a 

közigazgatási információkat, valamint az állampolgár biztonságát, egészségét, vagyonát 

veszélyeztető információkat nem közlik államnyelven.  

A Magyar Koalíció Pártja (MKP) már korábban "zavarosnak és ellentmondásosnak" 

minősítette a módosítást, s elégtelennek tartja.  

"Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy továbbra is pénzügyi bírságokkal fenyegetik a magyar 

polgármestereket, önkormányzati képviselőket és állami alkalmazottakat, ha a 

nyilvánosságnak szánt információikat elmulasztják államnyelven is közreadni. A 

kereskedelmi jellegű hirdetések, reklámok esetében a magánszféra továbbra is súlyos 

pénzbüntetésekkel sújtható. Alapjában véve az államnyelvtörvény elfogadott változata a 

kisebbségi nyelvhasználati törvényhez képest fölérendelt jogszabály maradt" - állította az 

MKP közleményében. 
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Nem kizárt, hogy a módosított államnyelvtörvény újbóli elfogadásáról már szerdán szavaz a 

szlovák parlament. 

 

Újratárgyalta az államnyelvtörvényt a parlament  
2011. február 1. - Felvidék Ma 

 

Bár hosszú és éles vita folyt a parlament plénumában délután az államfő által megvétózott, a 

bíróságokról szóló törvényről, a plénum kora este újra elfogadta a jogszabályt, amely 

úgymond mentesíti majd a politikától és politikai befolyástól az igazságszolgáltatást. A 

vitában a koalíciós oldal és az igazságügyi miniszter a decemberben elfogadott szabályozást 

védte, mely a jövőben nyilvánossá tenné a bírósági önkormányzati és hierarchikus szervek 

működését az ítélektől kezdve a belső fegyelmi döntésekig. Ugyancsak ismételten elfogadta a 

plénum, hogy a bírói állásokat pályázat útján töltsék be, s az új szabályozás kizárja a 

tisztségek halmozását is. 

Újra megszavazta a közoktatási törvényt is a plénum, így az eredeti határidőben hatályba 

léphet, hogy a szlovákiai iskolákban az elemi 3. osztályától kötelező az angol nyelv oktatása. 

Az újratárgyalásra visszautalt államnyelvtörvény vitája is terjedelmesre nyúlt. Az ellenzéki 

képviselők lényegében újrakezdték a korábbi második olvasatot, s törvénymódosítás egészét 

bírálták. Rafael Rafaj (SNS) kifogásolta, hogy a törvény nincs összhangban a második 

Dzurinda-kormány hosszútávú, az államnyelv fejlesztéséről szóló koncepciójával, amikor 

törölte az eredet jogszabályból, hogy ezért a kulturális minisztérium felelős. Marek Maďarič 

(Smer-SD) kiemelte: támogatni kellene az államfő azon javaslatát, hogy a büntetés kirovása 

kötelező legyen, ne lehetőség, különben nem lehet majd biztosítani a szlovák nyelv 

használatának terjedését, sem azt, hogy aki szlovák nyelven szeretne információhoz jutni, 

ahhoz hozzá is jusson. Maďarič utalt arra is, hogy a kormány barátkozik a magyarokkal, elébe 

megy ezzel a szlovákiai magyarok nagymagyar vágyainak, s az egész oda vezet majd, hogy 

egyre kevesebb magyar fog szlovákul tájékozódni, s egyre inkább Magyarországhoz fog 

kötődni. Kifogásolta azt is, hogy Iveta Radičová kormányfő nem kérte ki Szlovákiának, 

amikor Orbán Viktor magyar kormányfő látogatásakor azt mondta: az államnyelvtörvényről 

majd a jóváhagyását követően mond véleményt. "Ez szlovák törvény, amihez a magyar 

kormányfőnek semmi köze" - jelentette ki. Ebben tárgyi megjegyzésekben több párttársa is 

támogatta. Juraj Blanár azt mondta: a Maďarič-féle törvényt nem kellett volna megváltoztatni. 

Braňo Ondruš pedig a büntetéseket védte, amelyeket szükségesnek tart a szlovák nyelv 

védelme érdekében. Egyedül Pfundtner Edit (Most-Híd) akarta megvédeni a büntetést, mint 

lehetőséget. Válaszul erre Maďarič elmondta: eredetileg is olyan volt az eljárás, hogy először 

figyelmeztették a törvény megsértőjét, s ha nem reagált pozitívan, közigazgatási eljárást 

indítottak. Ha abban sem következett be a jóvátétel, utána jött a büntetés. Maďarič úgy 

emlékszik, egyedül az MKP csak magyar nyelvű óriásplakátjaiért akartak büntetést kiróni, de 

a kormányváltás miatt erre már nem került sor. (A volt miniszter rosszul emlékezett: a kálazi 

amatőr színjátszókra róttak ki minisztersége alatt pénzbüntetést, mert szórólapjuk csak 

részben volt kétnyelvű. A szerk. megj.) 

A nyelvtörvény vitája ezzel le is zárult. Az újbóli szavazásra holnap dél tájban kerülhet sor, 

amennyiben a 12. ülésbe reggel 9-től beékelődő soron kívüli 13. nem húzódik el túlságosan. 
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A parlament újratárgyalta az egészségbiztosításról és egészségügyi szolgáltatásokról szóló 

jogszabályt is, melyben az államfő több kifogással élt. Elsősorban a gyógyszertárak által 

nyújtható kedvezmények és hűségbónuszok feltételeinek tisztázatlansága miatt adta vissza a 

törvényt a köztársasági elnök, mert nem világos a megfogalmazásából, hogy a gyógyszerész 

vagy az orvos milyen mértékben vehet részt az ilyen üzleti tevékenység szervezésében, részt 

vehet-e egyáltalán. Ahogy a vitában felszólaló Richard Raši (Smer) rámutatott: az utóbbi 

esettel kapcsolatosan az európai bíróság precedens értékű döntést is hozott, amely szakmai 

etikába ütközőnek tartotta ezt az eljárást. Raši az államfő ezen javaslatának elfogadását 

szorgalmazta. A kereszténydemokrata Mária Sabolová egyetértéséről biztosította Richard 

Rašit, s ő is ennek a törvénycikkelynek az elvetését támogatta. Az bónuszt egyedül Viliam 

Novotný (SDKÚ-DS) védte, aki annak idején a részletes vitában, a parlament plénumában 

maga terjesztette elő. Mária Sabolová azt mondta, jobb lenne ezt a kérdést a készülő 

gyógysztörvényben rendezni. 

E törvény sorsáról is holnap születhet döntés. 

 

Erdély: 

Tizenhatezren kérték már a kettős állampolgárságot  
2011. február 1. - Berek Patrícia, Ionescu Nikolett - Kossuth Rádió. Erdély Ma 

 

Folyamatos az érdeklődés a kettős állampolgárság iránt, hetente átlagosan négyezren igénylik 

a honosítást. Mindez azt jelenti, hogy annyian kérik a magyar állampolgárságot egyetlen hét 

alatt, mint korábban egy egész évben. Eddig 16 ezren nyújtottak be kérelmet. 

Az eddigi kérelmezők több mint fele Erdélyben, körülbelül negyede pedig a Délvidéken adta 

be papírjait. Wetzel Tamás miniszteri biztos elmondta: az erdélyi, úgynevezett Demokrácia 

Központokra azért is szükség van, hogy segítsenek kitölteni a kérelmeket, és előkeríteni a 

sokszor nehezen hozzáférhető, régi iratokat. Észak-, illetve Dél-Amerikában is szükség van 

segítségre, itt kihelyezett konzuli napokat tartanak majd. Venezuelában például előzetesen 

négyszázan jelezték, hogy igényt tartanak az állampolgárságra, ott a konzul február elején 

veszi majd át a kérelmeket. Az érdeklődés folyamatos, Los Angelesből, Katarból, 

Ausztráliából – ahogyan Wetzel Tamás mondja –, a világ minden tájáról érkeznek a kérelmek 

a nagykövetségekre, konzulátusokra, vagy egyenesen Budapestre. 

Az elmúlt hónap sikertörténet – fogalmazott a miniszteri biztos, hozzátéve: sok kérelmet már 

véleményeztek, az első dokumentumokat pedig már továbbították is a köztársasági elnöknek. 

Az első átadásokat összekötik a nemzeti ünneppel: március 15-én Budapesten, több más 

magyarországi nagyvárosban, ezenkívül Csíkszeredában, Kolozsvárott és Szabadkán is 

ünnepélyes eskütételt tartanak. 

 

Erdély: 

Vidéken is tájékoztatnak az egyszerű honosítási eljárásról 
Szatmár megyében 
2011. február 1. - szatmar.ro 
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Vidéki kiszálláson voltak a hét végén az EMNT Szatmár megyei szervezetének 

szatmárnémeti Demokrácia Központjának munkatársai. 

Január 29-én, szombaton délután a Nagykároly melletti Börvelyben mintegy huszonöt 

börvelyi lakos ment el az első ilyen jellegű tájékoztató fórumra, ahol közvetlenül a szatmári 

iroda alkalmazottai nyújtottak számunkra megbízható információkat az egyszerűsített 

honosítási eljárásról. Öt család esetében még a fórum idején elkészült a kész aktacsomó az 

állampolgárság igényléséhez. 

A börvelyi fórumon arról is döntés született, hogy Nagy Iván, az EMNT Szatmár megyei 

szervezetének börvelyi elnökségi tagja heti rendszerességgel fogadóórát fog tartani a helyi 

református egyház gyülekezeti termében, közvetítvén a börvelyi magyarok és a Demokrácia 

Központ között. 

Január 30-án, vasárnap délután Halmiban tartott lakossági fórumot a szatmárnémeti 

Demokrácia Központ, ahol szintén mintegy harminc személy várta érdeklődéssel a magyar 

állampolgárság megszerzésével kapcsolatos információkat. A község helyi vezetői 

támogatásukról biztosították a Demokrácia Központ munkatársait. E hét második felében 

Sándorhomokon és Szárazberken kerül sor újabb lakossági fórumra az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács Szatmár megyei szervezete részéről. 

 

Együttműködés az EMNT és a Sepsiszéki Székely Tanács között 
2011. február 1. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

 

Együttműködési megállapodást írt alá az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sepsiszéki 

szervezete és a Sepsiszéki Székely Tanács a honosítás, közös pályázatok és az EU-s 

törvénykezdeményezéshez szükséges egymillió aláírás összegyűjtése érdekében. 

Hivatalos formát öltött a két szervezet közti együttműködés, melynek célja a közös 

programok megvalósítása és a honosítási eljárás támogatása. Jakabos Janka, a háromszéki 

EMNT elnöke, valamint Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács vezetője közös 

sajtótájékoztatón számoltak be a megállapodás létrejöttéről, valamint a jövőbeli 

célkitűzésekről. 

 

Gazdasági és oktatási célkitűzések 

Az egyik kiemelkedő program, melyen közösen dolgoznak, az Európai polgárokért 

elnevezésű, melyneklétrejöttében egy katalán egyesület is felajánlotta támogatását a 

szervezeteknek. Közös oktatási szakbizottság felállítását is tervezik – mondta az elnök, 

valamint gazdasági fejlesztések terén is komoly célkitűzéseket fogalmaztak meg, szakmai 

támogatást kapnak a Mikó Imre-terv kidolgozásában is.  

Ugyanakkor a gazdasági szakbizottság fontosnak tartja az anyaországgal, a magyar 

kormánnyal való szoros kapcsolattartást és stratégiai együttműködést a gazdasági élet 

érdekében. A Sepsiszéki Székely Tanács továbbá lényeges segítséget nyújt a 

demokráciaközpontban zajló honosítási eljárással kapcsolatos ügyintézésben, szakképzett 

önkéntesek által.  
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Jakabos Janka kiemelte, a városban több ponton is működnek profitorientált 

magánvállalkozások, melyek demokráciaközpontokként hirdetik magukat, holott nem azok. 

Nem partnerei és nem is alárendelt intézményei ezek a magáncégek az EMNT-nek – mondta 

az elnök, ezért felhívják a lakosság figyelmét, hogy demokráciaközpont csak a Szabadság 

téren működik Sepsiszentgyörgyön. 

 

Az összefogás fontossága 

Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke elmondta, természetesnek tartja, ha két 

szervezet összefog és együttműködésben állapodik meg, hiszen ezek a tettek példaértékűek. 

Az ötlet már régen megfogant – mondta Gazda, voltak közeledések, és véleménye szerint jó 

példával járnak elöl, hiszen ami a két sepsiszéki szervezet között megszületett, átragad 

másokra is. Jó lenne, ha több háromszéki szervezetre átterjedne az együttműködés – 

fogalmazott az elnök, ugyanakkor talán a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elhidegült viszonyát is felerősíthetik.  

 „Sok mindenben egymásra vagyunk utalva, sok mindenben közös a célunk, és ezt 

hangsúlyozni kell: ha két szervezet összefog, akkor hatékonyabban tudnak dolgozni is‖ – 

mondta Gazda Zoltán. Gazda Zoltán ajándékot is hozott az EMNT-nek, egy székely zászlót 

adott át Jakabos Jankának, melyet a demokráciaközpont homlokzatára helyeznek ki. 

 

Egyre több az állampolgárságot kérvényező 

A sajtótájékoztató keretében Nemes Előd, a sepsiszéki EMNT ügyvezető elnöke és a 

demokráciaközpont vezetője számadatokat ismertetett a honosítási eljárással és az iroda 

látogatottságával kapcsolatosan. Decembertől Erdélyben eddig összesen 16 870 személy 

érdeklődött, és a munkatársak lezártak 2724 mappát. Háromszéken 2602 ügyfél és érdeklődő 

volt a központban, és 271 mappát véglegesítettek. Nemes Előd kiemelte, a sepsiszentgyörgyi 

központ látogatottsága a vidéki irodák megnyitásával sem változott, napi száz háromszéki 

lakos látogat el a központba érdeklődni és segítséget kérni. 

Az irodavezető azt is elmondta, elindult az EMNT országos telefonos tudakozója, ahol 

naponta 8–20 óra között válaszolnak az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos 

kérdésekre. A tudakozó telefonszáma 0264-308-208. (Az egyetlen telefonszám több vonalat 

takar, a munkatársak párhuzamosan több vonalon tudnak válaszolni.) A tudakozó munkatársai 

ugyanakkor előjegyzik az erre igényt tartó ügyfeleket a demokráciaközpontokba.  

Ugyanakkor az EMNT helyi vezetősége azt is elmondta, hogy elkezdődött az aláírásgyűjtés az 

Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzéséért, Háromszéken önkéntesek és tanácsosjelöltek gyűjtik 

az aláírásokat. A tapasztalatok szerint a lakosság részéről kedvezők a visszajelzések, 3 nap 

alatt 300 aláírás gyűlt össze Sepsiszentgyörgyön. Az EMNT helyi vezetősége kiemelte, a 

demokráciaközpontba látogató, magyar állampolgárság kapcsán érdeklődő személyektől nem 

gyűjtenek aláírást, de aki kézjegyét szeretné adni, az megteheti az irodában. 

 

Magyar világ lesz Székelyföldön 
2011. február 1. - Kovács Attila - szekelyhon.ro 
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Magyar világ lesz, ebben hiszünk, ezért vagyunk itt, hogy ezt megvalósítsuk – mondta Papp 

Előd, a az erdélyi demokrácia-központok székelyföldi hálózatának koordinátora a 

csíkszeredai központ kedd esti ünnepélyes avatóján. 

A január eleje óta működő, naponta igen sok érdeklődőt fogadó csíkszeredai demokrácia-

központ jelentős segítséget nyújt a honosítási eljárást igénylők számára. Az ünnepségen 

Ráduly Róbert Kálmán polgármester arról beszélt, hogy ő is igénybe vette a központ 

szolgáltatásait, és így értékelte: le a kalappal előttük.  A polgármester úgy vélte, hogy ez az 

alkalom a magyarországi polgárok magukra találása nélkül nem jöhetett volna létre, és noha 

az állampolgárságot kérni kell, ,, a mi atyánkfiainak alanyi jogon kellene megadni, mert ezt 

kiérdemelték az elmúlt évtizedek alatt''. Papp Előd azt mondta, az a feladatuk, hogy azt a 

magyar világot, amelyre lehetőséget adott a Fidesz-KDNP pártszövetség nemzetegyesítő 

akarata, most kiteljesítsék. 

Szászfalvi László magyar egyházügyi államtitkár szerint történelmi időknek vagyunk 

részesei, a magyar nemzet közpolitikumban történő egyesülésének vagyunk szemtanúi. „A 

magyar nemzeti egységnek is részesei vagyunk, ennek megvalósítása óriási munka, kihívás, 

és feladat mindannyiunk számára‖ – mondta az államtitkár, aki minél több munkát kívánt a 

központ munkatársainak, hogy minél nagyobb áttörést lehessen elérni a honosítás terén. 

Szászfalvi úgy vélte, talán példa értékű, hogy a törvény alkalmazásához szükséges hatalmas 

háttérmunkát ilyen rövid idő alatt sikerült elvégezni. 

Balogh György konzul, a csíkszeredai magyar konzulátus ügyvivője úgy értékelte, hogy 

Csíkszereda a nemzetpolitika szempontjából a legfontosabb hellyé nőtte ki magát. Ő Bába 

Iván, a magyar külügyminisztérium közigazgatási államtitkára levelét idézte, aki úgy 

fogalmazott: „a nemzet gyógyul azáltal, ami most történik‖.Toró T. Tibor, az Erdélyi Nemzeti 

Tanács ügyvezető elnöke szerint az állampolgárság a legmagasabb rendű közjogi kapcsolat az 

ország és a nemzet részei között, és ezt most helyre kell állítani. 

 

Wetzel: zökkenőmentesen zajlik az egyszerűsített honosítás 
2011. február 1. - transindex.ro 

 

Február elsején az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács központi irodájában, a kolozsvári Rhédey-

házban tartott sajtótájékoztatót Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető 

elnöke, Wetzel Tamás, az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos feladatok 

végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, Szilágyi Mátyás, a Magyar Köztársaság kolozsvári 

főkonzulja és Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közép-erdélyi régiójának 

elnöke, a Demokrácia Központok igazgatója.  

Toró T. Tibor tájékoztatása szerint a Demokrácia Központok erdélyi munkatársai szorosabb 

együttműködést szorgalmaznak a dél- és muravidéki, valamint a horvátországi magyar 

kollégákkal. Kölcsönös látogatások révén kicserélik tapasztalataikat, és segítik egymást az 

egyszerűsített honosítás kivitelezésében.  

Wetzel Tamás elmondta: az egyszerűsített honosítás kapcsán semmiféle fennakadás nincs, az 

ügyintézés zökkenőmentesen zajlik, a visszajelzések pozitívak. Közölte: a honosítás nem 

egyszerű közigazgatási eljárás, hanem olyan heroikus munka, amelyben felemelő érzés részt 

venni.  
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Gergely Balázs elmondta: az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Demokrácia Központjai 26 

településen nyújtanak segítséget az egyszerűsített honosítási kérelem benyújtásához. Január 

végéig 17–18 ezer érdeklődő kereste fel az irodákat.  

A fokozott érdeklődés és a gördülékenyebb ügyvitel miatt megkezdte munkáját a 

tudakozóközpont is, amely a 0264 308 208-as telefonszámon hívható, hétköznapokon 8–20 

óráig. A tíz napja működő szolgáltatás célja, hogy tájékoztassa az érdeklődőket, és fogadási 

időpontokat biztosítson a területi irodákhoz. A Demokrácia Központok munkatársai kimennek 

olyan félreeső településekre is, ahol gondot okoz a legközelebbi irodához való beutazás. A 

Demokrácia Központok munkáját komoly mértékben sehol nem akadályozták, országszerte 

rendben zajlik az ügyintézés - számolt be Gergely.  

Szilágyi Mátyás tájékoztatása szerint a csíkszeredai, kolozsvári és szabadkai 

külképviseleteken a legnagyobb az érdeklődés az egyszerűsített honosítás iránt. (emnt 

sajtóiroda) 

 

"Az állampolgárság nem üzlet és nem versenyfutás" 
2011. február 1. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) megállapodást kötött az RMDSZ-szel és az 

MPP-vel arra vonatkozóan, hogy tájékoztatást nyújtanak a magyar állampolgárság 

megszerzésével kapcsolatban. Az EMNT Demokráciaközpontja továbbra is első kézből kapja 

az információt a magyar kormánytól és a konzulátusokra is csak itt jegyeztethetik előre 

magukat az érdeklődők. 

 „Az állampolgárság nem üzlet és nem versenyfutás. Nem versenyezünk, hogy ki tájékoztat 

több személyt a visszahonosítással kapcsolatban. Éppen ezért felkértük az RMDSZ és az MPP 

megyei szervezeteit, hogy nevezzenek meg egy-egy személyt, akivel mi folyamatosan tartjuk 

a kapcsolatot, hogy ne fordulhasson elő a biharihoz hasonló eset, amikor az RMDSZ 

félretájékoztatott. A mi célunk az, hogy minél több személyhez jusson el az információ. A 

demokráciaközpontoknak egyetlen plusz szolgáltatásuk van mindenki mással szemben: 

közvetlenül programálhatunk a csíkszeredai és a kolozsvári konzulátusokra, illetve az általunk 

lepecsételt dossziék biztosan jók, nem fordulhat elő, hogy bárkit visszafordítanak. Ezeket a 

magyar kormánnyal kötött szerződés biztosítja‖ – mondta a Maros megyei 

demokráciaközpontok vezetője, Kali István. Hozzátette, a magyar politikai pártokkal kötött 

megállapodás fényében is javallott, hogy mindenki legalább egyszer látogasson el a Klastrom 

(Mihai Viteazul) utca 40. szám alatti Demokráciaközpontba, hogy nézzék át a dossziékat, de 

az információkat bárhol „beszerezhetik‖.  

 

Vidékre jár a Demokrácia Központ 

Kali István válaszolt arra a korábbi felvetésre is, miszerint a központok kapacitása véges, 

ezért jó lenne másnak is helyet adni. A magyar állampolgárságról szóló tájékoztatást 

kiterjesztik a megye nagyobb városaira, majd a kis települések következnek. „Februárban 

kezdjük a vidékjárást. Sokan jelezték, hogy szívesen segítenek, ez pedig azt jelenti, hogy a 

kapacitásunk nem véges. Eddig Dicsőszentmártonból, Szászrégenből és Segesvárról kérték, 

hogy menjünk hozzájuk. Mindenhol lesz egy helybéli személy, akit Marosvásárhelyen 
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kiképezünk, és aki adott időpontokban a kihelyezett székhelyeken áll az érdeklődők 

rendelkezésére. Az összegyűjtött dossziékért péntekenként megyünk ki Marosvásárhelyről, és 

véglegesítjük ezeket‖ – tudtuk meg az EMNT egyik Maros megyei alelnökétől.  

 

Románok is kérik – már nem szenzáció 

A marosvásárhelyi demokráciaközpont január 3-ai megnyitása óta 2381-en érdeklődtek, 421 

dossziét pedig lezártak. Az irodát nem csak Marosvásárhelyről, illetve Maros megyéből 

keresték fel, hanem Resicabányától Besztercén át a Székelyföld közepéig több településről. 

„Két héttel ezelőtt még szenzációként számolhattunk be arról, hogy román anyanyelvű 

személy betért hozzánk érdeklődni. Mostanra ez megszokottá vált, egyre többen jönnek. A 

törvény nem ismer etnikai határokat, csak a feltételeket kell teljesíteni, azaz magyar 

állampolgárságú felmenőt kell igazolni és a magyar nyelvet beszélni‖ – fogalmazott Kali 

István. 

 

Magyar állampolgárságot kértek a város elöljárói 
2011. február 1. - Létai Tibor - szekelyhon.ro 

 

A hargitai megyeszékhely önkormányzatának tagjai kedden délután testületileg jelentek meg 

a Magyar Köztársaság Csíkszeredai Főkonzulátusán, hogy kérvényezzék egyszerűsített 

visszahonosítási eljárással a magyar állampolgárságot. 

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere, Antal Attila alpolgármester, valamint az 

önkormányzat RMDSZ és MPP frakcióinak tagjai kedden 16 órától testületileg jelentek meg 

Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán, azzal a céllal, hogy kérvényezzék a magyar 

állampolgárságot az egyszerűsített visszahonosítási eljárás alapján. 

A konzulátus előtt, a sajtósok gyűrűjében megjelent tanácsosok körében – a januári csípős 

hideg ellenére – emelkedett volt a hangulat. Örömüket fejezték ki, hogy az elmúlt 

esztendőben végre törvény született az egyszerűsített visszahonosításról. A történelminek 

mondható lehetőséggel – vagyis, hogy az anyaországba való áttelepülés nélkül is lehet valaki 

magyar állampolgár – a város elöljárói is élni kívánnak, és egyúttal másokat is arra biztatnak, 

hogy kérjék vissza magyar állampolgárságukat. 

Az eseményt megörökítve, a jelenlévőkről egy csoportkép is készült a konzulátus lépcsőjén. 

 

EMNP: gyűlnek az aláírások 
2011. február 2. - kas - Háromszék 

 

Három nap alatt háromszáz aláírást gyűjtöttek össze az Erdélyi Magyar Néppárt 

bejegyzéséhez Sepsiszéken — jelentette be Nemes Előd, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) ügyvezető igazgatója. Biztatónak tartják a kezdetet, Tőkés László nevére könnyen 

nyílnak az ajtók, elutasításra alig volt példa, többnyire csak olyanok zárkóztak el az ívek 

aláírásától, akiket saját bevallásuk szerint nem érdekel a politika. 

A tervek szerint március 15-ig gyűjtik össze a vállalt ötezer támogató aláírást, de utána is 

folytatják az akciót, mert jó alkalom az új párt népszerűsítésére is, no meg arra, hogy 
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munkával is bizonyítsák alkalmasságukat azok, akik szerepet kívánnak vállalni majd az új 

pártban — fejtette ki Jakabos Janka, az EMNT háromszéki elnöke. 

Tőkés András, Tőkés László testvére ugyanakkor Marosvásárhelyen kijelentette: az EMNP 

bejegyzését az idei tusványosi szabadegyetemen jelenthetik be. A párt bejegyzéséhez Maros 

megyében 2500 aláírást szeretnének összegyűjteni. 

Mint ismeretes, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közgyűlésének küldöttjei 2010. december 

elején Székelyudvarhelyen megszavazták az Erdélyi Magyar Néppárt létrehozásáról szóló 

határozatot. A határozat szerint a pártot az erdélyi magyar közösség politikai érdekeinek 

képviselete céljából hozták létre. 

 

Toró T. Tibor cáfolja a pártfinanszírozást 
2011. február 2. - Bíró Blanka, Rostás Szabolcs, Szucher Ervin - Krónika 

 

Toró T. Tibor ügyvezető elnök szerint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács demokrácia-

központjai többletvállalásként nyújtanak tájékoztatást honosításügyben, és ez a tevékenység 

független a szervezet támogatta pártalapítástól. Időközben több megyében is elkezdődött az 

Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzéséhez szükséges aláírásgyűjtés, az első támogatók azok 

közül kerültek ki, akik a demokrácia-központokhoz fordultak honosításért. 

Cáfolta tegnap Toró T. Tibor azokat a vádakat, miszerint a magyar kormány a demokrácia-

központok finanszírozásával támogatja az új erdélyi magyar párt megalakítását. Borbély 

László, az RMDSZ ügyvezető alelnöke a napokban Marosvásárhelyen kijelentette: a 

szövetséget aggasztja Tőkés László pártalapítási szándéka, tekintve, hogy az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke 2009-ben a tulipános alakulat színeiben szerzett európai 

parlamenti mandátumot. Borbély kifogásolta, hogy miközben az RMDSZ-nek is megvannak a 

lehetőségei tájékoztatni a magyar állampolgárságért folyamodó erdélyi magyarokat, a magyar 

kormány szerinte jelentős összeggel támogatja az EMNT működtette demokrácia-

központokat, ezáltal pedig közvetve az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) létrejöttét. 

Lapunk kérdésére az EMNT ügyvezető elnöke leszögezte: a demokrácia-központok nem a 

magyar kormánynyal kötött megállapodás értelmében jöttek létre (az egyezmény a könnyített 

honosítás ügyében nyújtott tájékoztatást célozza), hanem a nemzeti tanács programjainak 

lebonyolítását szolgálják. „Többletvállalásként ajánlottuk fel kapacitásunkat a honosítás 

erdélyi végrehajtására, amelyet nemzetstratégiai ügynek tekintünk, de a központok ettől a 

kérdéstől függetlenül létesültek. Az irodahálózatot önerőből, pályázatokból működtetjük, és 

nem titok, hogy közérdekű céljaink megvalósítására pályázunk a Bethlen Gábor Alapnál, de 

uniós forrásokból is. Az EMNT valóban fontosnak tartja az új erdélyi magyar párt 

létrehozását, de mindez független a központok lététől vagy a honosítástól‖ – szögezte le 

kérdésünkre Kolozsváron Toró, az RMDSZ-ben zajló elnökválasztási kampánynak 

tulajdonítva Borbély kijelentését. Ezzel kapcsolatban Wetzel Tamás honosításért felelős 

miniszteri biztos mindössze azzal kívánt reflektálni, hogy az állampolgárság kiterjesztése 

olyan szent ügy, amelyet nem kellene konfliktusokkal terhelni. 

Tőkés András: nincs szó „árucsatolásról‖  

Időközben több megyében is elkezdődött az EMNP bejegyzéséhez szükséges aláírásgyűjtés. 

Az első támogatók azok közül kerültek ki, akik az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által 
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működtetett demokrácia-központokhoz fordultak egyszerű honosításért. Tőkés András, az 

EMNP kezdeményező bizottságának a tagja tegnap cáfolta a vádat, miszerint „árucsatolás‖ 

folyna a két ügyben. Spekulációknak adott teret az a tény, hogy az EMNP bejegyzéséhez 

szükséges első néhány száz aláírás éppen azokból a demokrácia-központokból került ki, 

melyhez a lakosság a magyar állampolgárság megszerzése érdekében fordul. Az EMNT, 

illetve a szervezet által működtetett demokrácia-központok vezetői határozottan cáfolják azt a 

többnyire RMDSZ-berkekből származó állítást, miszerint az iroda alkalmazottjai és 

önkéntesei csak azoknak a személyeknek segítenének a gyorsított honosításban, akik előbb 

aláírják a pártbejegyzéshez szükséges íveket. „Nincs szó árucsatolásról – a kettős 

állampolgárság megszerzéséhez nyújtott támogatás és az új erdélyi magyar párt 

bejegyzéséhez szükséges aláírások gyűjtése két külön feladat. Aki viszont bejön az EMNT-

hez a honosításról érdeklődni, és ugyanakkor támogatni szeretné az új alakulat bejegyzését, 

nem utasítjuk vissza, sőt örülünk neki‖ – jelentette ki tegnap Tőkés András. A 

marosvásárhelyi demokrácia-központ vezetője, Kali István megpróbálta pontosan körbeírni, 

miként gyűlt be egy hét alatt az a mintegy száztíz aláírás. Mint mondta, ő és munkatársai csak 

azoktól a személyektől kérdezik meg, hogy hajlandók-e kézjegyükkel támogatni a néppárt 

bejegyzését, akiknek a kezébe adják a honosításra összeállított teljes dossziét. „Az általunk 

lepecsételt dosszié az illető kezében van, amikor megkérdezzük, hogy aláírja-e a listát. Ha 

nemet mond, megértjük, és megköszönjük, hogy a kettős állampolgárság ügyében hozzánk 

fordult‖ – magyarázta Kali. Marosvásárhelyen a tegnap délig 421 dossziét állítottak össze, és 

110 aláírást gyűjtöttek az EMNP támogatására.  

A lemorzsolódott szavazókat szólítanák meg  

Tőkés András elmondta továbbá, az EMNP kezdeményező bizottsága természetesen azokat is 

próbálja megszólítani az aláírásgyűjtés keretében, akik nem szándékoznak kettős 

állampolgárságért folyamodni. Jakab István, az EMNT Maros megyei elnöke szerint a 

térségben nem jelent gondot a 25 ezer aláírás összegyűjtése, éppen ezért – a pártépítés 

érdekében – az EMNP megbízottjai nem állnak le a minimális támogatói szám megszerzése 

után.  

Újságírói kérdésre, miszerint lát-e esélyt arra, hogy a másik két erdélyi magyar politikai 

alakulat sugallatára mégis elálljanak az EMNP bejegyzési szándékától, Tőkés András úgy 

fogalmazott: ez csak abban az esetben történhet meg, ha a másik két magyar alakulat 

valamiféle radikális változáson megy keresztül. Egyelőre azonban úgy véli, az RMDSZ 

teljesen eltávolodott a tagságától, az MPP pedig hosszú ideje politikai hibernációra 

rendezkedett be. „Mi nem a két szervezet szavazóbázisából akarunk lecsípni, hanem azt a 

mintegy 700 ezer erdélyi magyart szeretnénk megszólítani, akik valamilyen okból kifolyólag 

már nem járnak el voksolni‖ – tette hozzá az új párt kezdeményező bizottsági tagja.  

Tegnap Sepsiszéken is elkezdődött az új párt bejegyzéséhez szükséges aláírások gyűjtése. 

Megtudtuk: az önkéntesek már három napja gyűjtik az aláírásokat, eddig 300-an látták el 

kézjegyükkel az íveket. Nemes Előd, a sepsiszéki EMNT ügyvezető elnöke elmondta, a 

válság és a kiábrándultság ellenére Sepsiszéken pozitív volt a fogadtatás, az eddig elért 

eredményekkel meg vannak elégedve. A Kovászna megyei szervezet 4000, ebből a sepsiszéki 

2000 kézjegy összegyűjtését vállalta, reményeik szerint ennél jóval többen támogatják majd a 

pártbejegyzést – mondta Nemes Előd, aki úgy tudja, a gyűjtést a tusnádfürdői Bálványosi 

Nyári Szabadegyetem és Diáktábor ideje alatt is folytatják, hogy felmérjék mekkora 

támogatottsága van a jövendőbeli pártnak. Nemes Előd hangsúlyozta, a sepsiszentgyörgyi 
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demokrácia-központban a honosítás ügyében betérő személyektől nem kérik, hogy írják alá a 

pártbejegyzést támogató íveket. 

 

Magyar Lecke 
2011. február 2. - Benkő Levente - Krónika 

 

Az eddigi ügyvitel során nem állt elő megoldhatatlan helyzet – jelentette ki tegnap 

Kolozsváron Szilágyi Mátyás. A Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulja ezt arra utalva 

fogalmazta meg, hogy felvetődött a kérdés: például az 1940 és 1944 között magyar 

állampolgársággal rendelkező észak-erdélyi románok vagy azok leszármazottai ütköznek-e 

valamiféle akadályba, midőn egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot 

kérelmeznek. Tudniillik a magyarnyelv-tudás, illetve a magyar nyelven folytatott 

tanulmányok mellett a valamikori magyar állampolgárság is bizonyító tényezőként számít, s 

eddig nem is egy erdélyi román nemzetiségű ember lépett a honosítási kérelem ügyében. 

Sietve teszem hozzá, hogy nem kell félni az olyasfajta mérhetetlen butaságtól és 

rosszindulattól, mint amilyenekkel a 2004. december 5-i emlékezetes népszavazás előtti 

kampányban Kovács László és a hozzá hasonlóan magyar nyelvet beszélő, de idegen szívű 

ideológiai társai Magyarország népét huszonhárommillió román beözönlésével riogatták. És 

sietve teszem hozzá azt is, hogy az egykori magyar állampolgársági kötődésüket bizonyítani 

tudó Kárpát-medencei, utódállamokban élő horvátok, románok, szerbek, szlovákok, 

szlovének, ukránok ugyanolyan joggal kérvényezhetik és kaphatják meg a magyar útlevelet, 

akárcsak mi. Szent Istvánnak a vendégek befogadásáról és gyámolításáról szóló, Imre 

herceghez intézett intelmeire – miszerint az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és 

esendő – alaposan rácáfoltak az utóbbi két évszázad Kárpát-medencei eseményei, s főleg 

nemzetállami törekvései; az imént említett nemzetek pedig e Kárpátok ölelte térségben már 

rég nem jövevények és vendégek, hanem tetszik, vagy sem, akárcsak mi: államalkotó 

tényezők. Ettől még a másság iránt való türelem Szent István-i gondolata semmit sem 

veszített időszerűségéből. S mert a román politikum, de a civil társadalom berkeiből is 

sokszor és sokan kioktatták már Magyarországot demokráciából és például a nemzetiségi 

másság iránti türelmességből, akkor most itt van a magyar lecke. Ami egyben a vegyes 

házasságok fölöttébb haszontalan volta mellett arra a nem kevésbé hamis és buta „elméletre‖ 

is vaskos válasz, miszerint romániai magyar gyermek tanuljon románul, mert úgy könnyebben 

érvényesül. 

 

Nyugalom 
2011. február 2. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

A megszorítások táplálta kisebb-nagyobb tüntetéseket és az ellenzék lármáját leszámítva, 

csend és béke van nálunk. Rendben zajlik a gyorsított honosítás, amelyről pár éve még 

álmodni sem mertünk. Még kevésbé, hogy a magyar konzulátusok mellett a hangzatos nevű 

demokrácia központokban is intézhető a nemes művelet. 

A megszorítások táplálta kisebb-nagyobb tüntetéseket és az ellenzék lármáját leszámítva, 

csend és béke van nálunk. Rendben zajlik a gyorsított honosítás, amelyről pár éve még 
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álmodni sem mertünk. Még kevésbé, hogy a magyar konzulátusok mellett a hangzatos nevű 

demokrácia központokban is intézhető a nemes művelet. 

Hála a jó magyar-román kapcsolatoknak! Az új médiatörvény szerint működő anyaországi 

közszolgálati tévék ezt a két jó barát (a szabadszájúságukkal néha nagy nyugati partnereiket is 

meghökkentő) Băsescu és Orbán tusványosi parolázásával magyarázzák. De hatással van rá a 

magyar miniszterelnök ama ígérete is, hogy uniós elnökségük idején segítik Románia 

schengeni csatlakozását. Bár jól tudott: a francia és német ellenállás miatt ebből aligha lesz 

valami.  

Bukarest egyelőre türelmes. Miért is? Mert RMDSZ nélkül nincs román kormány! Vak, aki 

nem látja, hogy e ténynek meghatározó szerepe van nem csak az itthoni békében, de a két 

ország jó viszonyában is. Vagy elfelejtettük: ha nem vagyunk ott, milyen hamar kirúgnak 

minden magyar igazgatót, prefektust, államtitkárt, főtisztviselőt? A most csöndes Székelyföld 

forrong. Nem egyszer megtapasztaltuk: ellenzékben eszköztelenek és árvák leszünk, s borul a 

magyar–román jó viszony!  

Már abba bele lehetne kötni, hogy a demokrácia-központok homlokzatán lévő táblákra sokkal 

kisebb betűvel írták a román szöveget, mint a magyart. Ám ez csak tűszúrás ahhoz 

viszonyítva, hogy szlovák mintára (à la kisantant!) a kettős állampolgároknak megtilthatják, 

hogy rendőrök, pénzügyőrök, tűzoltók stb. lehessenek. 

Más szavakkal ugyanerre azt is mondhatják: magyar állampolgárságú székelynek nem jár 

román autonómia! Persze, a másik állam nem köteles kiadni, hányan és kik kérték a 

honosítást. De hát nem is kell kérnie, hiszen az M1, M2 és a Duna Tv-ből folyik az adat! 

Naponta többször bemondják: hány ezren jelentkeztek Csíkszeredában, Kolozsváron stb. (A 

„legjobb magyarokról‖ riportok is készülnek.) Mert a kormánynak alig van más olyan sikere, 

ami ilyen kevés bírálatot kapna. Meg hát mi, magyarok szeretünk fölöslegesen hencegni, 

vitézkedni! Ahelyett, hogy stratégiai fontosságú dolgokat csöndben intéznénk, mint a 

románok a moldovaiak honosítását! 

Sok-sok erdélyi magyarral várom: milyen nyugalom lesz nálunk, amikor a magyarországi 

adófizetők pénzén gyúrt új néppárttal szétverik a romániai magyar parlamenti (és egyéb) 

képviseletet. Máris látni, mint ölelkezik Băsescu, Ponta, Antonescu: végre nem a magyarok 

döntik el, ki kormányoz Romániában!  

Kövérék gratulálhatnak! 

 

Papíron rögzülő koalíció 
2011. február 2. - Cs. P. T. - Új Magyar Szó 

 „Egy-két héten belül‖ írják alá a koalíciós pártok a kormány prioritásairól szóló 

megállapodást, amelyben határidőkhöz kötik a különböző jogszabályok – köztük az RMDSZ 

által szorgalmazott törvények – elfogadását. Erről Fekete-Szabó András szenátusi 

frakcióvezető tájékoztatta lapunkat röviddel azután, hogy Emil Boc miniszterelnök a 

parlamenti ülésszak első napján találkozott az RMDSZ felsőházi frakciójának tagjaival. 

„Szükség volt írásos megállapodásra, ne maradjon a levegőben az, amikben a koalíciós 

tanácskozásokon megegyezünk‖ 

„Egy-két héten belül‖ írják alá a koalíciós pártok a kormány prioritásairól szóló 

megállapodást, amelyben határidőkhöz kötik a különböző jogszabályok – köztük az RMDSZ 
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által szorgalmazott törvények – elfogadását. Erről Fekete-Szabó András szenátusi 

frakcióvezető tájékoztatta lapunkat röviddel azután, hogy Emil Boc miniszterelnök a 

parlamenti ülésszak első napján találkozott az RMDSZ felsőházi frakciójának tagjaival. 

„Szükség volt írásos megállapodásra, ne maradjon a levegőben az, amikben a koalíciós 

tanácskozásokon megegyezünk‖ – magyarázta az ÚMSZ-nek a politikus. Fekete tájékoztatása 

szerint a két évre szóló megállapodást az RMDSZ javasolta. 

A frakcióvezető tájékoztatása szerint a koalíciós egyezségről még zajlanak a tárgyalások, de 

abban már megegyeztek a kormányt támogató pártok, hogy a prioritásnak tekintett törvények 

elfogadását határidőhöz kell kötni. Mint ismert, a prioritáslistán szerepel az RMDSZ által 

szorgalmazott kisebbségi törvény és a régiók átszervezéséről szóló jogszabály is.  

A gazdaságra koncentrálnak  

Fekete Szabó Andrástól megtudtuk, a miniszterelnökkel is azokról az intézkedésekről tárgyalt 

az RMDSZ-frakció, amelyeknek a megállapodásba is be kell majd kerülniük. Beszámolója 

szerint hangsúlyos szerepet kapnak majd a dokumentumban a gazdaságélénkítő intézkedések, 

például a kisvállalkozások kedvezményes hitelezése vagy a fiatal vállalkozók tízezer eurós 

támogatása. „Abban valamennyi koalíciós partner egyetért, hogy a következő két évben a 

gazdaság talpra állítása a prioritás‖ – mondta Fekete Szabó András.  

A találkozón részt vett Markó Béla miniszterelnök-helyettes is, aki azt javasolta a 

kormányfőnek: keresse majd fel az RMDSZ képviselőházi frakcióját is. 

 

Tizenhat millió lejt kap az RMDSZ a nemzeti kisebbségeknek 
járó állami keretből  
2011. február 2. - Balogh Levente - Krónika 

 

Az RMDSZ kapja a legtöbb pénzt 2011-ben a kormányfőtitkárság által az Etnikumközi 

Kapcsolatok Főosztályán keresztül a kisebbségek támogatására kiutalt összegből. 

A támogatások elosztását kormányrendelet rögzíti, az összesen 73,7 millió lejből az RMDSZ-

nek 15,98 millió lej jut, míg a második legnagyobb összegű támogatást, 10,3 millió lejt a Pro 

Európa Roma Párt kapta. 

A Német Demokrata Fórum 5,7 millió lejből gazdálkodhat idén, míg az Ukrán Szövetség 6, a 

Lipován Oroszok Szövetsége 4, az Örmény Egyesület pedig 3,1 millió lejt kap. Az ily módon 

kapott összegeket a szervezetek székházköltségeire, a személyzet béreire, művelődéi 

rendezvények szervezésére, ingó és ingatlan javakba történő befektetésekre, valamint uniós 

programok társfinanszírozására használhatják. 

A tavalyi év végén a kormányfőtitkárság 23 millió lejjel egészítette ki a kisebbségek 

támogatására fordítható összeget, az RMDSZ akkor is a legtöbb pénzt kapta: 5,7 millió lejt. 

 

Utcanévvita Csíkszeredában 
2011. február 2. - Csúcs Mária, Csúcs Péter - Duna Televízió 
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Mihai Eminescu vagy Attila király? Tudor Vladimirescu vagy Pál Gábor? Utcanevek cseréje 

körüli javaslatokról vitáznak a csíkszeredaiak. Közben Hargita megye egyetlen 

szociáldemokrata parlamenti képviselője az utcanevek változtatásának törvényes tiltását 

fontolgatja. 

Tudor Vladimirescu, az 1821-es havasalföldi forradalom betyárvezére valószínű nem is 

hallott Csíkszeredáról. A diktatúra idején nevezték el ezt az utcát róla azok, akiket nem 

érdekelt a csíkiak jogait védő Pál Gábor tevékenysége. Pedig ebben az utcában van az ő háza 

is, amely jelenleg a Magyar Főkonzulátus otthona. 

„Még jónéhány utca van Csíkszeredában amit olyan személyekről neveztek el, akiknek nem 

sok közük van Csíkszeredához. Biztos, hogy még lehetne jónéhányat elnevezni olyanokról is, 

akik ténylegesen itt éltek és dolgoztak illetve alkottak valamit ami maradandó volt a város 

számára" – vélte Kovács Attila. 

Ez az utca a városban sosem járt román költő, Eminescu nevét viseli. Itt már összegyűltek a 

névcserét szorgalmazó aláírások: a lakók többsége Attila király nevét választaná.  

Román ajkúakat is megkérdeztünk. Azt mondták, ez kényes téma, kamera előtt nem akartak 

véleményt nyilvánítani. A névváltoztatások egyik szorgalmazója viszont úgy véli: egy terület 

megjelölése tulajdonosaik hatásköre. Csibi Barna múlt héten egy köztéri rendezvényen is 

nyomatékosítani szerette volna véleményét. Eminescu 1872-ben írt, annak idején a 

Federatiunea bukaresti újságban közölt és jelenleg is bárki számára hozzáférhető 

publicisztikai írását akarta felolvasni. Csibi Barna, kezében Eminescu és az utcanévcseréket 

törvénnyel is szabályozni óhajtó Mircea Dusa képviselő portréjával, köztérre vonult ugyan, de 

erre a sajtó képviselői és a csendőrökön kívül, senki nem volt kíváncsi. Ez utóbbiak viszont 

magukkal vitték a meg sem tartott rendezvény ötletgazdáját, és ezer lejes, azaz 240 eurónyi 

bírsággal „értékelték‖ a véleménynyilvánítást. 

A lakosság igényét mindig komolyan veszik – mondta el a polgármester, Ráduly Róbert 

Kálmán. Az Eminescu utca nevének megváltoztatásával kapcsolatos határozattervezet 

megkapta a bizottságok támogatását. A január 28-i tanácsülésen a színmagyar testület, egy 

RMDSZ-es tanácsos javaslatára, e témában mégis elnapolta a döntést. 

 

Erdély: 

Falfirkák ideje Zomborban  
2011. február 2. - Fekete J. József - Magyar Szó 

 

Újra „divatba jöttek‖ a nemzetek ellen uszító graffitik. Zombor középületein korábban is 

hatalmas betűkkel tárták a közvélemény elé ismeretlen betűvetők meggyőződésüket, hogy 

meddig terjednek az ország határai, kik tekinthetik hazájuknak, illetve milyen útirányt 

javasolnak azoknak, akik szerintük illetéktelenül tartózkodnak Szerbia területén, vagy 

radikálisabb közösségi megoldásra tettek javaslatot.  

Két héttel ezelőtt valaki, vagy valakik horogkeresztet pingáltak a zombori zsidó hitközség 

épületének homlokzatára. Akkor a rendőrség hosszan helyszínelt, napokig a tetthelyen 

tartózkodott, még a vandál tettet fényképező újságírókat is igazoltatta. Az elkövetők kivárták, 

amíg lankad a figyelem, és két hét elmúltával újra akcióba lendültek. Ez alkalommal 

beszédesebb üzenetet hagytak: „Six million more‖ (Még hat millió), két horogkereszt 
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kíséretében. Pórul járt az épület előtt parkoló gépkocsi is, a motorházára áthúzott Dávid-

csillagot festettek a „Death to ZOG‖ (Halál a cionisták által megszállt kormányokra) felirat 

kíséretében. 

Ugyanakkor a katolikus kistemető közelében lévő, zömmel romák által lakott település egyik 

házfalára cigányellenes falfirkát festettek valakik. Az üzenet egyértelmű, „Smrt Romima‖ 

(Halál a romákra), az elmaradhatatlan horogkereszttel. 

A POLGÁRMESTER REAGÁLÁSA 

A rendőrség mindkét helyen elvégezte a helyszínelést. A zsidó hitközség aggodalmát fejezte 

ki, és csalódottságának adott hangot amiatt, hogy ilyesmi megtörténhet egy olyan városban, 

amely nemzeti sokszínűségével és toleranciájával büszkélkedik. 

Nemanja Delić, a város polgármestere éppen erre hivatkozott az uszító falfirkák 

megjelenésére reagálva. 

– Zomborban 21 nemzeti közösség él hosszú ideje megértésben. Megengedhetetlen, hogy 

bárki is ilyen alattomos támadást indítson az egymás mellett élő nemzetek és hitvallások 

ellen. A rendőrségnek minél előbb fel kell derítenie az elkövetők kilétét – nyilatkozta a 

polgármester. A vandálok által okozott károkat a város a vallási létesítmények karbantartására 

rendelkezésre álló eszközökből szanálja, a polgármester pedig meghagyta a közterület-

fenntartó vállalatnak, hogy fesse le a falfirkákat. 

 

EGERESI IS ELÍTÉLTE AZ USZÍTÓ FELIRATOKAT 

A zombori falfirkák megjelenésének hírére kedd délután a városba látogatott Egeresi Sándor, 

a Tartományi Képviselőház elnöke. Miután az önkormányzatban rövid megbeszélést folytatott 

a polgármesterrel, a zsidó hitközség, a helyi rendőrigazgatóság és ügyészség képviselőivel, a 

következőket nyilatkozta: 

– Azzal a szándékkal folytattam megbeszélést az állami szervek, a helyhatóság és a zsidó 

hitközség képviselőivel, hogy véget vessünk a Zomborban jelen lévő elítélendő 

történéseknek. Rövid idő leforgása alatt másodízben gyalázták meg a zsidó hitközség épületét 

fasiszta feliratokkal, és ezzel minden jóérzésű embert megsértettek, félelmet igyekeznek 

kelteni az alig negyven főt számláló zombori zsidó közösségben. A tartományi szervek, a 

képviselőház, a kormány, az állami szervek, a rendőrség, az ügyészség, az önkormányzat nem 

engedheti meg magának azt, hogy ez elharapózzon. Számunkra legfontosabb, hogy a békét, a 

békés együttélést, a biztonságot és a szabadságot szavatoljuk minden Vajdaságban élő polgár 

számára, nemzetiségétől, vallásától, nyelvétől függetlenül. A Tartományi Képviselőház, 

különösen a biztonsági tanácsunk eddig is eredményes együttműködést folytatott a 

Belügyminisztériummal és a többi állami szervvel, ezért joggal várom el a zombori rendőrség 

és ügyészség hatékony, eredményes munkáját. Azt szeretném, ha mihamarabb fény derülne 

erre az ügyre, mert megengedhetetlen, hogy a sokszínű és többnemzetiségű Vajdaságban az 

emberek félelemben éljenek – jelentette ki a vajdasági házelnök. 

Saša Dmitrašinović, a rendőrigazgatóság vezetője azzal az üzenettel fordult az elkövetőkhöz, 

hogy kézre kerítésükre tapasztalt nyomozókból álló csapat alakult, amely rendelkezik a 

szükséges eszközökkel. Mindenképpen rendőrkézre kerülnek – mondta a rendőrparancsnok –, 

és ezzel a rendőrség megszolgálja úgy a polgárok, mint a Tartományi Képviselőház bizalmát. 

 

Kárpátalja: 
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Ukrán törvénytervezet a nyelveket becsmérlők büntetéséről  
2011. február 1. - Kárpátalja Ma 

Arszenyij Jacenyuk, az ukrán parlament egykori házelnöke, a Változások Frontja nevű párt 

elnöke törvénytervezetet nyújtott be, mely az államnyelv, illetve az ukrajnai kisebbségi 

nyelvek fölött viccelődő, azokat becsmérlő személyek büntetéséről szól. 

A 2010 elején az elnökválasztáson sikertelenül induló politikus tervezete szerint 50 

minimálbérnek megfelelő pénzbírsággal vagy 6 hónap elzárással, sőt kirívó esetekben akár 

három év szabadságvesztéssel is büntethető lehet az a személy, aki tiszteletlenül, lekicsinylő, 

bántó vagy módon ócsárló módon nyilatkozik az ukrán nyelvről vagy bármely Ukrajnában 

beszélt kisebbségi nyelvről. 

A törvény parlamenti elfogadására azonban kevés esély van, ugyanis az addigi tapasztalatok 

azt mutatják, hogy az ukrán Legfelsőbb Tanács képviselői egyetlen olyan törvénytervezet 

kapcsán sem tudnak érdemi döntést hozni, amely a nyelvi kérdéssel kapcsolatos. 

Jacenyuk törvénytervezetének apropóját egyébként minden bizonnyal egy nemrégiben történt 

incidens adja: egy odesszai közlekedési rendőr nem volt hajlandó ukrán nyelven megszólalni 

intézkedés közben, s döntésének azzal adott nyomatékot, hogy becsmérlően és lekicsinylően 

nyilatkozott az ország államnyelvéről. 

Ukrajna déli és keleti régióiban, ahol Odessza is található, az orosz nyelvet használók 

jelentősen meghaladja az ukránul beszélőkét, s az országban a nyelvi kérdés, illetve az ukrán–

orosz nyelvi szembenállás gyakorlatilag a függetlenné válás óta nagy indulatokat gerjeszt. 

 


