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Vezető hírek: 

 

Dzurinda: van miért lojálisnak lenni Szlovákiához 
2011. február 3. - Duna TV, bumm.sk 

A szlovák külügyminiszter a Duna Televíziónak adott interjújában úgy vélte, kevés szlovákiai 

magyar szeretne magyar állampolgárságot is. Szerinte tudják, hogy megéri lojálisnak lenni 

Szlovákiához, mivel itt lesznek sikeresek. Egyértelmű, hogy Szlovákiának nem tetszik a 

magyar állampolgárság könnyített megszerzéséről szóló magyar jogszabály, mivel az 

szemben áll a nemzetközi követelményekkel és alapelvekkel. A problémát ugyanakkor – jó 

szomszédokhoz illően – a két ország közötti vegyes bizottságnak kellene megvitatnia és az 

eredményt államközi egyezménybe kellene foglalni – nyilatkozta Mikuláš Dzurinda szlovák 

külügyminiszter a Duna Televízió Közbeszéd című műsorának adott interjújában szerda este. 

Leszögezte: szerinte kevés szlovákiai magyar szeretne magyar állampolgárságot is, mivel a 

szlovák útlevél európai és „schengeni” útlevél, a szlovák állam pedig mindent megtesz azért, 

hogy méltó legyen polgárai lojalitására. A szlovák külügyi tárca vezetője érzékeltette: bár 

minden államnak szuverén joga meghatároznia, hogy álljon össze a parlamentje, esetleg újabb 

gondokat okozhat, ha Budapesten a szavazati jogot is megadják a magyarországi lakóhellyel 

nem rendelkező magyar állampolgároknak.  
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 

Felvidék: 

 
Jurzyca támogatná a szlovák idegen nyelvként való oktatását a kisebbségi 

iskolákban 

2011. február 3. - Kokes János - MTI 

Eugen Jurzyca szlovák oktatásügyi miniszter támogatná a magyar tannyelvű iskolákban a 

szlovák idegen nyelvként való oktatását, amennyiben bizonyítottan hatékonyabb lenne a 

jelenlegi módszereknél, hozzátette, hogy nem politikai szempontból foglalkozik a kérdéssel. 

Az idegen nyelven való oktatást a politika elveti, azonban a szakma már többször felvetette, 

hogy a jelenlegi rendszer nem eléggé hatékony. A kérdés ezelőtt a Fico kormány alatt került 

elő, mikor Sólyom László vajdasági magyarok előtt fejtette ki, hogy a magyaroknak idegen 

nyelvként kellene tanulniuk az államnyelvet. Ezt Robert Fico „alattomos és átgondolt” 

Szlovákia elleni támadásnak nevezte. 

 

Erdély: 

 
Szövetség a magyarokért – Interjú Kelemen Hunor miniszterrel 

2011. február 3. - Nyugati Jelen 

Kelemen Hunorral készített interjút a Nyugati Jelen, melyben kitért arra, hogy már 

egyetemistaként sem állt tőle távol a közéleti szereplés. Sokan a folytonosság képviselőjét 

látják benne, amit vállal is hiszen a politikai érdekképviseletet nem szabad kiszolgáltatniuk, 

valamint a magyar identitás megőrzésében sincs kompromisszum. Bár sokan elfordultak a 

politikától bízik abban, hogy vissza lehet állítani a bizalmat a párt iránt. Tudja, hogy 

változásokra van szükség a párton belül, mind gondolkodásban, mind az eszmékben és 

szükség van az önkormányzatok bevonására a döntéshozatalba. Megválasztása esetén fel 

fogja venni a kapcsolatot Tőkés Lászlóval, hogy „keressünk olyan megoldást, amely mindkét 

fél számára elfogadható.” Kitért a két prioritásként kezelt törvényre a kisebbségi, valamint a 

régiók átszervezését célzó törvényekre is, amik elfogadtatása szorosan kötődik az 

autonómiához. 

 
Teljes elnéptelenedés fenyegeti a székely falvak egy részét  

2011. február 3. - Echo TV, Erdély Ma 

A falvak közel húsz százalékát fenyegeti a teljes elnéptelenedés. A kommunista rendszer 

faluromboló és magyarellenes politikája megtette hatását. Az ’50-es évek elején a Ceauşescu-

diktatúra megfosztotta a gazdákat a termőföldektől és parancsba adta a házak lebontását, 

amelyeket – a terv szerint – tömbházakkal helyettesítettek volna. A Székelyudvarhely mellett 



 
 

 
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 

fekvő Ábrahámfalva élő bizonyítéka a volt kommunista rendszer faluromboló politikájának. 

Ma már csupán 2 család, azaz 5 személy éli itt mindennapjait. A közel 600 éves településen 

egykor 40 család lakott.  

Csiki Dénes nyugdíjas építész-technikus és felesége nyolc éve költözött ki 

Székelyudvarhelyről a kis településre. A házaspár eltökélt szándéka életet lehelni a kihalt 

faluba. 

(A videó megtekinthető az alábbi linken: 

http://erdely.ma/hatranyban.php?id=84649&cim=teljes_elneptelenedes_fenyegeti_a_szekely_

falvak_egy_reszet_video) 

 
Az MPP nem kér gyest Magyarországtól 

2011. február 3. - transindex.ro 

Kiss István a magánvéleményét közölte, mikor arról nyilatkozott, hogy a magyar államnak 

GYES-t kellene fizetnie a határon túli, magyar állampolgárságot szerzőknek és az nem a 

Magyar Polgári Párt (MPP) hivatalos álláspontja. Sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy nem látja 

„annak a realitását, hogy ha valaki nem Magyarországon dolgozik és nem ott fizet adót, akkor 

adókedvezményben részesülhessen vagy gyest kaphasson.” 

 
Legyen ünnepnap az állampolgársági kérelem beadása! 

2011. február 3. - Antalfi József - szekelyhon.ro 

Orbán Balázs előtt tisztelegve születésnapja előtt avatták fel a székelyudvarhelyi 

demokráciaközpontot. Az avatón többek között részt vett Balogh György csíkszeredai konzul, 

valamint a város magyarországi testvérvárosainak képviselői. Papp Előd a 

demokráciaközpontok székelyföldi hálózatának koordinátora elmondta, hogy 117 település 

tartozik az irodához, ami hatalmas feladat elé állítja a munkatársakat. Balogh György is 

nyilatkozott azon irodákról, akik pénzért nyújtanak segítséget a honosítási kérelmek 

kitöltésében. „Nem mondhatom meg, hogy ki milyen irodát vegyen igénybe. Ha fizetni akar, 

teheti. Egy adatot mondok: egy hónap után a demokráciaközpontok részéről beérkezett 

dossziék alig 1,5 százalékával esett meg, hogy vissza kellett kérdezni.” 

 

Horvátország: 

 
2011. február 3. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Eszéken is be lehet nyújtani az állampolgársági kérelmeket február 11-től. Jankovics Róbert a 

HMDK ügyvezető elnöke elmondta sok érdeklődő kérte, hogy Eszéken is legyen lehetőség a 

honosítási papírok beadására. Ehhez az Információs Iroda fog teret adni, ugyanis Juhász 

Zoltán konzul kihelyezett konzuli napot fog tartani péntekenként, ahol be lehet adni a kitöltött 

kérelmeket. Később majd az állampolgársági esküt is le lehet majd tenni az irodában. 

Egyelőre egy nap alatt 20-25 kérelem átvételét tervezik, de bíznak abban, hogy újabb konzuli 

fogadónapot tudnak majd szervezni a településre. Jankovics megdöbbentőnek tartja, hogy a 

MESZ vezetői politikai hasznot kívánnak húzni a honosítási eljárásból. Kiemelte, hogy 

„kedvezményes honosítással kapcsolatos tájékoztató és a folyamatot elősegítő munkával 

http://erdely.ma/hatranyban.php?id=84649&cim=teljes_elneptelenedes_fenyegeti_a_szekely_falvak_egy_reszet_video
http://erdely.ma/hatranyban.php?id=84649&cim=teljes_elneptelenedes_fenyegeti_a_szekely_falvak_egy_reszet_video
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hazánkban a HMDK-t bízta meg a magyar kormány” és ezt a feladatot sikerrel akarják 

teljesíteni. 
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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   
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Magyarország: 

Jurzyca támogatná a szlovák idegen nyelvként való oktatását a 
kisebbségi iskolákban 
2011. február 3. - Kokes János - MTI 

 

A szlovák oktatásügyi miniszter támogatni tudná, hogy az ország magyar tannyelvű 

iskoláiban idegen nyelvként oktassák a szlovákot, tehát az államnyelvet, amennyiben az 

elemzések azt mutatnák, hogy ez a módszer hatékonyabb az eddig alkalmazottnál. 

"A regionális oktatással foglalkozó szekció elemzi ezt a lehetőséget. Ha kiderül, hogy ez 

hatékonyabb lenne, akkor egyetértek. Fontos, hogy a más anyanyelvű gyerekek minél 

színvonalasabban sajátítsák el a szlovák nyelvet" - jelentette ki Eugen Jurzyca abban az 

interjúban, amelyet a Plus 7 dní című szlovák társadalompolitikai hetilap legújabb, 

csütörtökön megjelent kiadása közölt. 

Arra a felvetésre - hogy Szlovákiában ez nagyon kényes téma, s korábban az ilyen irányú 

igyekezet politikai ellenállást váltott ki - a miniszter kifejtette: "Nem politikai szempontból 

foglalkozom ezzel, s nem szeretném, ha ez ilyen szintre kerülne. Csak megismételni tudom: 

ha megmutatkozik, hogy a szlovák idegen nyelvként való tanítása, tehát úgy, ahogy a 

gyerekek az angolt tanulják, hatékonyabb, támogatni fogom."  

Szlovákiában hosszú évek óta folyik a vita arról, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a 

szlovák nyelv oktatását a kisebbségi, gyakorlatilag a magyar tannyelvű iskolákban. Szlovákiai 

magyar szakemberek javaslatát, amelyet részben a szlovák szakemberek is támogatnak, hogy 

a magyar gyerekeknek idegen nyelvként kellene oktatni az államnyelvet, a témában döntő 

szóval bíró szlovák politika határozottan elutasítja, elfogadhatatlannak tartja. Jelenleg a 

szlovákiai magyar gyerekek lényegében egy másik anyanyelv módszerei szerint tanulják a 

szlovákot. 

A téma legutóbb tavaly tavasszal került a figyelem középpontjába Sólyom László akkori 

magyar köztársasági elnök szerbiai kijelentései következtében. Sólyom László március elején 

a vajdasági Nagybecskereken (Zrenjanin) jelentette ki, hogy a magyaroknak - nemcsak 

Szerbiában, hanem Romániában és Szlovákiában is - idegen nyelvként kellene tanulniuk az 

államnyelvet.  

Robert Fico akkori szlovák miniszterelnök szerint a magyar államfő "alattomos és átgondolt" 

támadást intézett Szlovákia ellen. "Ezeket a nyilatkozatokat a Szlovák Köztársaság egysége 

elleni durva támadásnak tartjuk, mert a szlovák nyelvtudás gyengítése a szlovákiai 

állampolgárok körében, függetlenül azok nemzetiségétől, a Szlovák Köztársaság 

meggyengítését jelenti. A Szlovák Köztársaság szétveréséről, az államiságának alapvető 

részeiről van szó" - jelentette ki Fico rendkívüli pozsonyi sajtóértekezletén.  

Fico úgy fogalmazott: Sólyom kijelentéseinek szerinte egyértelműen az a céljuk, hogy a 

szlovákiai magyar iskolákban korlátozzák a szlovák nyelv oktatását, s minél inkább 

"eltávolítsák" a szlovákiai magyarokat a szlovák államtól. A szlovák kormány számára 

"abszolút elfogadhatatlan", hogy az országban olyan lakossági csoportok legyenek, amelyek 

nem beszélik az államnyelvet.  
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Ján Mikolaj akkori oktatásügyi miniszter Sólyom kijelentéseire reagálva ellenőriztette a 

magyar diákok szlovák nyelvtudását a magyar tannyelvű iskolákban. 

A szlovák nyelv oktatásával a szlovákiai kisebbségi iskolákban nem a politikusoknak és a 

politikai pártoknak, hanem a szakértőknek kellene foglalkozniuk - reagált a hisztériára a 

Magyar Koalíció Pártja (MKP). 

 

Dzurinda: van miért lojálisnak lenni Szlovákiához  
2011. február 3. - Duna TV, bumm.sk 

 

Úgy véli, a magyar törvény ellentétes a nemzetközi alapelvekkel 

"Világos, hogy a magyar állampolgárság odaítéléséről szóló, Magyarországon elfogadott 

törvény, amire a budapesti parlament az elmúlt évben rábólintott, nem tetszik nekünk. 

Teljesen egyértelmű, hogy ez szemben áll a nemzetközi követelményekkel és alapelvekkel” - 

nyilatkozta Dzurinda.  

A szlovák külügyminiszter kifejtette: létezik a nemzetközi terminológiában a „genuine link”, 

vagyis a „hiteles kapcsolat” fogalma. Hiteles kapcsolat a között a személy között, aki egy 

másik ország állampolgárságát kéri és az ország között, amelyik ezt a második 

állampolgárságot kínálja vagy adja. Ennek a „genuine linknek” a legfontosabb tartalma az 

állandó lakhely megléte az állampolgárságot kérő személy esetében az illető országban. „De 

lehetnek más természetes kapcsolatok is. Például ha ez az ember az adott országban sokáig 

élt, művészként tevékenykedett, vagy politikusként. Ha az országhoz hosszan tartó rokoni 

kapcsolatok fűzik” - sorolta érveit a politikus.  

 

Irány a vegyes bizottság?  

A probléma megtárgyalását egyértelműen a szlovák-magyar vegyes bizottságra tartozónak 

ítélte Mikuláš Dzurinda, az ott született eredményeket pedig – ahogy erről nemrégiben a 

szlovák és a magyar miniszterelnök megállapodott – szlovák-magyar államközi 

egyezményben rögzítené a szlovák külügyminiszter. „Minderről a vegyes bizottságnak 

kellene tárgyalnia; nagyon nyugodt és baráti hangnemben kellene ezekről az alapelvekről 

beszélniük a szakembereknek, minden fontos feltételt belefoglalni az egyezménybe és aztán 

ezt az egyezményt a kormányainknak el kellene fogadni” - hangzott az interjúban. 

Ami a leendő államközi egyezmény tartalmát illeti, arról Dzurinda azt mondta: bár nem 

szeretné megelőzni a bizottság ülését, de az elvekről szívesen nyilatkozik. „Elsősorban azt 

remélem, hogy tartalmazni fogja az alapelveket. Még 1995-ben megegyeztünk – amikor 

aláírtuk az alapszerződést Magyarországgal –, hogy érzékenyebb dolgok esetében, ha a 

szerződött felek egyike azt kívánja, egyezség alapján, megállapodással fogjuk megoldani az 

adott kérdést”.  

 

A szlovák útlevél európai és "schengeni" útlevél  

A Duna Televízió felvetésére, miszerint Dél-Szlovákia szerte – például Komáromban, 

Királyhelmecen – sokan szívesen felvennék a magyar állampolgárságot, egyszerűen csak 

örülnének ennek a második állampolgárságnak, a szlovák külügyminiszter úgy reagált: „Attól 

tartok, nagyon keresniük kellett az ilyen embereket Szlovákiában. Nem kevesebbet járok Dél-
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Szlovákiában, mint önök. És megengedem magamnak, hogy azt állítsam, jól ismerem ezt a 

régiót Komáromtól egészen Ágcsernyőig.”  

Kifejtette: nem lepi meg, hogy a szlovákiai magyarok nem kérik a magyar állampolgárságot. 

„Azért nem lep meg, mert egy normális ítélőképességű ember tudja, hogyha van útlevele, 

akkor az nemcsak szlovák útlevél, hanem európai útlevél is. És ez az útlevél egy olyan 

országnak az útlevele, amely a schengeni övezet része. Ha valakinek van szlovák útlevele, 

Európában úgy járkálhat föl-alá, ahogy neki tetszik. Az emberek ezt nagyon jól tudják”.  

 

Van miért lojálisnak lenni Szlovákiához  

Mikuláš Dzurinda utalt rá: minden állampolgárnak megéri lojálisnak maradni Szlovákiához. 

„Az emberek – a magyar nemzetiségűek is - nagyon jól tudják, hogy Szlovákiának megint 

normális kormánya van, amelyik gondoskodni fog arról, hogy legyen több munkahely, hogy 

az ember a fizetéséből többet engedhessen meg magának, hogy mindent megteszünk azért, 

hogy több legyen a külföldi befektető, hogy jobb minőségű legyen az oktatás. Ezért lelkem 

mélyéig meg vagyok győződve arról, hogy a nacionalistáknak egyre kevesebb esélyük van és 

még kevesebb lesz. És hogy Szlovákia állampolgárai - a kisebbségek képviselői is -, nagyon 

jól tudják, hogy megéri lojálisnak lenni Szlovákiához. Hogy itt vannak itthon, és itt lesznek 

sikeresek” - hangzott a külügyminiszteri interjúban 

 

Választójog kontra jó szomszédság?  

Az eddig mondottak alapján Szlovákia számára valószínűleg elfogadhatatlan lesz, hogy 

Budapest választójogot is adjon azoknak a határon túli magyaroknak, akik magyar 

állampolgárságért folyamodnak – vetette fel a Közbeszéd.  

 „Nem tudom, hogy ez elfogadható-e vagy sem, hiszen minden ország maga határozza meg, 

hogy milyen legyen a parlamentjének összetétele – ez minden ország szuverén joga. Csak azt 

nem tudom, hogy ez normális-e ez? Hogy ez megint csak természetes-e? Hogy nem vet-e fel 

inkább kérdéseket és nem okoz-e újabb gondokat ahelyett, hogy szép, természetes és baráti 

jószomszédi kapcsolatok alakulnának ki?” - reagált Dzurinda. A külügyminiszter kifejtette: 

számára nem tűnik normálisnak, furcsállja, hogy valaki egy olyan ország parlamentjébe 

válasszon képviselőket, amely országban „semmiféle felelőssége nincs”. Hozzátette: vannak 

nemzeti parlamentjeink, és van már közös európai parlamentünk Strasbourgban és 

Brüsszelben – az Európai Parlament.  

„És nem tudom, milyen káosz alakulhat ki abból, hogy fogok választani a szlovák 

parlamentbe is, meg a lengyelbe is, és az ungváriba is meg a budapesti parlamentbe is. Ez 

nekem nem tűnik normálisnak. Ami számomra normális, hogyha az emberek a saját 

képviselőiket, politikusaikat ott választják meg, ahol közvetlen ráhatásuk van a mindennapi 

életükre. Ez tűnik nekem normálisnak, és végül is természetesnek is.” - hangoztatta a szlovák 

politikus.  

Megjegyezte ugyanakkor: nyolc évig voltak tagok a kormányában a magyar nemzetiség 

képviselői, és most ismét van olyan kormánypárt Szlovákiában, amelyik képviseli a 

kisebbségeket is. A szlovák külügyminiszter leszögezte: továbbra is érvényes a nemzetközi 

jognak az az alapelve, hogy a kisebbségekről annak az országnak kell gondoskodnia, ahol az 

adott kisebbség él. Tehát – tette hozzá – „igazán nem látja okát annak”, hogy ezeket az 

alapelveket átlépjék. „Nos, de végül is, hiszek abban, hogy Magyarország nagyon jól 
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meggondolja majd ezt a dolgot, hisz az ezzel kapcsolatos döntés még előttük van” - hangzott 

az érvelés.  

 

A szlovák törvénymódosítások – reakciók a rossz budapesti törvényre 

A szlovák állampolgársági törvény módosítása csak egy reakció a rossz budapesti törvényre 

és Robert Fico előző kormányának kicsit gyors, nem igazán helyes reakciójára – reagált 

Dzurinda arra a felvetésre, hogy függetlenül a szlovák-magyar államközi egyezmény lététől 

vagy nem lététől, a szlovák parlament februárban valószínűleg elfogadja az állampolgársági 

törvény, valamint az állami szolgálatról szóló törvény módosítását.  

 „Az állampolgársági törvény módosítása, amivel reagáltunk a rossz budapesti törvényre – 

egy normális, természetes kötődés. Hiszen nem akarjuk elüldözni az országból, az állami 

kötelékből Szlovákia állampolgárait. Nem akarjuk, hogy azok az emberek, akik itt születtek, 

akik lojálisak Szlovákiához, idegenné váljanak az országban. Ugyanakkor egy ország legitim 

joga, hogy megmondja, melyik szakmákban elfogadható számára, hogy az adott személy 

kizárólag Szlovákia állampolgára legyen. Ez teljesen normális és elfogadható” - hangoztatta a 

szlovák külügyi tárca vezetője.  

 

Nem szükségszerű a szembenállás 

Lehetne-e más a helyzet és viszony az adott ügyek kapcsán a két ország között? - ezt a kérdést 

is boncolgatta az interjúban Dzurinda.  

 „És most beszéljünk arról, hogy ennek így kell-e lennie. Vagy hogy tényleg nem áll-e a 

rendelkezésünkre egy szép, elegáns megoldás, amely feloldja ezt az egész félreértést. Azt is, 

hogy Budapesten egy rossz törvény van életben és azt is, hogy mi itt Pozsonyban csikorgatjuk 

a fogunkat, hogy minél kevésbé tegyünk rosszat saját állampolgárainknak. Épp ezt kellene 

megoldania az államközi egyezménynek. És utána minden rendben lesz. Szlovákiával 

szemben egyszerűen fölöslegessé válik a Budapesten elfogadott törvény, mi pedig nyugodtan 

eltörölhetjük azt a két törvényt, amelyekről most beszélgetünk” - hangzott az interjúban.  

 „Nagyon reménykedem” - tette hozzá Mikuláš Dzurinda, mondván: figyelte a szlovák és a 

magyar miniszterelnök közös sajtótájékoztatóját és az volt az érzése, hogy megvan az akarat 

egymás megértésére. „Szomszédok vagyunk. Örökké egymás mellett fogunk élni. Tehát jól 

kellene egymással bánnunk, előzékenynek kellene lennünk. Ezzel kapcsolatban szívesen 

használom a szomszéd házának jó híréről és értékéről szóló metaforát. Minden faluban, 

minden ember tudja - minden nagypapa és nagymama, - hogy nagyon jó, ha a szomszédjának 

jó a híre. Mert ebben az esetben az én házamnak is magasabb az értéke. Tehát segítenünk 

kellene egymásnak, szurkolnunk kellene egymásnak, jót kellene tennünk a másikkal.”  

 

A nyelvtörvény kipipálva, de lehet még róla vitázni  

A szlovák nyelvtörvény módosítása után is maradnak – bár korlátozott mértékben - a 

büntetések. A kormánypárti magyar képviselők elfogadták ezt a kompromisszumot, az MKP 

továbbra is tiltakozik. Ezzel Ön szerint véget érhet a vita a nyelvtörvényről Magyarország és 

Szlovákia között? - hangzott a Közbeszéd kérdése.  

 „Én azt hiszem, hogy igen, úgy gondolom, hogy igen. Azért is, mert ez a módosítás pozitív 

fogadtatásra talált partnerünknél, a Most-Hídnál. Azt hiszem, az elfogadott törvény minden 

kritikát kibír. Megváltoztattuk a Robert Fico kormánya által elfogadott törvényt. És úgy 

gondolom, hogy olyan változat született, ami elfogadható Magyarország és a kisebbségek 
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számára is. De megint csak elfilozofálok egy kicsit. Ha valakinek más a véleménye - mondja 

meg! Nagyon nyitottak vagyunk ilyen megbeszélésekre, nyitottak vagyunk az érvekre. Amit 

elvárok Magyarországtól, Budapesttől, természetesen kész vagyok tiszteletben tartani a másik 

oldalról is. Bármikor, azonnal reagálni fogunk bármilyen tárgyalással kapcsolatos kérésre. 

Hogy egyezségre jussunk és megértésre találjunk." 

 

Szlovákia is szóvá tette a magyar médiatörvényt – csak „szomszédi stílusban” 

Több európai ország is kritizálta a magyar sajtótörvényt, a szlovák kormány meglehetősen 

visszafogott volt ebben a kérdésben. Mi volt az oka, hogy nem csatlakoztak a nagy 

kritikusokhoz, pl. egyes franciaországi vagy brit politikusokhoz ? - tették fel a kérdést a 

műsorban. 

 „Az, hogy szomszédok vagyunk, kétség kívül azt jelenti, hogy kétszer is jól meggondoljuk 

mielőtt átkiabálunk a kerítésen” - reagált a szlovák tárcavezető. Megjegyezte ugyanakkor: 

nem hagyták szó nélkül a kérdést. „Akik nagyon bántani akarnak bennünket, azt állítják, hogy 

nem reagáltunk. De akik figyelmesek, észrevették, hogy reagáltunk. A kormányfő már 

karácsony után. Igaz nem úgy, mintha golyószóró lett volna nála, hanem egy normális 

demokrataként nyilatkozott, barátként is. A barátok között természetes, ha olyan dolgokat is 

mondunk, ami a másiknak nem tetszik. De ez nem lehet rosszindulatú, nem csinálhatjuk úgy, 

hogy csak politikai jó pontokat akarunk szerezni otthon. És végképp nem tehetünk úgy, hogy 

közben egymásnak uszítjuk az állampolgárokat. Tehát úgy gondolom, hogy tiszta a pajzsunk 

a demokratikus alapelvekkel és a Magyar Köztársasággal szemben is” - nyilatkozta a szlovák 

külügyminiszter. 

 

Erdély: 

Szövetség a magyarokért – Interjú Kelemen Hunor 
miniszterrel 
2011. február 3. - Nyugati Jelen 

- Miniszter úr, már hosszú ideje aktív szereplője közéletünknek. Miért szeretne az RMDSZ 

elnöke lenni?  

– Egyetemista koromtól már a közéleti szerepet választottam. Nem politikait, de közéletit. 

Újságot alapítottam, szerkesztettem, írtam, csapatot szerveztem, részt vettem a 

közösségépítésben. És amikor feladatot kaptam, azt elvégeztem, de magam is kerestem a 

munkát, az újabbnál-újabb kihívásokat. 1997 januárjában a hívó szónak engedelmeskedve 

vállaltam politikai munkát. A Romániai Magyar Demokrata Szövetségben dolgozom azóta, és 

15 év alatt megtanultam, hogy milyen a mi szövetségünk. Alaposan ismerem minden búját-

baját, mint ahogy a magyar emberek problémáit, a különböző közösségek gondjait is volt 

alkalmam megismerni. Megszereztem azt a tapasztalatot és tudást, amellyel felvértezve bátran 

és határozottan állítom: képes vagyok ellátni a Szövetség elnöki tisztségét. Van világos 

jövőképem az erdélyi, romániai magyarságról. Van elképzelésemarról, hogy az eddig megtett 

utat hogyan kell és hogyan érdemes folytatni, de azt is tudom, hogy eljött az ideje a 

változásnak. 
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– Az elmúlt időszakban megjelenő sajtókommentárokban úgy emlegetik Önt, mint a 

„folytonosság" képviselőjét, mint Markó Béla utódját. Mi értendő tulajdonképpen 

folytonosság alatt?  

– Nem szégyellem, hogy Markó Bélától sokat tanultam, de ettől én még nem vagyok Markó 

Béla. Megválasztásom esetén nem ő fogja vezetni az RMDSZ-t. Sosem tagadtam, hogy én 

néhány alapvető kérdésben a folytonosságot képviselem. Folytonosság kell abban, hogy a 

politikai érdekképviseletet nem szabad senkinek kiszolgáltatnunk, meg kell őriznünk 

önállóságunkat. A folytonosságot képviselem abban is, hogy határozottan állítom: a magyar 

identitásunk megőrzésében nincs kompromisszum. Én mindig azt mondtam, hogy a jól 

működő dolgokat meg kell tartani, ami pedig nem működött, azt korrigálni kell. A változás 

nem lehet öncélú. 

– Egyre inkább azt látjuk, hogy nagyon sokan eltávolodtak a politikától, elvesztették 

érdeklődésüket. Ön mit tenne azért, hogy az RMDSZ visszanyerje választóinak a bizalmát?  

– A Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek egyetlen örök szövetségese van: a 

Romániában élő magyarok közössége. Az RMDSZ nemcsak a politikusoké, hanem minden 

romániai magyar emberé. Meg kell erősítenünk azok hitét, akik dolgoztak, tettek a magyar 

közösségért. Bízom abban, hogy vissza tudjuk adni azok bizalmát, akik eltávolodtak a 

közélettől. Minden magyar ember érdeke az, hogy az RMDSZ erős, következetes és 

szavahihető legyen. Ha ezt megvalósítjuk, akkor olyan Szövetségünk lesz, amelyben újra 

bíznak a magyar emberek, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Képesnek kell lennünk 

önmagunk megváltoztatására, mert hiszem, hogy a mi szövetségünket nem kívülről 

másoknak, hanem nekünk, belülről kell megváltoztatnunk. Én ezt a változást képviselem. 

– A programjában az emberközeli RMDSZ-ről beszél. Hogyan lehet ezt megvalósítani? 

– Akkor lesz reális párbeszéd, ha meghallgatjuk az emberek gondjait, véleményeit, és ha mi 

őszintén elmagyarázzuk döntéseinket. Ha emberközelibb RMDSZ-t akarunk, akkor a 

politikusainknak meg kell tanulniuk, hogy folyamatosan tartsák a kapcsolatot a közösséggel, 

és ott legyenek választóik között. Március végén Erdélyi Konzultáció névvel széleskörű 

konzultációs programot indítunk, amely során a helyi szervezetek és önkéntesek segítségével 

megkérdezzük a közösségünk tagjait, melyek a romániai magyarság prioritásai, milyen 

feladatokkal bízzák meg az érdekképviseleti szervezetet. 

– Sokan a szervezet megújulását várják a nagyváradi kongresszustól. Hogyan látja a szövetség 

megújulását? Milyen változásokra van szükség? 

– Határozottan állítom, hogy változásra van szükség. Kiszámítható és ésszerű változásra – 

változásra a gondolkodásban és az eszmékben, változásra a döntéshozatalt illetően, változásra 

a mindennapi munkában. Azt gondolom, hogy a kilencvenes évek elején kitalált és a mai 

napig működtetett állam-modell újragondolásra szorul. A soron következő Kongresszuson a 

Szövetség alapszabályzatát, szerkezeti felépítését néhány alapvető kérdésben újra kell 

gondolni. Az operatív döntéshozatalt ki kell szélesítenünk. Több helyi vezetőt, önkormányzati 

tisztségviselőt, platformok és társult szervezetek képviselőit kell bevonnunk a döntés-

előkészítésbe és döntéshozásba. Mindezt úgy, hogy az arányosság, az egyensúly és a 

szolidaritás elve érvényesüljön. Egyetlen magyar közösséget sem szabad ebből kihagyni. A 

döntéshozatali testületeinkben hangsúlyosan meg kell jeleníteni az önkormányzatokat, hiszen 

nekik kell behozniuk a szükséges információkat, igényeket, illetve a meghozott döntések 

végrehajtásában is rájuk hárul a munka és a felelősség egy jelentős része. Az Országos 

Önkormányzati Tanács struktúráján és működésén változtatnunk kell. Ezért javaslom, hogy 
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három regionális önkormányzati tanácsot hozzunk létre. Egy székelyföldi, egy partiumi és egy 

közép-erdélyi regionális önkormányzati tanács jobban megjelenítené a különböző régiók 

érdekeit. 

– Egyesek azt kifogásolják, hogy az RMDSZ nem foglalkozik eleget a gazdasági kérdésekkel. 

Ezen a téren várhatunk-e változásra? 

– 2010-ben számos olyan döntést kellett meghozni, amely az emberek mindennapi 

megélhetését nehezítette. Nem jó szívvel tettük ezt, sem én, sem kollegáim, viszont szükséges 

volt a gazdasági stabilitás megteremtése. Az RMDSZ lehetőségéhez mérten mindent megtett a 

megszorító intézkedések fékezésére. Sikerült megakadályozni a kisnyugdíjak csökkentését, 

sikerült egy elfogadhatóbb GYES-törvényt kidolgozni, illetve nem fogadjuk el a bérek és 

nyugdíjak további megszorítását. Azt javasoltam, hogy a kongresszus után hozzuk létre az 

RMDSZ Gazdasági Tanácsát, amelynek feladata, hogy a 2011–2012-es időszak kormányzati 

politikájának gazdasági részét meghatározza: javaslatokat tegyen a strukturális reformokra és 

a gazdaság-élénkítő programokra.  

– Miként képzeli el a viszonyát a létrehozandó új magyar párttal? Nemrég azt nyilatkozta, 

hogy megpróbálja meggyőzni Tőkés Lászlót, mondjanak le az új párt megalapítására 

vonatkozó szándékukról. 

– 2007–2008-ban sokat egyeztettem Tőkés Lászlóval és csapatával; ennek köszönhetően jött 

létre 2009-ben a Magyar Összefogás, a közös európai parlamenti lista. Megválasztásom 

esetén javasolni fogom, hogy keressünk olyan megoldást, amely mindkét fél számára 

elfogadható. Befogadó szövetséget szeretnék újraépíteni és ebben helye van mindenkinek. Az 

alap adott, mert az erdélyi magyarok a megegyezést, az egységes képviseletet akarják. Fontos 

kiindulópont az is, hogy Tőkés Lászlóék is megőrzendő értéknek tartják a parlamenti 

képviseletet – márpedig a 6,5 százaléknyi magyarság nem tud két pártot az ötszázalékos 

küszöbön átjuttatni. Az önkormányzati választásokon, Székelyföldön lehet egymás ellen 

versenyezni, de olyan kampányt kell folytatni, ami nem égeti fel a hidakat, nem szünteti meg 

az együttműködési lehetőségeket. A parlamenti választásokon viszont egységesen kell 

fellépni. Mindenkire szükség van az erdélyi magyarságért folytatott közös munkában. 

– Többször nyilatkozta már, hogy az RMDSZ idei prioritásai a kisebbségi törvény 

elfogadtatása és a régiók átszervezése. Miért fontos ez? 

– Mindkét kezdeményezés szorosan kötődik az autonómiához. A kisebbségi törvény a 

kulturális autonómia alapelveit rögzíti, amely elsősorban az interetnikus környezetben élő 

magyarok helyzetét rendezné végre. A fejlesztési régiók átszervezése pedig egyrészt 

megszűntetné a hangsúlyos gazdasági egyenlőtlenségeket, másrészt pedig kisebb, 

hatékonyabb egységek megalakulását eredményezi. A jelenlegi régiók olyan megyéket 

kapcsolnak össze, amelyek sem gazdasági, sem kulturális szempontból nem kötődnek 

egymáshoz. Például Kovászna és Hargita megyének nagyon előnytelen Brassóval egy 

régióban lenni, mert így a támogatások morzsáit tudják csak megszerezni. Meggyőződésem, 

hogy ezzel a törvénnyel alapozhatjuk meg a székelyföldi területi autonómiát. 

– Hogyan látja az RMDSZ további kormányzati szerepvállalását? 

– Azt látom, hogy 2005-ben létrejött egy olyan jobbközép platform, aminek az alapelveit kell 

végigvinni annak érdekében, hogy Romániában bizonyos dolgok a helyükre kerüljenek. 

Ehhez azonban az kell, hogy az ezt képviselő erők több cikluson keresztül tudjanak 

kormányozni – ehhez partnerként a mostani koalícióhoz a liberálisokat látom, de nekik és a 

demokrata liberálisoknak bizonyos személyi ellentéteket fel kell oldaniuk. De azt is 
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határozottan állítom, hogy nem kell mindenáron kormányban lenni. A fontos hogy, 2012 után 

is erős képviseletünk legyen a parlamentben. Ehhez viszont az elkövetkező másfél évben 

kőkeményen kell dolgoznunk. Kétségkívül, nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az erdélyi 

jelenlétre, hiszen elsősorban ott kell jelen lennünk, ahol a magyar emberek élnek. Az 

RMDSZ-nek egyetlenegy örök szövetségese van, a romániai magyarság. Ez az a szövetség, 

ami felbonthatatlan, és ami minden egyebet meghatároz. 

 

Az MPP nem kér gyest Magyarországtól 
2011. február 3. - transindex.ro 

 

Nem a Magyar Polgári Párt hivatalos álláspontját, hanem a saját magánvéleményét 

hangoztatta Kiss István alelnök, amikor arról beszélt, a magyar állam gyermeknevelési 

támogatást kellene fizessen azoknak a szülőknek, akik a könnyített honosítási eljárás során 

megkapták a magyar állampolgárságot – közölte a Transindex kérdésére Szász Jenő 

pártelnök.  

 „Kiss nem ismert napirendi pontok mentén vetette föl ezt a gondolatot. Azt is mondhatnám, 

elragadtatta magát a magyar pozitív példából kiindulva, de nem látom annak a realitását, hogy 

ha valaki nem Magyarországon dolgozik és nem ott fizet adót, akkor adókedvezményben 

részesülhessen vagy gyest kaphasson. Ennek nincsen gazdasági realitása” – mondta Szász, aki 

kolozsvári sajtótájékoztatóján egyebek között dicsérte a háromévesre növelt magyarországi 

gyermeknevelési szabadság bevezetését, illetve a háromgyerekes családoknak nyújtott 

adókedvezményt, mondván: Romániának példát kellene vennie Magyarországtól, mert ott 

nem a közalkalmazottak fizetését húzták le, hanem bevezették a bankadót.  

A státusztörvény alapján egyébként a magyar állam erejéhez mérten támogatja a magyar 

gyerekeket – hívta föl a figyelmet. „Ennek a támogatási rendszernek a kibővítéséről, esetleg 

nagyságrendbéli növekedéséről lehet ugyan beszélni, de ez természetesen mindenekelőtt az 

anyaország döntése, mert ők látják a saját költségvetési lehetőségeiket” – tette hozzá.  

 

Legyen ünnepnap az állampolgársági kérelem beadása! 
2011. február 3. - Antalfi József - szekelyhon.ro 

 

Hivatalosan is felavatták február 3-án az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett 

székelyudvarhelyi demokráciaközpontot. Az avatás nem véletlenül esett erre a napra, mivel 

ezzel is tisztelegni akartak a „legnagyobb székely”, Orbán Balázs születésnapja előtt. 

Számos közéleti személyiség összegyűlt az iroda avatásán, melyen a helyi vezetők mellett 

jelen volt Balogh György, a csíkszeredai főkonzulátus konzula, Székelyudvarhely 

testvérvárosai közül pedig Békéscsaba, Keszthely és Tihany városok küldöttségei. Ruzsics 

Ferenc, Keszthely polgármestere a többi magyarországi elöljáróhoz hasonlóan azt javasolta, 

hogy az adódó lehetőségek szerint a testvértelepüléseken is kérvényezhetnek, letehetik az 

esküt, nagy szeretettel várnak mindenkit. 
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A szalagvágást követően egy sajtótájékoztatót tartottak, melyen az egyszerűsített honosítási 

eljárással kapcsolatos kérdésekről beszéltek, részletekbe menően. Nagy Pál, az EMNT 

udvarhelyszéki szervezetének elnöke elmondta, hogy a demokráciaközpontban az elmúlt egy 

hónap folyamán átlagosan napi hetven ügyfél fordult meg. 

Papp Előd, a demokráciaközpontok székelyföldi hálózatának koordinátora kitért arra, hogy 

117 település tartozik ehhez az irodához, ezért hatalmas feladat vár az udvarhelyi 

munkatársakra. Mint mondja, országos szinten megközelítőleg 20 000 ember fordult meg a 

demokráciaköpontokban, ennek fele természetesen székelyföldi. A konzulátusra benyújtott 

dossziék száma már kb. 2000 körül van. 

Balogh Györgyöt, a csíkszeredai konzult is egyre többen keresik fel azzal a kérdéssel, hogy 

mi a véleménye azokról az irodákról, amelyek pénzért segítenek az ügyintézésben. „Nem 

mondhatom meg, hogy ki milyen irodát vegyen igénybe. Ha fizetni akar, teheti. Egy adatot 

mondok: egy hónap után a demokráciaközpontok részéről beérkezett dossziék alig 1,5 

százalékával esett meg, hogy vissza kellett kérdezni. Ez egy hihetetlenül jó adat. A többi iroda 

részéről pedig rengeteg olyan iratcsomó érkezik, ami kardinális problémákat tartalmaz. Ezt 

megfontolva csakis azt javasolhatom, hogy az EMNT irodáihoz forduljanak segítségért” – 

részletezte a konzul. Azt is hozzátette, hogy ha valaki most jelentkezik a csíkszeredai 

konzulátusra, leghamarabb szeptemberre jegyzik elő. 

László János székelyföldi régióelnök is kifejtette véleményét. „Az EMNT Trianon 

korrekciójaként kezeli a magyar állampolgárság lehetőségét. Azt üzenném, hogy ha a magyar 

kormány megbízott vezetőségünkben, akkor nem azon kellene gondolkodni, hogy miért 

bíztak meg, hanem az összefogáson” – mondja László.  

Udvarhelyszéken nemcsak Székelyudvarhelyen működik demokráciaközpont, hanem korábbi 

tájékoztatásaink szerint már Székelykeresztúron is. Ez az iroda az Orbán Balázs utca 14. szám 

alatt működik, az unitárius lelkészi hivatal épületében. A város környéki lakóknak nem kell 

Udvarhelyre utazniuk az ügyintézésért. 

Szentegyháza központjában is működik egy kihelyezett iroda minden pénteken 9–17 óra 

között, a Gábor Áron utca 4. szám alatt, a piac felőli bejáratnál. A többi központhoz 

hasonlóan itt is segítséget nyújtanak az ügyintézés mellett a fordításokban is. 

 

Horvátország: 

A magyar állampolgársági kérelem Eszéken is benyújtható!  
2011. február 3. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

 

Február 11-től Eszéken is be lehet majd nyújtani az állampolgársági kérelmet, és ugyanitt 

majd állampolgársági esküt is lehet tenni. Ezzel kapcsolatban Jankovics Róbert, a HMDK 

ügyvezető elnöke, az eszéki Információs Iroda vezetője nyilatkozott lapunknak. 

Jankovics elmondta, az első egy hónap alatt szerzett tapasztalatok egyértelműen azt mutatták 

az állampolgársági kérelmek benyújtása ügyében, hogy sok érdeklődő nagyon örülne annak, 

ha a kérelmeket az eszéki Információs Irodában is be lehetne adni (eddig erre csak a zágrábi 

magyar nagykövetségen, illetve a magyarországi hivatalokban volt lehetőség). 
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- Természetesen itt elsősorban a Szlavóniában és Baranyában élő magyarságra gondolok. A 

kérelem eszéki beadásának számos gyakorlati nehézségei voltak, amelyek megoldását illetően 

köszönettel tartozunk Iván Gábor nagykövetnek, Juhász Zoltán konzulnak és Wetzel Tamás 

állampolgársági miniszteri biztos uraknak, akik rendkívül gyors és szakértői hozzáállásának 

köszönhetően kérésünkre erre a problémára is megoldást találtak. Ez konkrétan azt jelenti, 

hogy Juhász Zoltán konzul úr február 11-től minden pénteken kihelyezett konzuli 

fogadónapot tart majd Eszéken az Információs Irodában, ahol át tudja venni az 

állampolgársági kérelmeket, valamint a magyar kormány és a HMDK által aláírt 

együttműködési szerződésnek köszönhetően itt lehet majd állampolgársági esküt is tenni. 

Számunkra ez nagy elismerés, a kérelmezőknek pedig még nagyobb segítség – mondta el 

Jankovics. 

Mi a teendő? 

Az állampolgársági kérelmek eszéki benyújtásával kapcsolatos technikai tudnivalókkal 

kapcsolatban Jankovics Róbert elmondta, február 11-től kezdődően minden pénteken 9-től 16 

óráig lesz majd ügyfélfogadás, amelyre minden esetben időpontot kell majd kérni. 

- Egy munkanapon maximálisan 20-25 kérelmet lehet majd benyújtani, de erre csak akkor 

kerülhet sor, ha a kérelmeket előzőleg az Információs Iroda munkatársai már látták, és azokat 

kézjegyükkel látták el – mondja Jankovics, aki azt ajánlja tehát a kérelmezőknek, hogy 

először mindenképp az Információs Irodában jelentkezzenek az állampolgársági kérelmek 

kitöltése, valamint a dokumentumok összesítése ügyében péntek kivételével bármely 

munkanapon. Miután a kérelmezéshez szükséges összes dokumentumot összegyűjtötték, a 

formanyomtatványt kitöltötték és azt az ügyintézők is hitelesítették, lesz majd érdemes a 

konzuli fogadónapra időpontot kérni. 

Arra a kérdésemre, hogy mi lesz, ha a jelentkezők száma jelentősen meghaladja majd a 

kapacitásokat, Jankovics azt válaszolta, bízik benne, hogy a zágrábi magyar nagykövetség 

további megértést tanúsít, és esetlegesen újabb kihelyezett konzuli napot is meg tudnak majd 

szervezni hetente. 

Az elmúlt hetekben több kritikát is megfogalmazott a MESZ az igazolványiroda munkájával 

kapcsolatban. Ezekre is reagált Jankovics Róbert. 

- Már hozzászoktunk a kritikákhoz. A határon túli magyarok magyar állampolgárrá válásának 

a lehetőségére nemzeti ügyként tekintünk. És a HMDK, különösképpen a feladattal megbízott 

Információs Iroda ezt ily módon is kezeli. Az, hogy a MESZ egyes vezetői a magyar 

állampolgársággal kapcsolatos dolgokból politikai hasznot szeretnének kovácsolni, számomra 

megdöbbentő, és egyértelműen az ő szégyenük. A kedvezményes honosítással kapcsolatos 

tájékoztató és a folyamatot elősegítő munkával hazánkban a HMDK-t bízta meg a magyar 

kormány, és biztos vagyok abban, hogy munkatársaimmal mindent megteszünk azért, hogy 

ezt a történelmi feladatot sikerrel teljesítsük a horvátországi magyarság érekében – mondta 

Jankovics. 

 
 


