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Vezető hírek: 

 

Bihari RMDSZ: nincs hely a kizárólagosságnak a honosítás kapcsán 
2011. február 7. - Nagy Orsolya - Krónika 

Átadta az RMDSZ Bihar megyei szervezete a magyar Országgyűlésnek azokat az aláírásokat, 

amelyekkel igazolják, hogy a megye magyarjai a Szövetséget kérték fel, hogy tájékoztassa 

őket a magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos kérdésekről – tájékoztat a Krónika. 

Szabó Ödön elmondta, azért érezték szükségesnek a budapesti látogatást, mert a 

nemzetpolitikai államtitkárság csütörtöki közleményében is ez áll: „Nyomatékosan felhívjuk a 

figyelmet, hogy az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatban csak és kizárólag a 

külképviseletek és Erdélyben a demokrácia-központok rendelkeznek naprakész, pontos 

információkkal, mivel munkatársainak képzést tartottak a kérdéssel foglalkozó magyarországi 

szakemberek.” 

 

A honosítás hiénái 
2011. február 7. - Duna TV 

Az egyszerűsített honosítási eljárás ingyenes, azonban máris megjelentek olyan irodák, 

amelyek pénzért kínálják a szolgáltatást. Valóban többet nyújtanak ezek az irodák, vagy 

esetleg a demokrácia központok fogyatékosságára utal, hogy élelmes vállalkozók töltik ki a 

piaci rést? A konzulátusokra nagy teher zúdult, főleg a csíkszeredai konzulátuson kell 

megtöbbszörözni a munkaerőt, hogy fogadni tudják a kérelmezők anyagait. Az EMNT által 

működtetett demokrácia központok nagyon jól végzik munkájukat, precíz iratcsomót 

készítenek el előre, amivel így már kevesebbet kell foglalkozni a konzulátuson - tájékoztatott 

Balogh György csíkszeredai nagykövet. 

 

Gazdátlan kormányközi szerződés 
2011. február 7. - Veres István - Új Szó 

Máig nem dőlt el, ki készíti elő a magyar kettős állampolgárság szlovákiai hatásait rendezni 

hivatott kétoldalú kormányközi szerződést, amelynek esetleges megkötéséről a két ország 

miniszterelnökei döntöttek január végén, Orbán Viktor pozsonyi látogatásának alkalmával. A 

kormányközi szerződést az egyik vegyes bizottság készíti majd elő, melynek első ülése 

február 17-én lesz. Azt viszont nem határozta meg a két kormányfő, hogy konkrétan melyik 

bizottság kapja meg a feladatot. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár, a kisebbségi ügyekért felelős magyar-szlovák vegyes bizottság társelnöke múlt 

szerdai látogatásán kérte a szlovák felet, hogy küldje el a javaslatait. A labda jelenleg a 

„szlovák térfélen” van; a kormánynak kell döntést hoznia arról, milyen keretek között képzeli 

el a szlovákiai magyarok magyar állampolgárságát. 

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=47582
http://www.dunatv.hu/otthon/honos_hienak.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/02/07/gazdatlan-kormanykozi-szerzodes
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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 
 
A határon túli magyar fiatalokat segíti a Debreceni Egyetem  
2011. február 7. - Hír Tv 

A környező országokban élő tehetséges magyar fiatalokat támogatja a Debreceni Egyetem, 

melynek érdekében február 4-én egy tehetséggondozási együttműködési megállapodás írt alá 

több határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézménnyel. A tanácskozásra Erdélyből, 

Kárpátaljáról, a Felvidékről és a Vajdaságból érkeztek intézményvezetők. A kezdeményezést 

a határon túli intézmények mellett a tudományos és tehetséggondozó szervezetek, a hallgatói 

szervezetek, illetve az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Magyar Rektori 

Konferencia és a Magyar Tudományos Akadémia is támogatja. Fábián István, a Debreceni 

Egyetem rektora elmondta: "a nemzetben való gondolkodás újabb és újabb területeken jelent 

feladatot, ezért tűzte zászlajára a határon túli együttműködés fejlesztését, és ezen belül a 

tehetséggondozás egységesítését a Kárpát-medencében a magyar felsőoktatás, így a 

Debreceni Egyetem is." 

 

Erdély: 

 
Szórólap az anyanyelvhasználatról  
2011. február 7. - Simon József - Duna Televízió 

Szórólapokkal tudatosítják Székelyföldön, hogy mindenkinek joga van anyanyelvét használni 

a közigazgatásban. Azt szeretnék elérni, hogy mindenki tisztában legyen jogaival, és ne féljen 

élni azzal. Albert Álmos szenátori irodájának munkatársai szórólapokon tájékoztatják a 

háromszékieket: jogukban áll magyarul beszélni, hagyományaikat ápolni, és magyarságukat 

szabadon vállalni. Háromszéken a román anyanyelvűek nagy része nem lát kivetnivalót 

abban, hogy az állam hivatalos nyelve mellett magyarul is érvényesülhessenek a helybeliek. 

Furcsamód épp az érintettek félnek törvény szavatolta joguk használatától. A kiadványt több 

ezer példányban nyomtatták ki. A legapróbb részletekig ismertetik az anyanyelvhasználathoz 

való jogot. Kovászna megye önkormányzata a Szülőföld Alaptól kapott támogatásból bevezeti 

a magyar űrlapok használatát, és népszerűsíti a magyar nyelvű ügyintézést. 

 
Az SZNT az autonómia érdekében mozgósít 
2011. február 7. - Vajdaság Ma, Erdély Ma, Duna TV, Magyar Hírlap 

Levélben kérte Traian Basescu elnöktől Székelyföld autonómiáját a Székely Nemzeti Tanács. 

Először azt kéri az elnöktől, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a térség képviselőivel. Árus 

Zsolt a Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke reméli, hogy sokan alá fogják írni a 

kezdeményezést, mivel „nem igaz az az állítás, hogy csendben kell lenni otthon, és a 

politikusok majd Bukarestben mindent elintéznek.” 

 

http://www.hirtv.hu/kultura/oktatas/?article_hid=361843
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=84935&cim=szorolap_az_anyanyelvhasznalatrol_video
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=84941&cim=a_szekely_nemzeti_tanacs_az_autonomia_erdekeben_mozgosit_video
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Iskolai kétnyelvűség Marosvásárhelyen – utcanévtáblák mintájára? 
2011. február 7. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro, Krónika 

Már 2001 óta lehetőség lenne a kétnyelvű iskola táblák használatát, ahol a kisebbségek aránya 

eléri a 20%-ot. Mivel ennek a kötelezettségnek már évek óta nem tett eleget a város vezetése 

ezért a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalhoz 

fordult. A város vezetése csak szülői nyomásra tenne eleget a kérésnek, azonban csak annyit 

írnának ki, hogy iskola, vagy gimnázium. A kezdeményező szülő szerint rendkívül fontos, 

hogy ha a gyermek „bemegy az iskolába, akkor ugyanúgy lássa a saját nyelvét, ne csak a 

másét, ez hozzájárul az önbizalom kialakulásához.” Peti András helyi tanácsos elmondta, 

hogy az ügyet február 8-án tárgyalják, bár törvény kötelezi az önkormányzatokat a kétnyelvű 

táblákra, azonban nincs szankció abban az esetben, ha ez mégsem történne meg. Ezért lehet 

az, hogy már tíz éve nincs előrelépés az ügyben. 

 
Kisebbségi törvény: start! 
2011. február 8. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Nem csak az RMDSZ, hanem a koalíciót támogató nemzeti kisebbségek képviselőcsoportja is 

sürgeti a kisebbségi törvény vitájának felgyorsítását. A jogszabály elfogadása a kormányzó 

pártok közötti, aláírásra váró együttműködési megállapodás tervezetében is szerepel, Márton 

Árpád képviselő szerint sikerült megteremteni a feltételeit annak, hogy vitája még ebben az 

ülésszakban kimozduljon a holtpontról. 

 
Mátyás szappanoperája 
2011. február 8. - Új Magyar Szó 

A kolozsvári magyar lakossága és a helyi önkormányzat is megelégelte a román és magyar 

állami pénzekből restaurált kolozsvári Mátyás szoborcsoport hivatalos átadása körüli 

huzavonát. A bukaresti és a budapesti kulturális tárca képtelenek megegyezni az ünnepélyes 

szoboravató időpontjában. „Úgy látom, hogy ez a történet hovatovább egy harmadrendű, 

olcsó brazil szappanoperához hasonlít: minél többet foglalkozunk ezzel az átadási üggyel, 

annál laposabbá és tartalmatlanabbá válik” – kommentálta a kialakult helyzetet az Új Magyar 

Szónak László Attila. Kolozsvár alpolgármestere védelmébe vette Kelemen Hunor 

művelődési minisztert: „A huzavonáért nem Kelemen Hunor a felelős, a magyar fél kötötte az 

ebet a karóhoz”. A magyar fél hivatalosan nem indokolta meg, miért utasítja el a Bukarest 

által javasolt időpontokat. Szőcs Géza budapesti kulturális államtitkár korábban azt mondta: 

nem szeretnék, ha az átadást az RMDSZ-kongresszus elé időzítenénk, mert az eseményt 

szerinte az elnökjelölt Kelemen Hunor kampányolásra használná. Ezt a feltételezést a 

bukaresti művelődési miniszter elutasította. 

 
A Markó-doktrína, a bolond kotlós és a megveszekedett oroszlán 
2011. február 8. - Simó Erzsébet - Háromszék 

A Maros Megyei Küldöttek Tanácsának megbeszélésén elhangzottakkal foglalkozik a 

Háromszék. Markó Béla kijelentése miszerint nem fogadtak hűségesküt Băsescunak kicsit 

meglepte a sajtót, mint ahogy az is, hogy milyen jó hogy Kelemen Hunor nem nős, mert így 

őt nem egy asszony irányítja. Kelemen Hunor ismét elmondta, hogy ő nem Markó Béla, de 

http://szekelyhon.ro/szekelyfold/marosszek/iskolai-ketnyelvuseg-marosvasarhelyen-a-utcanev-tablak-mintajara
http://maszol.ro/aktualis/kisebbsegi_torveny_start_2011_02_07.html
http://maszol.ro/kultura/matyas_szappanoperaja_2011_02_08.html
http://www.3szek.ro/load/cikk/36467/a_marko-doktrina_a_bolond_kotlos_es_a_megveszekedett_oroszlan
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mindenképpen folytatni fogja a szövetség eddigi politikáját. Eckstein-Kovács Péter 

függetlenségét hangoztatta ismételten, azonban sokan tartanak attól, hogy „az államfő trójai 

falova is lehet”. Olosz Gergely nem vett részt az ülésen mégis kapott egy szavazatot. 

 
Az Összetartozunk szórványprogram bővítéséről tanácskoztak 
2011. február 7. - Pataki Zoltán - nyugatijelen.com 

Hargita megye Tanácsának Összetartozunk közösségépítő programjának idei folytatásáról 

tanácskozott az intézmény szórványmunkacsoportja. A megbeszélés célja, hogy 

meghatározzák a 2011-es programokat és eseményeket, valamint biztosítsák a hozzájuk 

szükséges anyagi forrásokat.  

 
„Az ellenzéknek megvolt az esélye, hogy támogasson az oktatási törvénynél, 
de nem élt vele” 
2011. február 8. - Nyugati Jelen 

Hétfőn jelentette ki Markó Béla az RMDSZ elnöke, hogy a szövetség tagja egy koalíciónak, 

amiből nem tervez kilépni. Kiemelte, hogy az ellenzéknek megvolt az esélye, hogy támogassa 

az RMDSZ-t az oktatási törvény kapcsán, azonban ezt elszalasztotta. „Sok sikert kívánok 

nekik az új szövetséghez, szükség van arra, hogy letisztázódjanak a dolgok a politikai 

palettán” - mondta. Hangsúlyozta, hogy amíg a koalíciós partnerek betartják a megállapodást, 

addig „nincs okunk a koalíció felrúgásán gondolkodni.” 

 

Felvidék: 

 
Honosítás szlovák szemmel 
2011. február 7. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

Nehéz eldöntenie a felvidéki magyarnak, hogy most menjenek, vagy maradjanak. Hiszen 

vannak akik, lojalitásukat hangoztatják, míg mások a Duna túloldalára űznék őket. Az 

Egyszerű Emberek leginkább a politikai celeb kategóriájába tartoznak, mivel „rögvest 

szélmalomharcot indítanak minden ellen, amivel politikai karrierjüket építhetik.” A szerző 

szerint őket nem érdekli ténylegesen, hogy mennyien kérelmezik a honosítást, mivel saját 

politikai karrierjüket építik. Vannak azonban akik attól tartanak, hogy az ötszázezer magyar 

kéri a magyar állampolgárságot. Ezért olyan módosítást hoznak, hogy ha felvidéken élő 

magyar kéri a honosítást, akkor veszítse el szlovák állampolgárságát, ha azonban 

Magyarországon akkor megtarthatja. Emiatt a politikai ellenállás miatt megosztott a szlovák 

lakosság is, „vannak akik tényleg veszélyeztetve érzik a szlovák területek integritását” és 

vannak akik egyáltalán nem foglalkoznak vele.  

 
A koalíció áldását adta a KDH és a Híd megegyezésére 
2011. február 7. - bumm.sk, Felvidék Ma 

Elfogadta a koalíciós tanács a tegnapi KDH és Híd között létrejött megállapodást. .„Ez a 

KDH és a Híd közti megegyezés eredménye a hatályos törvények módosításával 

kapcsolatban, hogy ne büntessék a polgárokat“ - jelentette be Radičová. Így lehetővé teszi 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_osszetartozunk_szorvanyprogram_boviteserol_tanacskoztak.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/az_ellenzeknek_megvolt_az_eselye_hogy_tamogasson_az_oktatasi_torvenynel_de_nem_elt_vele.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/az_ellenzeknek_megvolt_az_eselye_hogy_tamogasson_az_oktatasi_torvenynel_de_nem_elt_vele.php
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=26857:honositas-szlovak-szemmel&catid=64:jegyzeteink&Itemid=131
http://www.bumm.sk/51709/a-koalicio-aldasat-adta-a-kdh-es-a-hid-megegyezesere.html
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szlovák állampolgárok részére, hogy felvegyék egy másik ország állampolgárságát, de nem 

veszítik el a szlovákot. 

 
Őszödi csepegés az RMDSZ-csapból? 
2011. február 8. - Sylvester Lajos – Erdély Ma/haromszek.ro 

A Háromszék hasábjain Sylvester Lajos elemzi a kiszivárgott TKT-ülés hangfelvételt. A cikk 

végén levonja a következtetést: „A különvélemények marosvásárhelyi ütköztetése 

tartalmában nem, csak technikájában emlékeztet Balatonőszödre. A vélemények alapján 

viszont világos, hogy a magyar szövetségeknek, pártoknak és a civil szférának, valamint az 

egyházaknak népszámlálási és választási egyezségre kell lépniük, másképp oda jutunk, mint a 

balatonőszödi titkos tanácskozás pártja. Egyébként megérdemelten”. A cikk szerint 

legkeményebben Eckstein-Kovács Péter fogalmazott, aki a személyre szóló titkos szavazás 

mellőzését s az újságírók kitessékelését az átláthatóság megcsúfolásának és a demokrácia 

súlyos sérülésének minősítette. Továbbá dörzsöltségére vall, hogy a sajtó zárt ülésről való 

eltávolításának demokráciaellenességét abban a nemzetközi politikai közegben erősíti föl, 

amikor a magyar „sajtóalkotmányt" orkánszerű támadás éri. Kelemen Attila a magyar párt 

kapcsolatokra utal, miszerint  nem szeretné, „hogy valamelyik magyarországi párt gondolná 

azt, ezentúl az RMDSZ a zsebében lesz, és majd akkor csepegtet nekünk, ha úgy gondolja, 

hogy megérdemeljük". 

 

Vajdaság: 

 
Vegyes házasságok határon túl 
2011. február 7. - Duna Tv 

A Duna Tv Térkép című műsora a határon túli vegyes házasságokkal foglalkozik. Becslések 

szerint a vajdasági magyarok körében 25 százalékos a vegyes házasságok aránya.  A magyar 

közösség életében ez a gyors fogyatkozás egyik módja, hiszen nincs garancia arra, 

hogy a gyerekeknek lesz magyar identitása. Ellenpéldaként egy kétgyermekes fiatal újvidéki 

házaspárt mutatnak be. A családtagok békés együttélése sok kompromisszumot és türelmet 

igényel. (A videó anyag a Duna TV honlapján megtekinthető.) 

 

 

Kárpátalja: 

 
Lélegzetvételnyi időhöz jutott a beregszászi magyar főiskola 
2011. február 7. - Varga Béla - MTI 

Egyelőre nincs veszélyben a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

működése, mivel csak a nyáron kerül sor az új ukrán felsőoktatási törvény tárgyalására. Ez a 

törvény Orosz Ildikó a főiskola elnöke elmondása alapján az új jogszabály a klasszikus 

egyetemek nappali tagozatos hallgatóinak létszámát tízezerben, az akadémiákét háromezerben 

és a collegekét ezerben állapítja meg. A főiskola pedig 500 nappali és 500 levelező 

hallgatóval rendelkezik. Azt is kiemelte, hogy szükség lenne az anyaország támogatására is 

http://www.3szek.ro/load/cikk/36468/oszodi_csepeges_az_rmdsz-csapbol
http://www.dunatv.hu/otthon/vegyeshazassagok-hataron-tul.html
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annak érdekében, hogy az új törvény kialakításánál vegyék figyelembe a nemzetiségi 

sajátosságokat. Az Ungvári Nemzeti Egyetem létét nem veszélyezteti a törvény, mivel több 

mint tízezer nappalis hallgatóval rendelkezik. 

 



 
 

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

Levelezési cím: 1357 Budapest, Pf.: 2. 
8 

 

 

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/

