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Vezető hírek: 

Nem jó a magyarokat a román kormánykoalícióból kilépésre biztatni  

2011. február 8. - Pintér Attila - Duna Televízió, Erdély Ma 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában beszélt a 
magyar-román viszonyról. Szerinte nem tenne jót a magyar-román kapcsolatoknak, valamint az 
egyszerűsített honosítás ügyének az, ha az RMDSZ kilépne a jelenlegi kormánykoalícióból. 
Kegyelmi pillanatnak nevezte a jelenlegi helyzetet, valamint dicsérte Traian Basescu elnök 
józanságát, aki ígéretéhez híven aláírta a tanügyi törvényt. Kiemelte, hogy ha egy másik román 
kormány kerülne hatalomra nem biztos, hogy hasonló zökkenőmentességgel adhatnák ki a magyar 
állampolgárságot. Ráadásul a jelenlegi kormány komoly intézkedéseket hozott azért, hogy az 
ország kilábaljon a válságból. A választójogi törvény módosításával kapcsolatban elmondta, hogy a 
kormány ősszel fog dönteni arról, hogy a határon túli magyar állampolgárok milyen szavazati jogot 
kapjanak. Azért is fontos a szavazati jog kérdése, mivel így ha megkapnák a lehetőséget a határon 
túliak, akkor a mindenkori kormánynak figyelembe kell vennie őket és „nem kegyből, hanem józan 
megfontolásból.” 
 

Nincs szükség a politikai pártok és magáncégek segítségére a honosításban 

2011. február 8. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 
Egyre több szervezet és magáncég ajánl segítséget a honosítási eljárás lebonyolításában olvasható 
a Székelyhon cikkében. Az MPP is felajánlotta segítségét az RMDSZ pedig már korábban is 
tájékoztatta a lakosságot. Azonban megjelentek olyan cégek, akik pénzért ajánlották fel, hogy 
intézik az állampolgárok honosítási ügyét, ezért a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
stratégiai tervező és tájékoztatási főosztálya adott ki egy közleményt, amelyben felhívja a 
figyelmet arra, hogy „és kizárólag a külképviseletek és Erdélyben a demokrácia központok 
rendelkeznek naprakész, pontos információkkal” a honosítást illetően.  
 

Matovič lepaktált Ficóval kettős állampolgárság-ügyben 

2011. február 8. - bumm.sk 
Az Egyszerű Emberek frakcióvezetője megszerezte a Smer támogatását, így már elég támogató 
aláírással rendelkezik ahhoz, hogy beterjeszthesse módosító javaslatát az állampolgársági törvény 
módosítását illetően. Matovič elmondása szerint a Smer frakcióvezetője kereste meg őt a párt 
támogatásával. Amennyiben a koalíció nem változtat a módosításokon, akkor frakciója a Smer 
mellett szavaz. 
 Ké 

http://www.dunatv.hu/otthon/semjen_a_roman.html
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/nincs-szukseg-a-politikai-partok-es-magancegek-segitsegere-a-honositasban
http://www.bumm.sk/51746/matovic-lepaktalt-ficoval-kettos-allampolgarsag-ugyben.html
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Magyarország:  

Szili Katalin megadná a választójogot 

2011. február 9. - Hír TV, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 
Támogatja a határon túli magyaroknak a választójog megadását Szili Katalin független 
képviselő. Szili szerint annak, aki az állampolgárság könnyített megadásáról szóló jogszabályt 
megszavazta, tudnia kellett, hogy ehhez a választójog is hozzátartozik. A képviselőnő arra is 
reagált, hogy az aki az alkotmányozásban való részvétele miatt árulónak mondja, az 
valójában a megosztó politika híve, és a társadalomra nem mint közösségre tekint. 
Hangsúlyozta, hogy már 2003 óta szorgalmazza egy új alaptörvény kidolgozását, melynek 
feladata alól egy igaz demokrata sem bújhat ki. Egyetért a kormányfővel abban, hogy az új 
alkotmánynak '56 szellemiségén kell alapulnia. 
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. február 9-i számában olvasható) 

 
Erdély: 

Szórványlét 

2011. február 8. - Sarány István - Hargita Népe 
Nézőpont kérdésének tartja a szórvány megnevezést a Hargita Népének publicisztikája, hiszen a 
hévízi magyar a városban kisebbség a megyében többség országos szinten pedig szintén kisebbség. 
A kérdés adott többségnek lehet őket nevezni, vagy kisebbségnek. A szerző szerint már nincsenek 
olyan élesen elválasztható homogén közösségek, mint korábban. A problémák nem a kisebbség, 
vagy többség kérdéséből adódnak, hanem az „együttélés minőségéből” hiszen „ahol a 
türelmetlenség, a másság el nem fogadása a jellemző magatartás, élesebben jelentkeznek a 
szórványgondok, ahol viszont kialakult az együttélés kultúrája, elviselhetőbb a szórványlét.” 
 

Román–magyar kérdésben a törvény nem mindenkinek szent 

2011. február 8. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 
A tegnapi marosvásárhelyi önkormányzati ülésen napirendi pont volt, Peti András 
határozattervezete, ami kéri a 2001. év 215-ös törvény betartását. Ez a törvény tartalmazza azt, 
hogy kétnyelvű iskolatáblákat kell elhelyezni azokban az iskolákban, ahol a kisebbséghez tartozó 
diákok létszáma elér a 20%-ot. Az ülésen az alpolgármester Claudiu Maior felvetette, hogy az 
iskolaigazgatók írják össze, hogy hány magyar gyerek tanul intézményükben. Erre Molnár Gábor 
tanácsos reagált aki szerint nem tenne jót a „jó együttélésnek”. Dorin Florea polgármester 
elmondta, hogy eleget fognak tenni a törvényi kötelezettségnek, de tisztázni akarja a kérdést a 

http://honline.ro/?action=ejsze&phase=6282
http://szekelyhon.ro/szekelyfold/marosszek/orulet-kiirjak-magyarul-ha-van-eleg-magyar-gyerek
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megyei tanács elnökével. Az ülésen abban megegyeztek, hogy a táblák kivitelezésére és 
elhelyezésére versenytárgyalást írnak ki, aminek határideje március 31. 
 

Társadalmi potyautasok kíméljenek 

2011. február 9. - Ambrus Attila - Új Magyar Szó 
Az Új Magyar Szó publicisztikájának apropóját az adta, hogy Brassóban magyarországi politikusok 
buzdítottak „újságírókat, lelkészeket, üzletembereket, pedagógusokat, hogy valljunk színt”, melyik 
romániai magyar pártot támogatják. A szerző szerint a „józanul gondolkodó” értelmiségiek két tűz 
közé kerülnek, mivel van aki RMDSZ, van aki EMNT párti. Míg az egyik párt az elmúlt húsz évben 
bizonyított, addig a másik társadalomátalakító tervével szerezhet támogatókat. Azonban ha a 
pártok szétforgácsolják erőiket akkor az nem vezet jóra . A szerző szerint csak azt a pártot lehet 
nyugodt szívvel támogatni, aki az egységben látja az erdélyi magyarság boldogulását és nem a 
gyűlöletet terjeszti. 
 

A Mikó ügye a parlamentben 

2011. február 9. - Erdély Ma, Háromszék 
A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében folyó hatósági eljárás kapcsán a jogtalanul 
elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatásának máig megoldatlan kérdésére reflektált tegnap 
napirend előtti felszólalásában Márton Árpád képviselő. Az RMDSZ politikusa figyelmeztetett: a 
jelenlegi eljárás nem más, mint egy újabb lépés az egyházi tulajdonban lévő ingatlanok 
újraállamosítása felé. 
 

Folyamatban 30 személy honosítása 

2011. február 8. - Balta János - nyugatijelen.com 
Kisiratoson 30 személynek nyújtották be a honosításra vonatkozó dokumentumait, amelyeknek az 
összeállítása céljából a polgármesteri hivatalban továbbra is várják a helybeli, valamint az 
elszármazott polgárokat – kezdte rövid tájékoztatóját Almási Vince polgármester. Aki hozzátette: a 
hivatalban januártól szervezik a honosítási dokumentáció összeállítását a kérvények kitöltésétől, a 
felmenőknek a megkeresésével, az iratok beszerzésével, lefordításával együtt, a testvér-település, 
Lökösháza anyakönyvvezetőjével egyeztetve megszervezik az átutazást is. 
 

Felvidék: 

Matovič: hazafi vagyok, nem nacionalista  

2011. február 8. - bumm.sk, SME 

http://maszol.ro/velemeny/tarsadalmi_potyautasok_kimeljenek__2011_02_08.html
http://www.3szek.ro/load/cikk/36493/a_miko_ugye_a_parlamentben
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/folyamatban_30_szemely_honositasa.php
http://www.bumm.sk/51720/matovic-hazafi-vagyok-nem-nacionalista.html
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Igor Matovič az Egyszerű Emberek frakciójának vezetője adott interjút a Sme napilapnak Kitért 
arra, hogy az államigazgatásban leginkább a családtagok jutnak munkához. A felvidéki magyarokról 
szólva elmondta, nincs miért csodálkozni, hogy sokan szeretnének magyar állampolgárok lenni, 
hiszen Ján Slota és az SNS „kemény munkával másodrendű állampolgárokat csináltak belőlük. Ha 
valaki felrója a magyaroknak, hogy nem lojálisak, kérdem én – mit tettünk azért, hogy azok 
legyenek?” Szerinte napi félórás műsort kellene a szlovák hírtelevízión sugározni, hogy minél 
könnyebben „felfogják” az információkat. Nem támogatja a szavazati jog megadását a határon túli 
magyaroknak, mivel akkor Orbán Viktor arcával lenne tele a Felvidék nagy része és ez Slota 
malmára hajtaná a vizet. Jöhetne azzal, hogy ő megmondta és „hasonló ostobaságok.” 

 

Karta készül a szlovák nemzet jogairól  

2011. február 8. - Felvidék Ma 
A Szlovák Nemzet Jogainak Kartáját tervezi elkészíteni a Szlovák Nemzeti Párt többek között azért, 
mert az államnyelv háttérbe szorult a kisebbségi nyelvvel szemben. Emellett Rafael Rafaj alelnök 
nonszensznek tartja, hogy a szlovák nemzet jogai még az alkotmányban sincsenek lefektetve, míg a 
kisebbségeké igen. Igor Matovičot is bírálta, mert nem állt ki az adott szava mellett, miszerint 
megszavazzák a Smer által benyújtott állampolgársági törvényjavaslatot.  
 

Vajdaság: 

Tankönyvböngészés 

2011. február 9. - Lukács Melinda - magyarszo.com 
A szabadkai új városházán tekinthették meg a Tankönyvkiadó Intézet kínálatát az általános iskolák 
tanárai, tanítói. Első ízben történt, hogy egy kérdőív formájában kikérték a véleményüket is. Nikola 
Stojanac, a Tankönyvkiadó Intézet újvidéki részlegének vezetője elmondta, hogy a könyvek 
júniusban érkeznek, habár a magyar nyelvű tankönyvek esetében előfordulhat, hogy valamelyik 
augusztusban vagy szeptemberben jelenik meg: „tisztában vagyunk vele, hogy a jelenlegi tanévben 
némelyik könyv késett, ez a jóváhagyás összetett procedúrájának tudható be”. 
 

„Egyenrangú párbeszédet Belgráddal Vajdaság elszakadásról vagy államiságáról" 

2011. február 8. - Vajdaság Ma 
Miroslav Ilid szerb politikai elemző síkraszállt a „vajdasági kérdés radikalizálásáért” és az 
egyenrangú párbeszédért Belgráddal az olyan témákról, mint az elszakadás vagy Vajdaság 
államisága. Az elemző szerint Vajdaság az utóbbi két évtizedben gyarmati helyzetben van 
Szerbiával szemben. A kerekasztal-megbeszélésen résztvevő Dimitrije Boarov gazdasági elemző 
úgy véli, hogy azok az adatok, amelyek Vajdaság elszegényedésére utalnak elsősorban politikai, 

http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=26881:karta-keszuel-a-szlovak-nemzet-jogairol&catid=7:politika&Itemid=150
http://magyarszo.com/fex.page:2011-02-09_Tankonyvbongeszes.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11244/Egyenrangu-parbeszedet-Belgraddal-Vajdasag-elszakadasrol-vagy-allamisagarol.html
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nem pedig gazdasági problémát jelentenek. A cikk idézi Đorđe Subotid-ot is, a Vajdasági Klub 
elnökét, aki szerint a tartomány elszegényedése annak következménye, hogy katasztrofális a 
helyzete az alkotmányos és politikai rendszerben, másik okaként a centralizmust jelölte meg.  
 

Többen is, kevesebben is  

2011. február 9. - Nagy Magdolna - Magyar Szó 
Vajdasági oktatásban résztvevő fiatalokról közöl statisztikákat a lap. Az összesített adatokhoz 
igencsak hasonlítanak a magyar nyelven tanuló diákok adatai, vagyis az előző évhez képest 
csökkent az óvodai előkészítőbe járók és a középiskolai tanulmányaikat kezdő diákok létszáma, míg 
az általános iskolába indulók száma nőtt. A létszámingadozás azonban dr. Svetlana Lučid-Petrovid, 
a bizottság elnöke szerint nem számottevő, a szokásos kilengést mutatja. Egy évvel ezelőtt 
mindenesetre kedvezőbb volt a magyar nyelvű oktatási helyzetkép, mert arról számolhattunk be, 
hogy mindhárom szinten növekedett a gyerekek száma. Svetlana Vujovid tartományi oktatásügyi 
segédtitkár elégedettségének adott hangot a tankönyvellátásról, és hozzátette, a nemzeti 
kisebbségek nyelvén is teljes mértékben sikerült lefedni a szükségleteket, a rendszer jól működik. 
 

Kárpátalja: 

Gajdos István szerint törvénysértés a magyar állampolgárság felvétele 

2011. február 8. - Kárpátalja Ma 
A zakarpattya.net beszámolója szerint Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség és 
az Ukrajna Magyar Demokrata Párt elnöke, Beregszász város polgármestere úgy nyilatkozott a 
Gazeta po-kijevszki (Газета по-киевски) című lapnak adott interjújában, hogy törvénysértő az, ha 
a kárpátaljai magyarok felveszik a magyar állampolgárságot. A kárpátaljai magyar politikus a 
lapnak adott nyilatkozatában úgy véli, hogy a 2011. január elsején életbe lépett törvény nyomán 
igényelhető magyar állampolgárság iránt elsősorban az üzleti életben érdekeltek körében magas 
az érdeklődés. Gajdos ugyanakkor azt is kijelentette, hogy a kárpátaljai magyarok egyébként 
törvénytisztelő állampolgárok. 
 

Ukrajna: börtön kettős állampolgárságért? 

2011. február 9. - Dunda György - Népszava 
Az Ukrán Népi Párt kárpátaljai vezetője közleményben szólította fel a megyei tanácsot, hogy a 
parlamentnek címezve fogalmazzon meg indítványt a kettős állampolgárság szigorú büntetése 
érdekében. Ivan Gábor szeretné elérni, hogy ismét kerüljön napirendre az, a nacionalista erők által 
korábban kidolgozott törvényjavaslat, amely akár ötéves börtönbüntetéssel sújtaná azokat, akik az 
ukrán mellett egy másik ország állampolgárságát is felveszik. Ivan Gábor megengedhetetlennek 

http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-02-09_Tobben_is_kevesebben_is.xhtml
http://www.karpatalja.ma/kozelet/189-gajdos-istvan-szerint-torvenysertes-a-magyar-allampolgarsag-felvetele
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=392458
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nevezte, hogy az állampolgársághoz útlevél is járhat, szerinte ez arra lesz jó, hogy az Ukrajnában 
élő saját állampolgárainak jogaira hivatkozva Budapest idővel területi igényeket fogalmazzon meg 
Kijevvel szemben. Az, hogy Ukrajnában több százezren élnek orosz útlevéllel a zsebükben, valamint 
több tízezer ukránnak lehet román állampolgársága is, és most a magyarokon a sor, ezek a 
tényezők együttesen óriási nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Meggyőződése szerint reális 
veszély fenyegeti Ukrajna egész államiságát és területi épségét, ezért haladéktalan cselekvésre 
szólít fel minden nemzethű ukránt. 
 

Horvátország: 

Horvátországban tárgyalt Orbán Viktor – találkozott a HMDK vezetőivel is  

2011. február 8. - Kriják Krisztina - MTI, Új Magyar Képes Újság 
Zágrábba látogatott Orbán Viktor miniszterelnök, ahol Jadranka Kosor kormányfővel tárgyalt az EU 
csatlakozás lehetőségeiről, valamint a horvátországi magyarság helyzetéről. A csatlakozással 
kapcsolatban kiemelte, hogy Magyarország nemcsak támogatói, hanem szószólói a horvát 
csatlakozásnak. A tárgyalás után találkozott a HMDK részéről Jakab Sándor elnökkel, Jankovics 
Róbert ügyvezető elnökkel és Andócsi János alelnökkel, ahol a magyarság helyzetéről folytattak 
megbeszélést. 
 

 

A figyelt weblapok jegyzéke: 
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