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Erdélyi gyűlöletbeszéd 

2011. február 15. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Éles hangú közleményben ítélte el Tőkés László erdélyi baloldali publicisták és Markó Béla 

RMDSZ-elnök Fidesz-ellenes megnyilatkozásait. Az EMNT elnöke szerint „az RMDSZ 

zárványideológusai, Cs. Gyimesi Éva és Sike Lajos legutóbbi sajtóbéli megnyilatkozásaik 

alapján teljesen elvesztették a mértéket, beszédük pedig gyűlöletbeszéd”. Tőkés azzal 

folytatta, hogy „a kommunista szócső bukaresti Előre jogutódjának hasábjain, az Új 

Magyar Szóban megszólaló Sike Lajos Kövér László házelnök célkeresztbe állításán túl 

Markó Béla szájába adja azt a minősítést, hogy a magyar kormány erdélyi 

demokráciaközpontjainknak nyújtott támogatása „erkölcstelen”. Tőkés ezután Markót 

idézte, aki szerint „veszélyes és ostoba játékot játszik a Fidesz”. Az EMNT elnöke szerint 

Markó „csupán akkor kezd erkölcsről beszélni, amikor nem a szája íze szerint alakulnak a 

dolgok”. Tőkés szerint minden jóérzésű magyar ember számára elfogadhatatlan, hogy 

Magyarország demokratikusan megválasztott miniszterelnökét és kormányát, „elvakult 

gyűlölködők” ócsárolják. 

 

Orbántól félti a szlovákiai magyarokat egy pozsonyi képviselő 

2011. február 15. - Szilvássy József - Népszabadság 

A szlovák állampolgársági törvény módosításának új javaslatával állt elő a kormánypárti 

szlovák Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) jogi szakértője. Radoslav Procházka a 

természetes kötődés feltételére alapozza saját törvénytervezetét, amely szerint az a hazai 

személy, aki önszántából olyan állam polgárságát kéri és kapja meg, amelyhez állandó 

lakhely vagy munkahely révén nem fűzik valós kötődések, elveszítené a szlovák 

állampolgárságot. Ez a rendelkezés addig lenne hatályos, ameddig a kettős 

állampolgárságról nem születik meg a legutóbbi, pozsonyi magyar–szlovák kormányfői 

találkozón kilátásba helyezett kormányközi egyezség. Prochádzka szerint ezzel 

megakadályozható lenne, hogy a szlovákiai magyarok Orbán Viktor politikájának 

eszközeivé váljanak. 

 

Wetzel Tamás: Egy hét alatt több honosítási kérelmet adnak át, 
mint korábban egy év alatt 

2011. február 14. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

Wetzel Tamás miniszteri biztos szabadkai látogatása során Korsós Tamás főkonzul 

társaságában ellátogatott a helyi Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) információs 

irodába, ahol Dudás Károly, a CMH elnöke fogadta őket. Wetzel elmondta, 

Magyarországon a minisztériumok között nagyon jó az együttműködés, tulajdonképpen 

mindenki szívügyének tekinti az egyszerűsített honosítási eljárást. Ugyanez mondható el a 
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minisztériumok és a CMH információs irodák kapcsolatáról is, ezek a képviseletek nagyon 

sokat, és autentikus módon tudnak segíteni az embereknek, és mindezt ingyen teszik. 

 

561 tagú az RMDSZ 10. Kongresszusa 

2011. február 14. - transindex.ro 

A február 26-27-én, a nagyváradi Szakszervezetek Művelődési Házában sorra kerülő 

RMDSZ Kongresszuson 561 szavazati joggal rendelkező küldött vesz részt. A Szövetségi 

Szabályzat-felügyelő Bizottság (SZSZFB) erre vonatkozó határozatát a szombati SZKT-n 

fogadták el. 

 

Honosítás: házhoz ment a konzul 

2011. február 14. - Végh Balázs - Krónika 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szatmárnémeti elnökségének 

kezdeményezésére először rendeztek konzuli napot a magyar nyelvterületen. Barabás 

János, a Magyar Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja pénteken a szatmári 

demokrácia-központban fogadta az érdeklődőket, és mintegy 12 állampolgársági kérelmet 

vett át. 

 

Gyűlöletbeszéd 

2011. február 15. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó vezércikkében Salamon Márton László Tőkés László 

szerkesztőségükbe eljuttatott közleményét bírálta, gyűlöletbeszédnek nevezve az EMNT-

elnök által kiadott állásfoglalást. Ebben Tőkés Cs. Gyimesi Évát a 168 Órában megjelent, 

illetve Sike Lajost az ÚMSZ-ben közölt cikke miatt  azzal vádolja, hogy csak saját 

kiváltságaikat védelmezik. Salamon következőképpen zárja cikkét: „„Gyűlöletbeszéd!” – 

sziszegi Tőkés László, a „jóérzésű magyar emberekhez” intézve gyűlölettől csöpögő szavait. 

Az emberi jóérzésre apellálok én is most, amikor arra kérem a jobboldali 

véleményformálókat, civileket, értelmiségieket (a politikusokat nem merem...): ne 

vállaljanak szolidaritást pusztán ideológiai alapon ilyen megnyilvánulásokkal. Régi 

jobboldali újságíró barátomat, a többi jobboldali újságíró kollégámat kérem: ítéljék el 

maguk is ezt a gyűlöletbeszédet. És ne csak magánbeszélgetésekben”. 

 

Olosz: meg kell őrizni az erdélyi magyarság egységét 

2011. február 15. - MTI, Erdély Ma, transindex.ro, Krónika, manna.ro 

Az RMDSZ elnökválasztó kongresszusa előtt Olosz Gergely elnökjelölt személyes találkozót 

kezdeményezett Markó Bélával, az RMDSZ jelenlegi elnökével. A háromszéki politikus 
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azért kérte a találkozót, hogy a leköszönő elnökkel áttekintsék az erdélyi magyarság 

sorsával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, akárcsak azt, hogy a kongresszus után 

milyen irányba haladjon tovább a szervezet. A találkozó után Olosz elmondta, elnökké 

választása esetén számíthat Markó támogatására. Olosz Gergely hangsúlyozta a magyar 

kormánnyal való szoros együttműködés fontosságát. „Meggyőződésem, hogy most a 

legszorosabb szövetségre van szükség a budapesti kormánnyal, hiszen az Orbán-kormány 

által meghirdetett nemzetpolitika hosszú távon képes biztosítani a magyar közösség 

fennmaradását és fejlődését". 

 

Takács: Markó soha nem mondaná, hogy nem támogatná a 
demokratikus választás nyertesét 

2011. február 15. - transindex.ro 

Ha nem az RMDSZ elnöki tisztségéről lenne szó, akkor a hét viccének tartanám Olosz 

Gergely nyilatkozatát - kommentálta a Transindexnek Takács Csaba, az RMDSZ megbízott 

ügyvezető elnöke a Szövetség elnöki tisztségére pályázó politikus mai nyilatkozatát, amely 

szerint megválasztása esetén Markó Béla támogatni fogja céljai megvalósításában. 

 

RMDSZ: finisben a kampány 

2011. február 15. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Két héttel a tisztújító kongresszus előtt célegyenesbe került a választási kampány az 

RMDSZ-ben. Ezen a héten a Bihar és Szatmár megyei, illetve a Nagybánya Központú 

Területi Szervezet is eldönti, melyik jelöltet támogatja majd Nagyváradon. Mint ismert, a 

többi szervezet már meghozta döntését ebben a kérdésben: többségük Kelemen Hunor 

művelődési miniszter jelöltségét támogatja; Eckstein-Kovács Péter államelnöki tanácsost a 

Kolozs megyei, Olosz Gergely képviselő a Történelmi Máramaros Területi Szervezet 

bizalmát élvezi. 

 

Eddig 32-en vesztették el szlovák állampolgárságukat 

2011. február 14. - SITA 

Egyelőre 32-en veszítették el szlovák állampolgárságukat a Fico-kormány állampolgársági 

törvényének köszönhetően. A statisztikából kiderül, hogy a 32 esetből tizenketten német, 

tizen osztrák, öten cseh, ketten brit állampolgárok lettek, egy-egy személy pedig magyar, 

olasz és holland állampolgársága miatt vesztette el a szlovákot. 
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Szétszabdalva a Felvidéken 

2011. február 14. - Karaffa János - bumm.sk 

A Katolikus Egyház szlovákiai képviselői Jozef Tomko bíboros vezényletével három évvel 

ezelőtt, 2008. február 14-én hirdették ki a római katolikus egyházmegyék átszervezését, 

valamint két új egyházmegye megalakítását. Az átszervezést sokan egyházmegyei 

Trianonként emlegetik, ugyanis az átszervezési terv kidolgozásánál a Szlovák Püspökkari 

Konferencia nem volt tekintettel arra, hogy megoldásukkal megbomlik az egy tömbben élő 

magyar nemzetiségű hívek természetes egysége. 

 

A hontalanság éveitől a honosításig 

2011. február 14. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

Száraz Dénes írásában a sors furcsa fintorának nevezi, hogy Trianon óta a mindenkori 

államhatalom azon törte a fejét, hogy „miként tartson kordában, fenyegessen, büntessen 

minket, vagy legalább milyen büntetést helyezzen kilátásba a felvidéki magyar embernek.” 

A szerző ismerteti e büntetések főbb állomásait: beneši dekrétumok, kitelepítések, 

reszlovakizáció. A kilencvenes években, a hírhedt Mečiar-korszak idején „iskoláinkat 

vették célba az alternatív oktatás erőszakos bevezetésének tervezetével”, mellyel „a 

kiszolgáltatottság megalázó érzését akarták belénk táplálni, sikertelenül”. A szlovákiai 

megyei közigazgatási rendszer kialakítása során egyértelművé vált, hogy a magát a 

legdemokratikusabbnak beállító szlovák kormánynak se célja a szlovákiai magyar 

nemzetiség érdekeinek képviselete. Legutóbb az államnyelvtörvény, a hazafiassági törvény 

és a kettős állampolgárságról szóló törvény módosítása mutatta meg, hogy a szlovák 

politikai elit „egyértelmű célja a szlovákiai magyarok rendreutasítása, megfélemlítése, 

elkedvetlenítése és ezt követően teljes asszimilációja”. Száraz Dénes szerint „a sorozatos 

megfélemlítések közepette arcátlanság számon kérni rajtunk az államhoz való 

lojalitásunkat, és még nagyobb arcátlanság  megkérdőjelezni a magyar nemzethez való 

tartozásunk jogosságát”. 

 

Több lesz a magyar elsős a Szenci járásban 

2011. február 14. - Juhos Melinda - Új Szó Online 

Enyhe pozitív változás érzékelhető a Szenci járásban a beiratkozások után. A járás mind a 

hat magyar általános iskolájában megtartották már a beiratkozásokat: az iskolaköteles 

kisdiákok 11,73 százaléka megy majd magyar intézménybe, ez valamivel jobb eredmény a 

tavalyinál (11,41 %). 
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Orbán a hibás? 

2011. február 15. - Tokár Géza - Új Szó 

A szerző a szlovák értelmiség azon, gyakran hangoztatott érvével foglalkozik, miszerint „a 

felvidéki magyarok alapvetően jó szándékúak, semmi esetre sem szeretnék kiélezni a 

konfliktusokat a szlovákokkal, de hazájuk kormánya áldozatául estek, amely csak 

eszközként kezeli a határon túli kisebbséget”. Hibás az az érvelés, hogy Orbán felelősséget 

visel a kialakult helyzetért. „A magyar kormány nyakába egyetlen dolgot lehet varrni: a 

kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadásának meglehetősen szerencsétlen, májusi 

időpontját.” Semmilyen racionális érv nem indokolta, miért kell sebtében egy júliustól 

érvényes ellentörvényt elfogadni. „Azóta pedig a szlovák politikai elit ámokfutásának 

lehetünk a tanúi.” A szerző szerint “a magyar kormányt rengeteg intézkedésért lehet 

hibáztatni, de a kettős állampolgárság ügyében nem. Nem Orbántól kell számon kérni, 

hogy valamit adott, hanem Ficótól, hogy valamit elvett.” 

 

Iveta Radičová az aktuális belpolitikai helyzetről  

2011. február 15. - Felvidék Ma 

A kormányhivatal sajtóosztályának közleménye szerint Iveta Radičová (SDKÚ-DS) 

kormányfő folyamatosan egyeztet a kormánykoalíció pártjaival a koalícióban fennálló 

helyzetről. Szerdán, a Szabadság és Szolidaritás frakciójával való találkozóját követően 

pedig a nyilvánosságot is tájékoztatja a további lépésekről. A kormányfő nem tartja 

feladatának, hogy a pártok belügyeibe beavatkozzon, de biztosítani szeretné, hogy 

támogatja a koalíciós képviselők minél szorosabb együttműködését a kormányprogram 

teljesítése során, amelyet nem segítnek elő az elsietett döntések vagy a hirtelen-

meggondolatlan sajtónyilatkozatok, áll a közleményben. Radičová a felelős belső 

párbeszéd és megoldáskeresés híve. A kormányfő nagyra értékeli, hogy az Egyszerű 

Emberek csoportja támogatásáról biztosította a kormányt. 

 

Matovič erőfeszítése ellenére sincs viszály a Híd és az SaS között 
Partnerek 

2011. február 15. - bumm.sk 

A Híd és az SaS elutasítja Igor Matovič erőfeszítését, mellyel azt a látszatot akarja kelteni, 

hogy a koalíciós partnerek közt viszály van. Bugár Béla, a Híd elnöke, és Richard Sulík, az 

SaS vezetője erről közös állásfoglalást adott ki. „Nem igaz, hogy a Híd elnöke kétségbe 

vonta az SaS, sőt Richard Sulík, a párt elnökének megbízhatóságát. Az sem igaz, hogy az 

Igor Matovič SaS-frakcióból való távozása körül kialakult helyzet csorbát ejtett volna a 

koalíciós partnerek kapcsolatán. A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy ilyen összetett 

helyzetekben is képesek vagyunk kommunikálni egymással, és nem engedünk a környezet 

nyomásának, valamint egyes félrevezető információknak“ – üzente Bugár és Sulík, 
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Szerbiába látogat Schmitt Pál 

2011. február 14. - Vajdaság Ma 

Schmitt Pál köztársasági elnök február 16-17. között látogatást tesz a Szerb 

Köztársaságban, ahol egyebek közt a szerb köztársasági elnökkel és a miniszterelnökkel 

találkozik. Csütörtök délután a magyar államfő megtekinti az épülő Európa Kollégiumot, 

ellátogat a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumba, a Kosztolányi Dezső 

Színházba, valamint a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra is. 

 

Nehéz feladatok 

2011. február 15. - Ágoston András - Vajdaság Ma 

Ágoston András, a VMDP elnöke publicisztikájában a magyar-szerb történész vegyes 

bizottság kapcsán hangsúlyozza: a kutatáshoz szükséges pénzt Budapestnek kell 

előteremtenie. A szerző kifogásolja, hogy a VMSZ „miközben szombaton népszerűségének 

növelése céljából politikailag rátelepedett a vegyes bizottság összejövetelére, nem tett meg 

még egy fél lépést. Azt, hogy ezt a szombati „közösségi konzultációt” nem a többi vajdasági 

magyar párttal együtt hirdette meg”. 

 

Rossz helyre címzett kritika 

2011. február 15. - Vajdaság Ma 

Az MRM felháborítónak tartja a 'Razzia 1942' egyesület számonkérő reagálását 

Közleményben reagált a Magyar Remény Mozgalom (MRM) a Nikowitz Oszkár magyar 

nagykövetet elmarasztaló Razzia 1942 kegyeleti egyesület számonkérésére. Véleményük 

szerint a „délvidéki magyarságnak évtizedeket kellett várnia, hogy egyáltalán 

beszélhessünk a bennünket ért népirtásról.” A magyarság már többször bocsánatot kért az 

elkövetett atrocitásokért. Felhívja a figyelmet arra, hogy „ne dobálózzanak légből kapott 

számadatokkal, amikor emberi életekről esik szó! Ahogyan azt is nagyon reméljük, hogy az 

említett egyesület a jövőben nem fogja elmulasztani az 1944/45-ös délvidéki 

mészárlásokra való megemlékezéseken való részvételt sem.” 
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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/

