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Semjén: a magyar kormány nem ad ki állampolgársági adatokat 

2011. február 16. - MTI 

A magyar kormány sem Szlovákiának, sem más országnak nem szolgáltat állampolgársági 

adatot – jelentette ki Semjén Zsolt a kettős állampolgárságot szabályozó magyar-szlovák 

államközi szerződés tervezete kapcsán. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes kiemelte, mindez összhangban van a nemzetközi joggal. A szlovák fél kedden 

Budapesten adta át a magyar félnek a magyar-szlovák kettős állampolgárságot szabályozó 

államközi szerződés tervezetét. Ez szabályozná a másik ország állampolgársága 

felvételének feltételeit, a diplomáciai és konzuli védelemnyújtás kérdését a kettős 

állampolgárok számára. A tervezet tartalmazza továbbá, hogy Magyarország és Szlovákia 

közt évenként sor kerülne a kettős állampolgárságot kérő, illetve a kettős állampolgárságot 

elnyerő személyek jegyzékének cseréjére. 

 

Fico és Matovič elképzelésének ötvözetét javasolja Pozsony 

2011. február 16. - bumm.sk 

Elutasítja a Pozsony által kidolgozott, a magyar félnek megküldött államközi 

szerződéstervezetet a Magyar Koalíció Pártja (MKP). Berényi József pártelnök a javaslat 

gyakorlatilag Robert Fico és Igor Matovič javaslatának az ötvözete. Berényi szerint 

a tervezet kimondja: a másik fél állampolgársága akkor vehető fel, ha a kérelmező lakhelye 

legalább 12 hónapon át az adott ország területén található, vagy ott legalább öt évig 

tanulmányokat folytat, illetve munkaviszonyban van, miközben állandó lakhellyel 

rendelkezik. A javaslat szerint rögzítenék, hogy Szlovákia és Magyarország minden évben 

kicseréli azon állampolgárok listáját, akik kérelmezték, illetve, akiknek odaítélték a másik 

ország állampolgárságát. Berényi szerint a magyar félnek megküldött javaslat bizonyítja, 

hogy a szlovák kormány nem törekszik a Magyarországgal való megegyezésre és figyelmen 

kívül hagyja a szlovákiai magyarok érdekeit. 

 

A magyar és román ellenzéki pártok vezetői biztosan részt vesznek 
az RMDSZ kongresszusán 

2011. február 16. - transindex.ro, Erdély Ma, nyugatijelen.com 

A magyarországi és romániai parlamenti pártok képviselői - kivéve a Jobbikot -, a román 

államfő, a Magyarország határain túli magyar szervezetek képviselői, illetve egyházfők, 

civil szervezeti vezetők és főszerkesztők kaptak meghívást az RMDSZ 10. kongresszusára - 

számolt be a Transindexnek Kovács Péter. Magyarországról eddig az LMP és az MSZP 

vezetője, Romániából pedig az ellenzéki pártok elnökei jelezték részvételüket, a Fidesz, a 

KDNP, illetve a Demokrata-Liberális Párt (PD-L) és Traian Băsescu államfő visszajelzésére 

még nem került sor. A szlovákiai Most-Híd párt is kapott meghívót, az EMNT, az MPP és 
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az SZNT képviselői azonban nem. Schmitt Pál magyar államfő számára szintén nem 

kézbesítettek meghívót. 

 

Pásztor István: a magyar kormánynak aktív szerepet kell játszania a 
múlt kivizsgálásában 

2011. február 16. - Vajdaság Ma 

A háború idején történt délvidéki vérengzések kivizsgálását illetően nagyon fontos, hogy a 

magyar kormány aktív, katalizátorszerepet töltsön be - hangsúlyozta az MTI-nek 

nyilatkozva szerdán Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke.  A 

vajdasági magyar politikus szerint erről is szó volt Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettessel folytatott, előző napi budapesti megbeszélésén. A legnagyobb délvidéki 

magyar párt vezetője szerint a megbeszélésen megerősítést nyert, hogy vajdasági 

magyarság „mind politikai, mind anyagi, mind pedig tervezési támogatásban teljes 

mértékben élvezi a magyar kormány pozitív hozzáállását” a múlt feltárására vonatkozó 

törekvésekben. Szerbiában az utóbbi egy-két évben teremtődött meg annak a lehetősége, 

hogy erről szerb politikussal akár egy mondatot is váltani lehessen. „Ennek az eredménye 

az akadémiai vegyes bizottságnak a létrejötte” - mondta Pásztor István. 

 

Nem lenne kétharmad, ha a Fidesz új modellje szerint szavazunk 

2011. február 17. - Szalay Tamás Lajos - Népszabadság 

A választási rendszer reformjáról szóló fideszes és szocialista javaslatok egyike sem rendezi 

a kettős állampolgárságot szerzők választójogának technikai kérdéseit. Nem tudható, hogy 

az újonnan szavazati jogot kapók hol és hogyan voksolhatnak majd, szavazhatnak-e majd 

unión kívüli állampolgárokként az EP-választásokon is, de olyan egyszerűnek tűnő 

problémákat is meg kell még oldani, mint például azt, hogy kampányolhatnak-e magyar 

pártok külhoni területeken. Salamon László, az alkotmány-előkészítő bizottság és a 

választási reformon dolgozó albizottság elnöke elmondta: a kettős állampolgársággal 

választójogot szerzők voksjogosultságának technikai részleteiről az új alkotmány 

megalkotását követően, frakciószinten kell kialakítani az álláspontokat. Lamperth Mónika, 

az MSZP közjogi kabinetjének vezetője szerint pártja a választójog tekintetében 

ragaszkodik a magyarországi lakóhelyhez, mint választási feltételhez. Lamperth szerint 

elképzelhetetlen, hogy azok szavazzanak a magyar parlamentről, akik nem viselik annak 

következményeit. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/3956/Pasztor-Istvan-a-magyar-kormanynak-aktiv-szerepet-kell-jatszania-a-mult-kivizsgalasaban.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/3956/Pasztor-Istvan-a-magyar-kormanynak-aktiv-szerepet-kell-jatszania-a-mult-kivizsgalasaban.html
http://nol.hu/lap/mo/20110217-kinek_lesz_aranyos_az_uj_valasztasi_rendszer_
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Jobbik: szerepeljen az alkotmányban az önrendelkezés támogatása! 

2011. február 17. - bumm.sk 

Az új magyar alkotmányban szerepeljen, hogy Magyarország támogatja a határon túli 

magyar közösségek önrendelkezési törekvéseit - jelentette ki Szávay István, a Jobbik 

képviselője az új alkotmány szabályozási elveiről zajló szerdai parlamenti vitában. 

Kijelentette: az elmúlt húsz évben tanúi lehettünk annak, hogy az „elcsatolt területek 

magyar közösségei egyre hangosabban, egyre világosabban követelik jogaikat”. Minél 

szélesebb körben akarják használni anyanyelvüket, ápolni kultúrájukat, valós 

történelmüket kívánják megismerni, szeretnék a közigazgatást saját kezükbe venni. 

 

Partnerséget kezdeményezett Tőkés az EMNT és az Európai Szabad 
Szövetség között 

2011. február 16. - transindex.ro, Krónika 

Stratégiai partneri kapcsolat létesítését indítványozta Tőkés László az Európai Szabad 

Szövetség (EFA) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) között, a két szerveződés 

egymáshoz igen közel álló értékrendje és politikai célkitűzései alapján. Előterjesztésében a 

rendszeres és intézményes együttműködésen túlmenően arra nézve tett konkrét javaslatot, 

hogy a rövidesen életbe lépő ún. állampolgári kezdeményezés nyújtotta lehetőséget 

kihasználva az EFA és az EMNT együttesen indítson útjára egy olyan európai 

törvénykezdeményezést, mely az őshonos európai nemzeti közösségek és népcsoportok 

önrendelkezési jogát volna hivatott biztosítani és szabályozni. Az EFA-hoz tartozó, 

többségében őshonos nemzeti kisebbségekhez tartozó európai parlamenti képviselők 

üdvözölték a javaslatot, Jill Evans frakcióvezető a megállapodás megkötésében egyezett 

meg Tőkés Lászlóval. 

 

Jönnek az RMDSZ-manipulátorok? 

2011. február 16. - Kasszás Dénes - manna.ro 

A manna.ro-n Kasszás Dénes nyers, nyílt médiamanipulációként értékelte Olosz Gergely 

RMDSZ-elnökjelölt minapi közleményét, amelyben a fiatal politikus azt a látszatot 

keltette, hogy Markó Béla támogatásáról biztosította őt. A szerző szerint Olosz programja 

nem más, mint ismétlése a legáltalánosabb, legszélesebb körben elfogadott stratégiai 

RMDSZ-elveknek, ha pedig a jelölt „előállna egy konkrét, nem általánosságokat ismétlő 

programmal, akkor kiderülne, hogy ő valójában nem is RMDSZ-t akar”. Kasszás úgy véli, 

hogy Olosz Gergely sajtóközleménye olyan primitív, hatásvadász gesztus, olyan nyers 

manipuláció, amellyel egy dolgot biztosan el lehet érni: a figyelemfelkeltést. „Egy 

tanulsága mindenképpen van a történetnek: vannak még olyan mélyrétegei a Szövetségen 
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http://manna.ro/velemeny/jonnek-az-rmdsz-manipulatorok-2011-02-16.html
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belüli politizálásnak, ahová nem merültek alá a szervezet politikusai. Hozhatnak 

meglepetéseket a holnap manipulációi” – zárja írását a szerző. 

 

Markó: Jelenleg nincs szükség a miniszterelnök leváltására 

2011. február 16. - transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ elnöke úgy látja, hogy most nem indokolt a kormány átalakítása, és az RMDSZ 

a Szövetség február végi kongresszusa előtt nem is tárgyal erről a koalíciós partnerével. 

Traian Băsescu államfő a napokban többször is tárgyalt a PDL-s politikusokkal a 

kormányfő esetleges leváltásáról, de a végső döntést az RMDSZ kongresszusa után fogják 

meghozni. “Ha az RMDSZ kongresszusa után a partnereink egységesen így döntenek, 

akkor nyilvánvalóan nekünk is el kell ezt fogadnunk, de természetesen bele fogunk szólni 

abba, hogy milyen legyen a kormány, vagy hogy ki legyen a miniszterelnök” - nyilatkozta 

az Erdély FM-nek az RMDSZ elnöke. 

 

Partnerséget kezdeményezett Tőkés az EMNT és az Európai Szabad 
Szövetség között 

2011. február 16. - transindex.ro, kronika.ro 

Stratégiai partneri kapcsolat létesítését indítványozta Tőkés László az Európai Szabad 

Szövetség (EFA) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) között, a két szerveződés 

egymáshoz igen közel álló értékrendje és politikai célkitűzései alapján. Előterjesztésében a 

rendszeres és intézményes együttműködésen túlmenően arra nézve tett konkrét javaslatot, 

hogy a rövidesen életbe lépő ún. állampolgári kezdeményezés nyújtotta lehetőséget 

kihasználva az EFA és az EMNT együttesen indítson útjára egy olyan európai 

törvénykezdeményezést, mely az őshonos európai nemzeti közösségek és népcsoportok 

önrendelkezési jogát volna hivatott biztosítani és szabályozni. Az EFA-hoz tartozó, 

többségében őshonos nemzeti kisebbségekhez tartozó európai parlamenti képviselők 

üdvözölték a javaslatot, Jill Evans frakcióvezető a megállapodás megkötésében egyezett 

meg Tőkés Lászlóval. 

 

Jönnek az RMDSZ-manipulátorok? 

2011. február 16. - Kasszás Dénes - manna.ro 

A manna.ro-n Kasszás Dénes nyers, nyílt médiamanipulációként értékelte Olosz Gergely 

RMDSZ-elnökjelölt minapi közleményét, amelyben a fiatal politikus azt a látszatot 

keltette, hogy Markó Béla támogatásáról biztosította őt. A szerző szerint Olosz programja 

nem más, mint ismétlése a legáltalánosabb, legszélesebb körben elfogadott stratégiai 

RMDSZ-elveknek, ha pedig a jelölt „előállna egy konkrét, nem általánosságokat ismétlő 

programmal, akkor kiderülne, hogy ő valójában nem is RMDSZ-t akar”. Kasszás úgy véli, 

hogy Olosz Gergely sajtóközleménye olyan primitív, hatásvadász gesztus, olyan nyers 
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manipuláció, amellyel egy dolgot biztosan el lehet érni: a figyelemfelkeltést. „Egy 

tanulsága mindenképpen van a történetnek: vannak még olyan mélyrétegei a Szövetségen 

belüli politizálásnak, ahová nem merültek alá a szervezet politikusai. Hozhatnak 

meglepetéseket a holnap manipulációi” – zárja írását a szerző. 

 

Hídteremtő együttműködési kísérlet 

2011. február 17. - Erdély Ma, Népújság 

Február 11-én, a magyar kormány kihelyezett ülésén, Siófokon találkozott Semjén Zsolt 

magyar miniszterelnök-helyettes a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom 

képviselőivel. Kelemen Kálmán elnök a Népújságnak elmondta, hogy Semjén Zsolt szerint 

nemzetpolitikai terveikbe beleillik az, hogy legalább olyan erőteljessé tegyék a kapcsolatot 

a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalommal, mint amilyen a '90-es években 

volt a kezdetekkor. Újságírói kérdésre, miszerint felhívták-e a miniszterelnök-helyettes 

figyelmét arra, hogy „túl nagy luxus az erdélyi magyarság számára az úgynevezett 

többpártrendszer”, Kelemen leszögezte: „Ilyent nem mondtunk, mert annak idején én hét 

évet ültem politikai fogolyként, s egyik fő vádpont ellenem az volt, hogy 56-ban 

elköteleztem magam a többpártrendszer mellett. Az más kérdés, hogy a több pártból álló 

magyarság belátja-e, hogy egy irányba kell húzni a szekeret”. 

 

Ez már félrevezetés 

2011. február 17. - Dénes László - Reggeli Újság 

A nagyváradi Reggeli Újság hasábjain Dénes László az Új Magyar Szó tegnapi 

„Árucsatolás: állampolgárságért párt” című cikkét bírálja. A szerző szerint „a lap minimum 

két hazugsággal rukkolt ki: egyfelől az EMNP létrehozását aláírásukkal támogatók nem a 

pártba való belépést vállalják, hanem csupán a pártbejegyzést támogatják, vagyis nem 

válnak taggá, hanem csupán támogatókká, másfelől bárki támogathatja aláírásával egy új 

párt bejegyzését, akár már tagja egy másik pártnak, akár nem”. Dénes kiemeli, hogy 

Gergely Balázs, az erdélyi demokráciaközpont-hálózat koordinátora „az RMDSZ 

képmutató akadékoskodására reagálva felidézte, hogy a magyar igazolványok kiosztása 

éveken át a szövetség irodáin keresztül zajlott, a pártsajtó pedig nem kutakodott, pedig lett 

volna miről írni”. 

 

Harc a nyelvi jogokért 

2011. február 17. - Forró Gyöngyvér - Krónika 

Veress Dávid, az immár nyolc éve működő Édes Anyanyelvünkért Szövetség elnökének 

meggyőződése, hogy lesz eredménye az anyanyelvhasználat minél szélesebb körű 

használatáért folytatott küzdelemnek. „Mentalitásváltásra van szükség: ahogy az 

öltözködésben, frizuraválasztásban, igényesnek kell lennünk anyanyelvünk használata 

terén is” – mutatott rá a Krónika megkeresésére a szövetség elnöke. Veress úgy véli, annak 
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ellenére, hogy hosszú évtizedeken keresztül a hatalom igyekezett leszoktatni a 

kisebbségeket az anyanyelvük használatáról, és kezdett megjelenni a „kevertnyelvűség”, a 

helyzet romlása megállítható. Az Édes Anyanyelvünkért Szövetség a nevek 

visszamagyarosításának problémájával is foglalkozik: „Kérjük vissza becsületes magyar 

nevünk!” feliratú cédulát osztogatnak azért, hogy felhívják az emberek figyelmét a múltban 

elkövetett jogtalanságra. Veress ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a 

nyelvijogok.ro honlapon megtalálhatók a törvény biztosította anyanyelv-használati jogok, 

s ugyanitt lehet megtalálni a Romániában élő, magyarul beszélő orvosok, közjegyzők, 

illetve ügyvédek névsorát. 

 

Miért a legnehezebb nyelv a magyar? 

2011. február 17. - Erdély Ma, Duna TV 

Miercurea Ciuc helyett a térképen is legyen újra Csíkszereda. Sokan szeretnék, hogy a 

város hivatalosan is visszakapja magyar nevét. A civil kezdeményezésre már elegendő 

aláírás gyűlt össze a népszavazás kiírásához. A város magyar nevének hivatalossá tételét 

Csibi Barna, a Székely Gárda vezetője kezdeményezte, aki a Csíkszeredában sosem járt 

személyekről elnevezett utcák névváltoztatását is szorgalmazza. A kérdésről Antal Attila 

alpolgármester elmondta: „Nyilván, az önkormányzati testületnek nemcsak az a dolga, 

hogy igen vagy nem, legyen-e referendum, hanem amennyiben meg kívánja szervezni, 

akkor rendelkeznie kell ennek a szervezési, logisztikai, költségvetési vonatkozásairól is. A 

települések névváltoztatásáról törvénnyel rendelkezik a törvényhozás, a parlament. 

Törvényhozási kezdeményezéssel a kormányon kívül képviselők, szenátorok is élhetnek”. 

 

Létszámában csökken, arányában megmarad az erdélyi magyarság 

2011. február 17. - Daniss Győző - Népszabadság 

A romániai népszámlálási adatok szerint az erdélyi magyar nemzetiségű lakosság 

lélekszáma 1992 és 2002 között 1 604 000-ről 1 417 000-re, az aránya 20,8-ról 19,6 

százaléknyira csökkent. Hazai és erdélyi szakemberek úgy vélik, hogy az idei 

népszámláláskor 1 265 000-1 300 000 lesz a magukat magyarnak mondó erdélyiek száma, 

a teljes népességen belüli 19,6 százalékos arányuk azonban megmaradhat. A várható 

lélekszám- és arányváltozás közötti ellentmondás javarészt a lakosság mozgásából adódik: 

Erdély népessége a kivándorlás miatt két évtized alatt legalább egymillióval csökkent. A 

kivándorlásban a magyarok részaránya pedig kisebb a románokénál. 
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http://nol.hu/lap/tudomany/20110217-letszamaban_csokken__aranyaban_megmarad_az_erdelyi_magyarsag
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Mások írták: Abszurd magány  

2011. február 16. - Peter Schutz, Košický Korzár - Felvidék Ma 

A Felvidék ma cikkírója elméleti kérdéseket tesz fel a szlovák államközi szerződéstervezet 

pontjainak értelmezéséhez. Egyes szlovák vezető politikusok (Fico) magyarellenessége 

akár jogi doktrínák megváltoztatására is képes, ebben az esetben a többes állampolgárság 

gyakorlatának felmondására. A publicista szerint a Fico-változat nem old meg semmit, sőt 

illegalitásba küldi  a magyar kisebbség tagjait kulturális  és nemzeti identitásuk 

vállalásában, és akár a vizionált ellenségesség megvalósulását eredményezheti. Szerinte 

mindkét törvénymódosítás rossz, a koalíciós mégis fényévekkel jobb, mert a Bugárral és a 

Most-Híddal megkötött (megköthető) egyezségen alapul(na), így az ügyet jégre tenné és 

nyugalmat teremtene. 

 

Maradnak az Egyszerű Emberek, megmenekült a koalíciós többség 

2011. február 16. - TASR, bumm.sk 

Az Egyszerű Emberek csoport három képviselője nem követi Igor Matovičot, és nem 

lépnek ki a Szabadság és Szolidaritás (SaS) frakciójából – döntésükkel a kormánykoalíció 

megőrizte többségét a parlamentben. A három honatya ígéretet kapott arra, hogy 

amennyiben Matovič megalakítja pártját, úgy az SaS beleegyezésével beléphetnek ebbe a 

tömörülésbe anélkül, hogy ezért a frakció kizárná őket. A kialakult kormányválságot ezzel 

a döntéssel lezártnak tekinti mind az SaS, mind az Egyszerű Emberek csoportja. Iveta 

Radičová kormányfő közleményében felelősségteljesnek nevezte az Egyszerű Emberek 

döntését. 

 

Dzurinda: fordulat történt a szlovák-magyar kapcsolatokban 

2011. február 16. - bumm.sk, Magyar Hírlap 

Mikuláš Dzurinda külügyminiszter szerint a tavalyi pozsonyi kormányváltással fordulat 

történt a szlovák-magyar államközi kapcsolatokban, a korábbi „terméketlen konfrontációt” 

felváltotta a párbeszéd. Megjegyezte, hogy míg az előző szlovák kormány erős, és nem 

mindig kulturált szavakat használt, az új kormány normális párbeszédet kezdett 

Magyarországgal. Kiemelte, felújították a 12 szlovák-magyar vegyes bizottság 

tevékenységét, a két ország politikusai pedig ellátogatnak egymáshoz. 

 

Slota: az ellentétek az ország szuverenitását veszélyeztetik 

2011. február 16. - SITA, bumm.sk 

A Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt (SNS) szerint semmi sem indokolja, hogy 

Szlovákia és Magyarország államközi szerződést kössön a kettős állampolgárságról. A párt 

felszólította a kormányt, hogy „a koalíciós ellentéteket és a bizonytalanságot ne terjessze ki 

nátha módjára az ország szuverenitására”. Slota pártja a szlovák kormány 
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http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27056:masok-irtak-abszurd-magany&catid=64:jegyzeteink&Itemid=131
http://www.bumm.sk/52058/maradnak-az-egyszeru-emberek-megmenekult-a-koalicios-tobbseg.html
http://www.bumm.sk/52070/dzurinda-fordulat-tortent-a-szlovak-magyar-kapcsolatokban.html
http://www.bumm.sk/52048/slota-az-ellentetek-az-orszag-szuverenitasat-veszelyeztetik.html
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kezdeményezését „Szlovákia érthetetlen kapitulációjának, a lakájszellem 

megnyilvánulásának, a kritizált Magyarország kegyeire való törekvésnek” tartja. Slota 

szerint a magyar és a szlovák kormányfő egyaránt Soros György, a „magyar pénzügyi 

spekuláns” alárendeltjeként cselekszik. 

 

Felszámolnák a szlovákgyűlöletet 

2011. február 16. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Közös pályázatot hirdet az előítéletek és a nemzetek közti viszálykeltés visszaszorítása 

érdekében a Soros György által alapított Nyílt Társadalomért Alapítvány magyar és szlovák 

szervezete. A cél egymás társadalmi és etnikai identitásának tiszteletben tartása, a politikai 

közéletben erősödő magyar- és szlovákgyűlölet felszámolásának elősegítése. Az összesen 

mintegy 40 millió forintos keretösszegre civil szervezetek, alkotóközösségek, kulturális 

műhelyek közös jelentkezését várják a határ két oldaláról március 4-ig. A kiírás szerint a 

két ország közötti kapcsolatok ellentmondásosan alakultak az elmúlt években. Ugyanis 

míg a politikában konfliktushelyzetek és provokációk követték egymást, és a közéletben 

erősödött a verbális agresszió, addig több száz intézmény, civil szervezet, üzletember és 

művész működött és működik együtt sikeresen. 

 

Világbajnokságért az állampolgárságot 

2011. február 16. - MR1 Kossuth Rádió 

Magyar állampolgárságért folyamodott egy szlovákiai jégkorongozó, aki jelenleg 

Csíkszereda hokicsapatában játszik. A trencséni Ladislav Sikorčin tisztában van vele, hogy 

amennyiben megkapja a magyar állampolgárságot, úgy elveszíti a szlovákot. Azt mondja, 

számára mindennél fontosabb, hogy játszhasson a világbajnokságon a magyar 

válogatottban. A magyar nyelvet tanulgatja; édesanyja szlovák, de beszéli a magyar 

nyelvet, anyai nagyanyja viszont magyar volt. A jelenleg hatályos szlovák szabályozásról a 

játékos tömören így vélekedett: ez csak politika. 

 

VMDK: lakossági fórum Törökbecsén az egyszerűsített honosítási 
eljárásról 

2011. február 16. - Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége étesíti az érdeklődőket, hogy február 22-

én, kedden, 18 órai kezdettel, Törökbecsén, a Petar Drapšin utca 5. házszám alatt lakossági 

tájékoztató fórumot szervez az egyszerűsített honosítási eljárásról, a magyar 

állampolgárság felvételének lehetőségéről. A rendezvény vendége a Magyar Köztársaság 

Főkonzulátusának munkatársa, Rab Márton, a házigazda pedig Erdmann Ferenc – közli a 

VMDK sajtószolgálata. 
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http://www.mno.hu/portal/766188
http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/sport/vilagbajnoksagert-az-allampolgarsagot-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11274/VMDK-lakossagi-forum-Torokbecsen-az-egyszerusitett-honositasi-eljarasrol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11274/VMDK-lakossagi-forum-Torokbecsen-az-egyszerusitett-honositasi-eljarasrol.html
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Kárpát-medencei Megbékélési Mozgalom: szerb-magyar 
kerekasztal-beszélgetés Szabadkán 

2011. február 16. - Vajdaság Ma 

Február 26-án, szombaton, a szabadkai Városháza dísztermében kerekasztal-beszélgetést 

tartanak a Kárpát-medencei népek közötti megbékélés témájában. A rendezvény 

házigazdája és a beszélgetés vezetője Dr. Surján László európai parlamenti képviselő, aki 

civil összefogásra buzdít a témában és a politika örvényeiből kiszedve az együttélés 

kérdését, egy mozgalmat indít - megtalálni az együttélés örömét, hidakat építve ember és 

ember között. 

 

Nagyobb figyelem a külhoni magyaroknak 

2011. február 16. - pannonrtv.com 

A magyar Európai Uniós elnökség a külhoni magyarságra is nagyobb figyelmet irányít – 

nyilatkozta a Pannon RTV-nek adott interjújában a magyar Külügyminisztérium helyettes 

államtitkára. Sztárai Péter kiemelte: a kárpát-medencei magyarság önrendelkezésért vívott 

harcában is segíthet az elnökség, mégsem lehet annak fő eszköze. 

 

Az MNT támogatja a vajdasági színházakat 

2011. február 16. - Magyar Szó, Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

3 millió dinárral támogatja a tájolást és a vidékiek színházba utaztatását a Magyar Nemzeti 

Tanács. Az erre vonatkozó szerződést ma írta alá az MNT elnöke és a négy vajdasági 

hivatásos színház képviselője. Az Újvidéki Színház, a szabadkai Népszínház és a 

Kosztolányi Színház öt–öt előadását viszi el a szórványba, a Zentai Magyar Kamaraszínház 

pedig hét darabot fog játszani vidéken is. A program az 1990-es években kihalt gyakorlatot 

szeretné újjáéleszteni és megerősíteni a színház iránti igényt. A négy színház képviselője 

hangsúlyozta: fontos, hogy a vidék, a szórvány is anyanyelvén kaphasson olyan kulturális 

értékeket, amelyeket évtizedekig nélkülözni kényszerült, és mind a tájolás, mind a 

beutaztatás fontos tapasztalat a két fél számára. 

 

A VMSZ aggasztónak tartja a szerbiai fejleményeket 

2011. február 16. – pannonrtv.com 

A Vajdasági Magyar Szövetség nem tartja kívánatosnak előrehozott választások kiírását 

Szerbiában. A párt elnöke elmondta: nem érkezett felkérés, hogy a VMSZ lépjen be a 

kormányba. Budapesten az alkotmányozás folyamatáról is egyeztetett Pásztor István. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11276/Karpat-medencei-Megbekelesi-Mozgalom-szerb-magyar-kerekasztal-beszelgetes-Szabadkan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11276/Karpat-medencei-Megbekelesi-Mozgalom-szerb-magyar-kerekasztal-beszelgetes-Szabadkan.html
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://magyarszo.com/fex.page:2011-02-17_Tajolo_hivatasos_szinhazak.xhtml
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
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Lemond Barát Tóth Lívia 

2011. február 17. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

Barát Tóth Lívia, a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatalának tájékoztatási 

ügyekkel megbízott tanácsosa március 1-től már nem tölti be ezt a tisztséget – tudta meg a 

Magyar Szó. Az érintett megerősítette, ő maga mond le tisztségéről, vagyis beadja 

felmentési kérelmét és visszatér a Hét Nap hetilaphoz, ahol a kinevezése előtt dolgozott. 

Lemondása okairól a tanácsos nem kívánt nyilatkozni. Dr. Korhecz Tamás , az MNT 

elnöke sem kívánt bővebben nyilatkozni: „Ezzel kapcsolatban még semmilyen döntést nem 

írtam alá. Amíg ez nem történik meg, addig nem nyilatkozom az ügyben. Sem 

megerősíteni, sem cáfolni nem kívánom a hírt.” 

 

Átadták az első kérelmeket Eszéken 

2011. február 16. - Molnár Mónika - Új Magyar Képes Újság 

Az eszéki igazolványirodában pénteken kihelyezett konzuli fogadónap keretében Juhász 

Zoltán zágrábi magyar konzul átvette a kedvezményes honosítás iránti első kérelmeket. Az 

első napon körülbelül 15-en nyújtották be a kedvezményes honosítással kapcsolatos 

dokumentumaikat. A következő hetekben ennél valamennyivel kevesebb kérelmezőt 

tudnak csak fogadni, már a márciusi időpontok is szinte tele vannak, nagyon nagy az 

érdeklődés. Az iroda munkatársai szerint szükség lenne hetente még egy konzuli 

fogadónapra. 

 

Nyolc éve alakultak meg a kisebbségi tanácsok/önkormányzatok 

2011. február 16. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A 2002-ben elfogadott alkotmányerejű kisebbségi törvény lehetővé tette a Horvátország 

területén élő összes nemzeti közösség számára, hogy tanácsokat/önkormányzatokat 

alakítsanak. 2003 májusában le is zajlottak az első választások, és megalakultak az első 

tanácsok, amelyek érdekvédelmi tevékenység folytatására hivatottak. Azonban sem járási 

és városi, sem pedig megyei szinten sokszor nem veszik figyelembe az adott kisebbségi 

önkormányzatok véleményét – mondja Andócsi János, a magyar kisebbségi tanácsok 

országos koordinációjának társelnöke. 2010-ben módosították a szóban forgó törvényt, a 

kisebbségi önkormányzatok koordinációja jogi személyiséget kapott. Véleményezési joguk 

a kisebbségi törvényben megjelölt négy területre vonatkozik: a médiára, az oktatásra, a 

politikai képviselet arányaira és a nyelvhasználatra. Sajnos sokan nem is tudják, milyen 

jogok is illetik meg őket, ezért a közeljövőben felvilágosító kampányt indítanak, hogy 

tudatosítsák az emberekben: érdemes élni azokkal a jogokkal, amelyeket a törvény biztosít 

számukra. 
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Márciusban már Lendván is igényelhető a magyar állampolgárság 

2011. február 16. - Tomka Tibor - Népújság 

Szlovéniában eddig csak a ljubljanai magyar nagykövetségen lehetett benyújtani a 

kedvezményes honosítás iránti kérelmet, de március 9-től kéthetente szerda 

délutánonként Lendván is beadhatóak lesznek a kérelmek, előzetes bejelentkezéssel. A lap 

próbált utánajárni, hogy eddig mennyi szlovén állampolgár kérelmezte a magyar 

állampolgárságot, ám a ljubljanai magyar nagykövetségen felsőbb utasításra hivatkozva 

nem adtak tájékoztatást az igénylők számáról. A Népújságnak azt sikerült megtudnia, hogy 

a lenti polgármesteri hivatalból eddig két kérvényt továbbítottak a magyar fővárosba, és 

mintegy húsz szlovén állampolgár érdeklődött a kedvezményes honosítási eljárásról. 

 

Képviselői kollégium: a középpontban még mindig a nemzetiségi 
törvény áll 

2011. február 16. - Tomka Tibor - Népújság 

Göncz László nemzetiségi képviselő a magyar nemzetiségi önkormányzati közösségekkel 

és a magyar szakintézményekkel való sikeres együttműködés céljából, a politikai és 

szakmai teendők összehangolása érdekében megtartotta a 2. képviselői kollégiumot. Az 

informális találkozón résztvevőket Göncz tájékoztatta a törvényhozási munkáról, 

hangsúlyozta, hogy az általános nemzetiségi törvény zöld utat kapott a kormánytól. A 

jogszabálytervezet várhatóan még a nyári parlamenti szünidő előtt elkészül, a 

törvényhozás elé ősszel kerülhet, és várhatóan még az idén sor kerül az elfogadására. 

Göncz elmondta, az általános nemzetiségi törvény a nemzetiségi jogokat szabályozó 

jogszabályok között elsőbbséget élvez majd, vagyis eltérések, ellentmondások esetén ennek 

rendelkezései lesznek érvényesek. 
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