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Magyarország várólistára rakta a szlovák javaslatot 

2011. február 17. - MTI 

Németh Zsolt külügyi államtitkár az európai és az euroatlanti ügyekkel foglalkozó magyar-

szlovák vegyes bizottság ülését követően elmondta, Magyarország csak azután kíván 

érdemben foglalkozni a kettős állampolgárságot szabályozó szlovák-magyar államközi 

szerződéssel, ha Szlovákia már véglegesítette a maga állampolgársági törvényét. 

Hangsúlyozta, „Magyarország nagyon szigorúan veszi a személyi adatok védelmét”, ezért 

egyik országnak sem ad ki hivatalos adatokat az állampolgársági törvénnyel kapcsolatosan. 

Németh Zsolt szerint a készülő közös magyar-szlovák történelmi szöveggyűjtemény 

esetében, valamint a Vámosmikola-Ipolypásztó és Helemba-Ipolydamásd közti hidak 

ügyében őszre várható érdemi előrelépés. 

 

Bugár szerint a koalíció nem tárgyalt a szlovák szerződéstervezetről 

2011. február 17. - MTI 

Semmilyen koalíciós tárgyaláson nem volt szó a magyar-szlovák kettős állampolgárság 

szabályozásáról szóló államközi szerződéstervezetről, amelyet a szlovák fél a héten 

juttatott el Budapestre – jelentette ki Bugár Béla. A Most-Híd elnöke elmondta, a 

szerződéstervezet a belügyminisztérium anyaga, egyik kormánypárt se vett részt a 

kidolgozásában, és nem is tudtak róla. A pártelnök szerint „a tervezet talán még a Matovic-

féle javaslatnál is keményebb”. Bugár nehezen tudja elképzelni, hogy rövid időn belül 

megszülessen az államközi szerződés, ezért a Híd célja a Fico-féle ellentörvény mielőbbi 

módosítása. 

 

Eckstein és Olosz az RMDSZ elnökválasztási kampányáról 

2011. február 18. - Erdély Ma, Erdélyi Napló 

Eckstein-Kovács Péter és Olosz Gergely válaszolt az Erdélyi Napló kérdéseire. Az 

elnökválasztási versengésről szólva Eckstein kijelentette: egyes megyékben „nyílt 

szavazással, vagy pedig nagyon durvának minősíthető felső parancs alapján döntöttek. 

Helyenként ígérgetéssel, másutt fenyegetéssel vezették rá a megyei szervezeteket a helyes 

útra”. Az esélyek tekintetében az államfői tanácsos kifejtette: „a támogatott jelölt 

köztudomásúan Kelemen Hunor, akire várhatóan sokan szavaznak majd. Remélem, a 

szavazófülke magányában a küldöttek a szívükre és a szabad akaratukra fognak hallgatni, s 

ha így szavaznak, akkor szerintem jó esélyeim vannak a győzelemre”. Olosz Gergely szerint 

„a kongresszus után üdvös lenne, ha az erdélyi magyarságot nem az RMDSZ vezetné, 

hanem a közösség lenne az RMDSZ vezetője”. Szerinte „magyar egységre kell törekedjünk, 

de ennek folyamán lássuk végre be: az RMDSZ ernyője alá nem kényszeríthetünk be 

senkit”. Ecksteinhoz hasonlóan ő sem tartja tisztességesnek az elnökválasztási versengést 

„hiszen míg az egyik jelölt mögött felsorakozik az RMDSZ teljes infrastruktúrája, a másik 

két jelöltet a szövetség kongresszusi biztosa is nyilvánosan szidja”.  
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Semjén Zsolt: „Az állampolgárságtól elválaszthatatlan a szavazati 
jog” 

2011. február 18. - Fürjes Judit - hvg.hu 

Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes interjújában elmondja, hogy 30 000 

állampolgársági kérelem érkezett ez idáig. Utal arra, hogy nincs egyetlen panasz, kifogás, 

vagy sérelem, katartikus hangulatból viszont nincsen hiány. Semjén megerősíti 

álláspontját, miszerint az állampolgárságtól elválaszthatatlan a szavazati jog, ami nem 

függhet a lakóhelytől, ugyanis egy jogállamban szabad lakóhelyválasztás van. Hozzáteszi, 

hogy a társadalom egyre nagyobb része hosszabb-rövidebb ideig él és dolgozik külföldön, 

éppen ezért sem lehet az ország területén belülre meghatározni a választójogot. Számos 

európai ország – köztük Románia, Olaszország, Szlovákia, Franciaország, Portugália – a 

határon túl élő nemzettársaiknak az állampolgárság mellé a szavazati jogot is biztosítja. A 

magyar választójogi rendszer az uniós országok gyakorlatától nem fog eltérni. Egyéni 

szavazókörben csak az szavazhat, akinek van lakcímkártyája. Semjén úgy látja, megyei 

listák helyett országos listát kell állítani, hasonlóan az európai uniós választásokhoz. Így 

ugyanarra a listára lehet majd szavazni Budapesttől Los Angelesig. A választási kampányt 

nem tartja elsődleges dolognak. A tömbmagyarság esetében lát rá lehetőséget, de a 

tengerentúli nagyvárosokban nem lenne életszerű. Továbbra is hangsúlyozza, hogy a 

határon túli szavazatszerzés nem csak a kormánykoalíció kiváltsága. A cikk további 

részében az abortusztilalomról, illetve a18 éven aluliak szavazati jog megadásának 

lehetőségeiről esik szó. 

 

Eckstein a romániai magyar politikai szervezetekről: az egy több, 
mint a kettő 

2011. február 17. - transindex.ro, Szabadság 

A Szatmár megyei RMDSZ kongresszusi küldötteivel való találkozó alkalmával Eckstein-

Kovács Péter hangsúlyozta: „Észre kell vennünk, hogy a kettő több mint három, az egy 

több, mint kettő. Az egységünk fontos, hisz másképpen elveszíthetjük a parlamenti 

jelenlétet”. Az elnökjelölt kiemelte, hogy „ha Szatmár megye a többi partiumi megyével 

úgy gondolja, hogy közös regionális szerveződést akar a Szövetségen belül, én azt csak 

támogatni tudom”. 
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http://hvg.hu/velemeny/20110218_semjen_zsolt_kdnp
http://hvg.hu/velemeny/20110218_semjen_zsolt_kdnp
http://itthon.transindex.ro/?hir=25545
http://itthon.transindex.ro/?hir=25545
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Nem tölt be vezető tisztséget a kongresszus után az RMDSZ-ben 
Markó 

2011. február 17. - transindex.ro 

A kongresszus után nem fog vezető tisztséget betölteni az RMDSZ-ben Markó Béla. Ezt ő 

maga nyilatkozta, hozzátéve, hogy részt vesz majd az RMDSZ operatív tanácsának 

munkájában, ha a szövetség vezetősége is igényt tart az ő tevékenységére. Kelemen Hunor 

kulturális miniszter múlt héten úgy nyilatkozott, hogy Markó Béla továbbra is tagja lesz az 

RMDSZ vezetőségének. 

 

Kelemen Hunor: nem merült fel a kormányból való kilépés 

2011. február 17. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nincs szó a kormányból való kilépésről – mondta Kelemen Hunor művelődési miniszter, 

az RMDSZ pártelnök-jelöltjeinek egyike. A politikus megismételte: a koalíció működik, és 

a választásokig nincs értelme felbontani azt. Az ellenzékről elmondta: a frissen alakult 

szövetség nem kormányozni akar, csupán a Boc-kabinetet szeretné megbuktatni. 

 

Az RMDSZ-t meg kell hívni az új politikai alakulatba! 

2011. február 17. - Nyugati Jelen 

Victor Ponta pártelnök által a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) meg kellene hívnia az 

RMDSZ-t, hogy csatlakozzon az új politikai alakulathoz. Ezt a lépést a Szövetség 

kongresszusán kell megtenni – vélekedett csütörtökön Emil Radu Moldovan képviselő, a 

PSD szóvivője. „Remélem, az RMDSZ-kongresszuson jó hírt is hallunk majd, vagyis 

megszavazzák, hogy lépjenek ki ebből a kormányból, amely tönkreteszi Romániát, és 

csatlakozzanak az új politikai projekthez. Semmi arra utaló jelem nincsen, hogy ez 

megtörténik, de bízom érettségükben és gondolkozásmódjukban. Én személyesen ebben 

reménykedem” – jelentette be sajtótájékoztatóján Moldovan. Liviu Dragnea, a PSD 

főtitkára szerdán elmondta, Victor Ponta és Crin Antonescu, az USL társelnökei 

meghívottként jelen lesznek az RMDSZ kongresszusán, és az RMDSZ-t az ellenzék pártjára 

hívják majd. 

 

Bejutna a parlamentbe a PRM 

2011. február 17. - transindex.ro, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Új Magyar Szó, Szabadság, 

Krónika 

Az ellenzéki pártok jelentős térnyerésére mutat rá az IMAS 2011 januárjában, az USL 

szövetség létrehozása előtt készített felmérése. A felmérés szerint a válaszadók 30,9%-a a 

PSD-re, 25,6%-a pedig a PNL-re szavazna, a kormányzó demokrata-liberálisok a voksok 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=25546
http://itthon.transindex.ro/?hir=25546
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=85675&cim=kelemen_hunor_nem_merult_fel_a_kormanybol_valo_kilepes
http://www.nyugatijelen.com/kronika/az_rmdsz_t_meg_kell_hivni_az_uj_politikai_alakulatba.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=25554
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16,7%-át kapnák. A szélsőséges PRM 6,3%-on áll, az RMDSZ viszont 4,6%-al nem lépné át 

a küszöböt, bár a különbség hibahatáron belül van. 

 

Boc bízik az RMDSZ-ben 

2011. február 18. - Moldován Árpád Zsolt - Új Magyar Szó 

Nem számít az RMDSZ „dezertálására” Emil Boc kormányfő, különösképpen azok után, 

hogy szerinte „már túl vagyunk a nehezén, és most le lehet aratni a babérokat”. Hozzátette: 

mind a szövetség, mint a többi koalíciós partner korrektül viselkedett, és reményei szerint 

ez a február 26-a és 27-e között sorra kerülő nagyváradi RMDSZ-kongresszus után sem 

változik majd. „Kapcsolatunk korrekt és egészséges volt, mert az ország érdekeit helyeztük 

előtérbe. Az RMDSZ rendkívül korrekt párt, mert mindig betartotta azokat a vállalásokat, 

amelyekről közösen megegyeztünk” – dicsérte az RMDSZ-t Emil Boc. 

 

Programba foglalt feladatok 

2011. február 18. - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó az RMDSZ SZKT-ülésén elfogadott programmódosító javaslatait veszi 

számba. A cikk szerint a Szövetség elképzeléseinek középpontjában áll az, hogy Kovászna, 

Hargita és Maros megye együttesen alkossa a Székelyföldi Fejlesztési Régiót. Ebben a 

felfogásban „a székelyföldi autonómia olyan közjogi szervezési keretet, intézményes 

struktúrát jelent, amely a helyi jogosítványok tekintetében a helyi hatóságok számára 

döntéshozatali jogosítványok átvételét jelenti az államtól”. A tudósítás kiemeli, hogy az 

RMDSZ szorgalmazza a bevándorló kisebbségek problémáinak differenciált 

megközelítését az EU tagállamaiban, azaz „tudatosan az utóbbi közösségek speciális 

helyzetére való figyelést tartja egy közös európai kisebbségvédelmi keretszabályozás fő 

feladatának”. 

 

Kelemen Hunor a kedvenc 

2011. február 18. - Totka László - Új Magyar Szó, Krónika, Erdély Ma 

Beseperte tegnap a Bihar és Szatmár megyei RMDSZ támogatását is Kelemen Hunor 

művelődésügyi miniszter, tovább növelve előnyét Eckstein-Kovács Péter államelnöki 

tanácsossal és Olosz Gergely háromszéki képviselővel szemben a szövetségi elnöki székért 

folytatott küzdelemben – számol be a bukaresti Új Magyar Szó az RMDSZ elnöki 

tisztségének elnyeréséért folytatott közdelem aktuális állásáról. A Szövetség Bihar megyei 

szervezetének elnöke sajnálkozását fejezte ki, amiért Markó Béla nem vállalt újabb 

mandátumot, a Szatmár megyeiek pedig egy partiumi jelölt hiánya miatt méltatlankodtak. 
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http://maszol.ro/aktualis/boc_bizik_az_rmdsz_ben_2011_02_17.html
http://maszol.ro/aktualis/programba_foglalt_feladatok_2011_02_17.html
http://maszol.ro/aktualis/kelemen_hunor_a_kedvenc_2011_02_17.html
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Olosz Gergely: „Nem elegendő a mozdonyt javítgatni” 

2011. február 18. - Gyergyai Csaba - Krónika 

Interjú az RMDSZ elnöki tisztségére pályázó Olosz Gergely parlamenti képviselővel 

A kolozsvári Krónika Olosz Gergely RMDSZ-elnökjelölttel készített interjút. A volt alsóházi 

frakcióvezető nehezményezte az elnökválasztási küzdelem antidemokratikus jellegét, ami 

szerinte „érthető, hiszen az RMDSZ szervezet, most szembesül először egy tényleges belső 

választási helyzettel, s ha valaki az egyéni akaratérvényesítéshez szokott, az nehezen enged 

a demokratikus játékszabályoknak”. A kormányzati tisztsége idején felmerült vádakról 

Olosz kijelentette: „semmiféle visszaélés, szabálytalan gazdálkodási gyanú nem igazolódott 

be, alaptalan rágalomnak bizonyult”. „Az, hogy az RMDSZ az utóbbi években eltávolodott 

választóitól, a szervezet és vezetősége iránti társadalmi bizalom alapos megcsappanásával 

járt. Ez nem vehemens kritika, hanem kézzelfogható, tapasztalható társadalmi tény. Aki az 

ilyen ténymegállapítást kritikának véli, az nem tudja, hogy hány óra van, nem a magyar 

közösség helyzetét veszi alapul, hanem saját vezetői szerepének fogságába esik” – fejezte ki 

markáns véleményét a politikus. A magyarországi pártokkal való egyenlő távolságtartás 

doktrínája kapcsán hangsúlyozta: „Miért kell nekünk erdélyi magyar közösségként, 

szervezetként távolságot tartanunk? Vagy ez csak képzavar? Vagy valami egyebet akar 

kifejezni?  Valamilyen saját kis játékot akarunk itt őrizgetni, s azért kell a biztonságos 

távolságtartás? Szerintem ideje lenne felébredni: elindult egy összmagyar integrációs 

folyamat, aki most távolságtartásról beszél, az lemaradt néhány kottaoldallal, s a zenekar 

más indulót fúj”. 

 

Biztonságérzet 

2011. február 18. - Balogh Levente - Krónika 

A kolozsvári Krónika vezércikkében Balogh Levente hangsúlyozza: „az eddig benyújtott 

több mint harmincezer honosítási igénylés azt jelzi, a határon túli magyarok jelentős 

hányada számára fontos, hogy a lehető legszorosabb kötelék fűzze őket az anyaországhoz”. 

Ennek leglényegesebb okát Balogh abban látja, hogy a határon túli magyarok a magyar 

állampolgárság megszerzését a biztonságukat szavatoló tényezőnek tekintik. „Az 

ideológiák virtuális valóságában élő, a valóságot gőgösen lefitymáló balliberális bírálók 

fanyalgása, miszerint Magyarország már csak azért sem orvosolhatja legalább részben a 

trianoni traumát, mert nem ő okozta, csak azt a véleményt erősíti, hogy nem értik, vagy 

nem akarják érteni, hogy az állampolgárság biztosítása erősítheti az elszakított 

nemzetrészek biztonságérzetét és nemzeti önazonosságát” – írja a szerző. 
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Honosítás: nem mindennapi élettörténetek az erdélyi 
külképviseleteken 

2011. február 18. - Krónika 

Filmbe illő történetek látnak napvilágot Erdély-szerte, az egyszerűsített honosítási 

eljáráshoz szükséges papírok beadásakor. Csíkszeredában Böhm Dávid konzul nagyapjára 

ismert az egyik kérelmező fényképén, aki éppen az erdélyi bevonuláskor egy kislányt 

tartott az ölében. Balogh György főkonzul elmondta, hogy rengeteg olyan irattal 

találkoznak, ami megérdemelné az archiválást, azonban ehhez külön apparátusra lenne 

szükség. Kolozsváron is előfordultak már különleges esetek, mint annak a férfinak, aki 

Budapesten született, azonban szüleinek nyoma veszett és ezért a román hatóságok 

anyakönyvébe azt írták, hogy szüleinek születési helye és ideje ismeretlen. Szerencsére 

előkerült egy irat, amin szerepelt az illető születési helye és ideje így bizonyított magyar 

származása. Csángóföldön még félnek attól, hogy ha megkapják a magyar 

állampolgárságot, akkor megtorlásban lesz részük, ezért fordulhat elő az is, hogy egy 

családból csak az apa kéri azt. Ráadásul az értesítőt testvéréhez címezte, mert otthon 

kiderülne, hogy ő igényelte a magyar állampolgárságot. Nagyváradon is történtek már 

érdekes estek, Nagy József Barna az ottani Demokrácia Központ vezetője számolt be egy 

olyan házaspárról, ahol a feleség csángó a férj pedig a szíriai magyaráb törzsből származik, 

amely törzs 500 éve vándorolt ki Észak-Afrikába és rendelkezik magyar gyökerekkel.  

  

Duray: a felvidéki magyarok félnek állampolgárságuk elvesztésétől 

2011. február 17. - MTI, bumm.sk 

A felvidéki magyarok viszonyulása a kettős állampolgársághoz nem identitásválsággal függ 

össze, hanem egy jogi helyzettel; nem akarják elveszíteni a jelenlegi állampolgárságukat - 

mondta Duray Miklós. Emlékeztetett, a magyarokat Szlovákiában 1945-ben már egyszer 

megfosztották az állampolgárságuktól, és ennek emléke a mai napig hat és félelmeket vált 

ki. Duray szerint ez a lelkiállapot más vonatkozásban is érződik, és a felvidéki magyarság 

„megtörtebb”, mint a másutt élő magyar közösségek. A Magyar Koalíció Pártja (MKP) volt 

alelnöke szerint, ha a szlovák parlamentnek sikerül módosítania a „büntető jellegű 

törvényt”, azaz nem veszítené el automatikusan a szlovák állampolgárságát az, aki más 

államét felveszi, akkor „bizonyára sokan fognak jelentkezni a magyar állampolgárságért”. 

Duray hozzátette: a módosításhoz szerinte a kormánypártok nem tudnak biztosítani 76 

szavazatot. A politikus hangsúlyozta: „Szlovákiában magyar párt csak egy van”, szerinte a 

Bugár Béla vezette Híd még a szlovákok szemében is csak egy „politikai kft.”, amelyet 

gazdasági érdekcsoportok hálóznak be. 
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„Terméketlen konfrontáció helyett párbeszéd” – de milyen? 

2011. február 17. - N. Gyurkovits Róza - Felvidék Ma 

„Az ország külpolitikai céljainak megfogalmazását követően nyilatkozott úgy Mikuláš 

Dzurinda szlovák külügyminiszter, hogy Magyarországgal kapcsolatban a terméketlen 

konfrontáció helyett a párbeszédet választotta a kormány. Pozsony részéről a „magyar-

szlovák megbékélési ügyekben ez a felső határ, ameddig el lehet menni”, immár „húsz éve 

párbeszélgetünk”. A szerző szerint „csak a lelki szegény nem látja, hogy egy olyan 

államközi szerződéstervezettel, amilyet Szlovákia Magyarországnak átnyújtott a kettős 

állampolgárságú személyek státusának rendezésére, elérni semmit nem lehet”. A szlovák 

politika, mely állandóan kikéri magának a belügyeibe való beavatkozást, „most egy ún. 

államközi szerződésben teszi Budapest asztalára az Országgyűlés által megszavazott 

magyar honosítási törvény módosító javaslatait. Fico vagy Radičová, egykutya… Ugyanaz a 

paradigma működik: aki magyar, tegye azt, amit a szlovák megenged neki. Akkor is, ha 

szuverén és kizárólagos magyar hatáskörbe tartozó ügyről van szó, s ezt még a nemzetközi 

jog is megerősíti.” 

 

A Radičová-kormány „Schindler-listája“ 

2011. február 17. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

A kettős állampolgárság problémájának kormányközi egyezmény formájában való 

megoldását javasló Iveta Radičová kormányfő sejtette, hogy a szlovák parlamentben még 

a koalíciós oldalon sem lesz meg a közös akarat a szlovákiai magyarok ellen irányuló 

törvény módosítására. A kormányközi szerződés szlovák tervezete felemásra sikerült, 

„szinte túllihegi Fico és Matovič módosító javaslatát”. A szlovák állampolgársági törvény 

csak a szlovák területek féltésében és az egységes szlovák nemzet ábrándjában 

gondolkodik. Világos, „hogy a magyar állampolgárság felvétele lelassítaná a szlovákiai 

magyarok asszimilációját”. A szerző szerint az, hogy a szlovák kormány elképzelései szerint 

a két ország minden évben kölcsönösen kicserélné azon állampolgárok listáját, akik 

kérelmezték, illetőleg akiknek odaítélték a másik ország állampolgárságát, a II. 

világháború utáni lakosságcsere egy burkoltabb formáját idézi. „Nem tudják, vagy nem 

akarják felfogni, hogy a magát demokratikusnak valló szlovák kormány a honosítottak 

kiadásának követelményszintre emelésével évi rendszerességgel  Schindler-listák 

készítését kéri a magyar államtól, hogy büntethesse saját polgárait.” 

 

Állampolgártalanság 

2011. február 17. - Csáky Pál - Felvidék Ma 

Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) korábbi elnöke a kettős állampolgárság 

kérvényezésének kérdése kapcsán öt kategóriába sorolja a szlovákiai magyarok 

viselkedését. „Az első a dacos magyar. Ő azt mondja, csakazértis kéri a magyar 

állampolgárságot és fütyül arra, hogy elveszíti a szlovákot. (…) A második az óvatos 

Fe
lv

id
é

k
 

http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27068:termeketlen-konfrontacio-helyett-parbeszed-de-milyen&catid=64:jegyzeteink&Itemid=131
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27081:a-radiova-kormany-schindler-listaja&catid=64:jegyzeteink&Itemid=131
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27074:csaky-pal-allampolgartalansag&catid=64:jegyzeteink&Itemid=131


 

 

 

 

 

 
9 

magyar. Ő már most eldöntötte, hogy felveszi a magyar állampolgárságot is, de nem akar 

lemondani a szlovákról sem. Ő óvatosabban lép, többen közülük Magyarországon intézik 

az ügyet. A harmadik a racionális magyar. Ő mérlegel, kivár. Fel kívánja venni a magyar 

állampolgárságot is, de nem akar lemondani a szlovákról sem. (…) A negyedik az ingadozó 

magyar. Sok van ilyen is, ne csapjuk be magunkat, hogy nem. A magyarigazolványok nem 

kiemelkedő száma mutatja, hogy ez komoly réteg. Ezeknél az embereknél meghatározóak 

a társadalmi kötődések, esetükben ütköznek az érdekek, a világlátás és a nemzeti 

hovatartozás-érzés maradványai. Túlnyomó többségük a jövőben sem fogja felvenni a 

magyar állampolgárságot. Az ötödik csoportba azok tartoznak, akik valamilyen ok miatt 

eldöntötték, hogy nem fogják felvenni a magyar állampolgárságot. Ne áltassuk magunkat, 

ez a legnagyobb csoport. A szlovák politika, a Most-Híd politikája és a szlovákiai magyar 

sajtó egy része ideológiai-szellemi emelvényt is ácsol alájuk.” Csáky szerint „egyre 

világosabb, hogy a magyar-szlovák megbékélés pártja egyre inkább csődöt mond 

kormányzati tényezőként. Most már annyira nem veszik őket kutyába se, hogy a 

Budapestre elküldött szerződés szövegét meg se mutatták nekik.” 

 

A gép forog… 

2011. február 17. - Vajdaság Ma 

A Vajdaság Ma honlapján Gerold László az MNT tevékenységéről ír, kifogásolva, hogy a az 

intézmény vezetői „lépésről lépésre haladva kialakították a kiemelt intézmények, 

rendezvények, díjak jegyzékét, anélkül, hogy közölték volna, mi a (hátsó) szándékuk”. 

Gerold szerint a cél a „magyarországi támogatás szétosztása. Aki a listára került, 

részesül(t) benne, aki nem, megtörölheti a száját”. A szerző szerint az MNT az oszd meg és 

uralkodj elvét követi, „ami kisebbségi kultúra esetében megengedhetetlen, az egész 

kultúrát veszélyeztető főben járó bűn”. A cikk végén a szerző felteszi a kérdést: ellenőrzi 

valaki, hogy milyen munkát végeznek a kedvezményezettek? „Vagy ez fel sem merül? 

Minek? Aki a mi kutyánk kölyke, az eleve tökéletes, ahogy mi azok vagyunk, gondolják”. 

 

Kell és Kollár Kinga beszámolójára várva 

2011. február 17. - Andócsi János - Új Képes Újság 

Az Új Magyar Képes Újság véleményrovatában Andócsi János a hercegszőlősi járási 

Magyar Kisebbségi Önkormányzata körüli rendellenességekről közöl cikket. A szerző 

Kollár Kinga elnök munkáját kifogásolja, kiemelve, hogy sem az ülésezési rendet nem 

tartja be, sem az éves beszámoló, illetve a költségvetési jelentés bemutatására nem került 

eddig sor. A Vukovár-Szerém megye Magyar Kisebbségi Önkormányzatánál sem jobb a 

helyzet, ott Kell József saját fiát alkalmazza titkárnak,  az önkormányzat tevékenységéről 
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pedig semmit sem lehet tudni – így Andócsi. „Várjuk tehát Kell és Kollár Kinga 

beszámolóját. A két „meszesnek” nem volna szabad megengednie magának, hogy a 

választási kampányban a mások munkájával foglalkozzanak” – zárja cikkét Andócsi. 

 

Kárpátaljára látogatott Szászfalvi László egyházügyi államtitkár 

2011. február 17. - MTI, karpatinfo.net 

Olekszandr Ledidával, Kárpátalja megye kormányzójával folytatott megbeszélést Szászfalvi 

László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil 

társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az államtitkárt elsősorban a magyar 

felekezetekkel kapcsolatos kérdések, mindenekelőtt az egyházi ingatlanok 

visszaszolgáltatásának ügye érdekelte. Olekszandr Ledida arról biztosította Szászfalvi 

Lászlót, hogy támogatja a történelmi magyar egyházak ingatlanjainak visszaadását, és 

segítséget ígért a probléma megoldásához. 

 

Anyanyelven felvételizhetnének a magyarok Ungváron? 

2011. február 17. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Az ukrajnai magyar nyelvű közép- és felsőoktatás helyzetéről tájékozódott Kárpátalján 

Bayer Mihály kijevi magyar nagykövet. Bayer Mihály elmondta: látogatásának elsődleges 

célja az volt, hogy közelebbről megismerje a magyar tannyelvű oktatási intézmények 

problémáit, különös tekintettel az új ukrán felsőoktatási törvény tervezetére, amelynek az 

elfogadása esetén nehéz helyzetbe kerülne az ukrajnai magyarság. A nagykövet szerint az 

ungvári egyetem rektora arról biztosította, hogy az egyetemi autonómia bővítése esetén 

lehetővé tenné a magyar ajkú diákok számára az anyanyelvű felvételizést, és enyhítené 

számukra a kötelező ukrán nyelvvizsga feltételeit is. 
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