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A koalíció 15 százalékos nyelvhasználati küszöböt javasol - a KDH-
nak kifogásai vannak 

2011. február 18. - SITA, Új Szó Online, MTI 

A koalíció megegyezett a kisebbségi nyelvhasználati törvény módosításáról, mely szerint a 

nyelvhasználati küszöb a jelenlegi húszról nem a Híd által javasolt tíz százalékra 

csökkenne, hanem a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió (SDKÚ) által beterjesztett 

kompromisszumos javaslat szerinti 15 százalékra. A Kereszténydemokrata Mozgalom 

(KDH) jelezte, kifogásai vannak a küszöb csökkentésével kapcsolatban. Vita tárgyát képezi, 

hogy a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken a fegyveres testületekben használható-e 

a kisebbségi nyelv. A kérdést a védelmi és a belügyi tárca is véleményezi fogja a 

közeljövőben. 

 

„Magyarnak lenni nem pusztán állapot, hanem élet” 

2011. február 19. - MTI, Magyar Nemzet Online, Erdély Ma, Felvidék Ma, Magyar Szó 

Meghatározóan a fiatalokon múlik, hogy milyen lesz a magyarság jövője – emelte ki 

videóüzenetében Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a 

NemzetHáló elnevezéssel a Facebook közösségi oldalon indított csatornán. „A NemzetHáló 

létrejöttének célja, hogy tájékoztatást nyújtson az országunkat, a nemzetünket érintő 

eseményekről, a kettős állampolgárság lehetőségéről, pályázatokról, rendezvényekről, 

kulturális programokról” – mondta Semjén. A KDNP elnöke hozzátette, az egyszerűsített 

honosításról szóló jogszabály és a nemzeti összetartozásról szóló törvény megalkotása után 

létre kívánják hozni a magyar Nemzeti Regisztert, melyhez ötleteket, javaslatokat vár a 

NemzetHáló oldal tagjaitól. Végezetül kiemelte, a magyarság jövője abban áll, hogy a fiatal 

generációk elgondolkodnak azon, milyen legyen a magyarság tíz, húsz, ötven év múlva. „A 

mi küldetésünk az, hogy megmaradjunk magyarnak, és ez rajtatok múlik” – zárta 

köszöntőjét Semjén. 

 

Magyar pénzből fizetik az erdélyi megosztottságot 

2011. február 19. - Ágoston Zoltán - Népszabadság 

Markó Bélának az a gondja az új párttal, hogy egyelőre senki sem magyarázta el, a 

programja miben fog különbözni az RMDSZ-étől. Az RMDSZ leköszönő elnöke ezt a 

Népszabadságnak adott interjúban fejtette ki, ahol arról is beszélt, hogy „ha a demokrácia-

központok valóban úgy működnek, ahogy hallom, vagyis jelentős pénzbeli támogatást 

kaptak Magyarországról, akkor a véleményem egyszerű: ez azt jelenti, hogy Magyarország, 

a magyar kormány, vagy aki adta – nem tudom, hogy ki – arra adott pénzt, hogy itt az 

RMDSZ-szel szemben egy pártot hozzanak létre, és ezáltal gyengítsék az erdélyi magyarság 

önálló politikai fellépésének esélyeit”. Markó elmondta, „mélységesen elítéli”, hogy 

Magyarországról pénzt adnak erdélyi pártszervezésre. Beszélt arról is, hogy 
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miniszterelnök-helyettesként nem fogja kérni a magyar állampolgárságot. Hozzátette: 

„szimbolikus gesztusként - csak azért, hogy „magyarabb" legyek - nem fogom kérni a 

kettős állampolgárságot. Magyar nem ettől leszek. Nagyon őszintén: ha van valami 

gyakorlati fontossága a családom számára, esetleg elgondolkodom rajta. Bár ez az érvelés 

biztosan sokaknak nem tetszik.” 

 

Szlovákia az államközi szerződést fontosabbnak tartja, mint 
állampolgársági törvénye módosítását 

2011. február 20. - SITA, Felvidék Ma 

Nagy türelemre és műgondra lesz szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a kettős 

állampolgárságról szóló szlovák-magyar szerződés – mondta Pavol Hrušovský, a KDH 

alelnöke a szlovák közszolgálati televízió vitaműsorában. A politikus szerint a magyar 

félnek átnyújtott szlovák szerződéstervezet csak javaslat, melyhez Magyarországnak hozzá 

kell tennie a maga elképzeléseit. Hrušovský nem érti, hogy Budapest addig miért nem 

foglalkozik a szlovák javaslattal, míg nem változik a szlovák állampolgársági törvény. 

Bírálta Orbán Viktort, szerinte a magyar kormányfő elutasítja az ügy kétoldalú 

egyezménnyel történő rendezését. Úgy vélte, Orbánnak jobban megfelel egy nacionalista-

populista kormány, mint egy olyan kabinet, amely a megoldásokat keresi. Hrušovský 

szerint az idő megmutatta, hogy Budapest nem hátrál meg a kérdésben. 

 

Székelyek kértek csoportosan magyar állampolgárságot Egerben 

2011. február 19. - MTI, origo.hu 

Nyolcvankét gyergyószentmiklósi és zetelakai székely adta be egy időben honosítási 

kérelmét pénteken Egerben. A tervek szerint az igénylők június 4-én, a nemzeti 

összetartozás napján Egerben teszik le az állampolgári esküt. A két település 

polgármestere hangsúlyozta, hogy a székelyföldi magyarság körében nagy az érdeklődés a 

magyar állampolgárság iránt, a csíkszeredai főkonzulátuson például két hónapot kell várni 

az állampolgársági igény benyújtására. 

 

Emődön csoportosan kért magyar állampolgárságot Parajd 50 
lakója 

2011. február 19. - hirado.hu 

A borsod megyei Emődön csoportosan kért magyar állampolgárságot egy színmagyar 

székely település, Parajd 50 lakója. „Egy csöppet sem kételkedtünk abban, hogy hova 

tartozunk. Csak hiányzott a formaság, amely fontos” – jegyezte meg Bokor Sándor, Parajd 

polgármestere. A romániai Parajd és Emőd 10 éve testvérvárosok. A hargitaiaknak a 
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borsodi település ajánlotta fel, hogy a helyi önkormányzat irodáiban igényeljék az 

állampolgárságot. 

 

Hungary May Restrict Non-Residents’ Voting Rights 

2011. február 18. - Gulyás Veronika - The Wall Street Journal 

A Wall Street Journal New Europe oldalán olvasható Gulyás Veronika azon cikke, melyben 

beszámol a határon túli magyarok szavazati joghoz való jutásáról. Beszámol az 

egyszerűsített honosításról, ami 2,6 millió határon túli magyar érint és ebből 700 ezer 

ember juthatna szavazati joghoz, ami a jelenlegi választópolgárok 9 százalékát jelenti. A 

cikk Gulyás Gergelyt az alkotmány-előkészítő bizottság alelnökét idézi, aki elmondta, hogy 

a kormány évente 200 ezer honosítottal számol. Kiemelte, hogy a szavazati jogról a 

kormányzó párt még nem döntött. 

  

Németh Zsolt Bukarestben: kiválóak a magyar-román kapcsolatok 

2011. február 18. - transindex.ro, Erdély Ma, kronika.ro, nyugatijelen.com, Új Magyar Szó 

Jelen pillanatban kiválóak a román-magyar kapcsolatok, az ebből fakadó lehetőségeket 

mindkét fél igyekszik kihasználni - mondta pénteken Bukarestben a sajtó képviselőinek 

Németh Zsolt. A Teodor Baconschi román külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokon 

szóba kerültek a magyarországi román, illetve a romániai magyar nemzeti kisebbséget 

érintő megoldatlan kérdések. Mindkét részről úgy fogalmaztak: a nemzeti kisebbségek a 

híd szerepét töltik be a két ország kapcsolatában, értéket képviselnek az adott ország 

számára. 

 

Kelemen Hunor: manipulál Olosz Gergely 

2011. február 18. - transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Szabadság 

„Olosz Gergely számára két év parlamenti képviselői munka után világos kellene legyen az 

a tény, hogy Romániában a helyi választásokat, illetve a parlamenti választásokat két 

külön törvény szabályozza” – reagált Kelemen Hunor Olosz Gergely mai 

sajtóközleményére. Kelemen Hunor szerint Olosz vagy ferdít, vagy nem ismeri a 

törvényeket, amikor azt állítja, hogy a bejutási küszöb 5%-ról 3%-ra való csökkentése a 

Nagy-Románia Párt visszatérését jelenti a nagypolitikába. A kulturális miniszter 

hangsúlyozta: a küszöb csökkentését csupán az önkormányzati választások esetében tartja 

szükségesnek. 
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Szelekció 

2011. február 18. - Erdély Ma, Reggeli Újság 

Az Erdélyi Napló lap szerkesztőségtől megtudták a Reggeli Újság munkatársai, hogy a 

kolozsvári magyar médiumok szinte mindegyike kapott díszmeghívót az RMDSZ jövő heti 

váradi kongresszusára – még a kulturális, irodalmi lapok is –, csak épp az Erdélyi Napló 

nem. A Reggeli Újság megjegyzi: az ő szerkesztőségükbe sem érkezett meghívó. 

 

Április elején avatják újra a Mátyás-szobrot 

2011. február 19. - transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Réthelyi Miklós, a magyar nemzeti erőforrás minisztere elfogadta Kelemen Hunor 

romániai kulturális miniszter meghívását, és részt vesz a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport 

újraavatásán - közölte a tárca péntek este az MTI-vel. „A mindkét fél számára megfelelő 

időpontról történt többszöri egyeztetés eredményeként Réthelyi Miklós a román fél által 

javasolt április 2-3-ai hétvégén tud eleget tenni a felkérésnek. Erről a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium a héten levélben értesítette román Kulturális és Örökségvédelmi 

Minisztériumot” - áll a közleményben. 

 

Állampolgársági tanácsadói irodákat nyitott az MPP 

2011. február 18. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro, Krónika 

A Magyar Polgári Párt sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi székházában beindította az 

állampolgársági tanácsadó irodát, jelentette be Kulcsár Terza József. Az MPP-nél is 

segítenek időpontot foglalni a Magyar Köztársaság csíkszeredai vagy kolozsvári 

konzulátusain, de aki gyorsabban szeretné megszerezni a magyar állampolgárságot, annak 

Budapesten teremtenek erre lehetőséget: amint összegyűl egy autóbusznyi igénylő, azokat 

kiutaztatják a fővárosba.  

 

Márton Árpád: Nem elég az írott szó 

2011. február 19. - Farkas Réka - Háromszék, Erdély Ma 

Hétfőre elkészül a kormánypártok megállapodása, és akár már jövő héten aláírhatják a 

dokumentumot, mondta el Márton Árpád képviselő, aki szerint azonban a papírra vetett 

tételeknél is sokkal fontosabbak volnának a konkrétumok. A Szövetség volt frakcióvezetője 

szerint van esély a kisebbségi törvény elfogadásának, a régióátszervezésről szóló 

jogszabályt azonban jóval nehezebben fogadhatja el a törvényhozás. Márton hozzátette: 

újabb protokollumtól függetlenül az RMDSZ számára fontos jogszabályok sorsa attól függ, 

a gyakorlatban mennyire eredményes a koalíciós egyezség. 
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Részben támogatják a kisebbségi törvényt a szociáldemokraták  

2011. február 20. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Részben támogathatja a kisebbségi törvényt a Szociáldemokrata Párt, mondta tegnap 

Marosvásárhelyen a PSD képviselőházi frakciójának vezetője. Mircea Dusa kifejtette: az 

RMDSZ törvénytervezetében elsősorban az zavarja, hogy a jelenlegi helyi közigazgatási 

rendszerrel párhuzamosan egy másik szerv is működne, amelynek a beleegyezése nélkül 

nem lehetne döntéseket hozni az illető térségen belül. 

 

Demokrácia központot avattak Kézdivásárhelyen 

2011. február 20. - Krónika 

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökének jelenlétében avatták 

fel vasárnap a kézdivásárhelyi Demokrácia Központot. Az ünnepségen Bardócz Csaba, az 

EMNT kézdiszéki szervezetének elnöke 500, az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzését 

támogató aláírást nyújtott át Tőkés Lászlónak a Vigadó művelődési házban szervezett 

lakossági fórumon. 

 

A lövészárok kihívása 

2011. február 20 - Irházi János - Nyugati Jelen 

A Nyugati Jelen véleményrovatában Irházi János az RMDSZ elnökválasztásáról ír, kész 

tényként kezelve, hogy Kelemen Hunor lesz a befutó. A szerző szerint „a legsürgősebb 

számára és a Szövetségnek a kiegyezés Tőkés László alakuló pártjával, valamint a 

Fidesszel. Annyiban egyszerűbb a helyzete, hogy a kettő összefonódik, bátran szövögethet 

párhuzamosan, és biztos vagyok benne, hogy ekképp gründol. A fő kérdés, hogy ki mennyit 

enged elveiből, illetve a mögötte álló(k) akaratából, stratégiájából”. A cikk végén Irházi, aki 

szerint őt személyesen „marhára utálja” Kelemen Hunor, leszögezi: „Kelemen Hunornak 

mindenre van fehér, rózsaszínű és fekete forgatókönyve, én viszont csak egy dolgot nem 

akarok látni: pirosfehérzöld vagy székelyzászlós lövészárkokat, s közöttük futkorászó 

magunkat”.  

 

Borbély: Nem jelentene gondot, hogy az RMDSZ adja a miniszter-
elnököt 

2011. február 20. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Borbély László, az RMDSZ ügyvezető alelnöke pénteken egy sajtótájékoztatón azt 

nyilatkozta, hogy a Szövetség számára „nem jelentene gondot”, hogy saját soraiból jelöljön 

miniszterelnököt, igaz az RMDSZ jelenleg nem kéri a kormányfő cseréjét. A kormányban a 

környezetvédelmi tárcát vezető politikus elmondta, a Szövetség jelenleg nem kéri a 

kormányfő cseréjét, ez a PD-L gondja. „Ha a demokrata liberálisok úgy döntenek, hogy 
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leváltják a miniszterelnököt, akkor tárgyalnak majd a kérdésről a koalícióban is” – 

hangsúlyozta. 

 

Olosz: Változásra van szükség az RMDSZ-ben 

2011. február 20 - fidesz.hu 

Akkor tudunk erősek lenni, ha egységesek vagyunk, de ehhez szükségünk van minden 

magyar emberre, és minden magyar ember kell, hogy érezze: számíthat a közösségére, 

számíthat a szervezetére – hangsúlyozta Olosz Gergely a fidesz.hu-nak adott interjúban. 

Az RMDSZ elnöki tisztségére pályázó politikus kifejtette: „Azok, akik a folytatás mellett 

vannak, nem is törekednek arra, hogy legyen magyar egység. Arra törekednek, hogy 

átmentsenek valamit, ami nem működőképes, egy elavult szerkezetet. Tulajdonképpen 

arról van szó, hogy mindegy hogyan, miként, de egy szűk körű vezetői réteg átmentse az 

akaratát”.  

 

RMDSZ-kongresszus:Boc igen, Orbán nem 

2011. február 21. - Krónika 

A román és a magyar parlament valamennyi pártja képviselteti magát az RMDSZ 10., a 

hétvégén Nagyváradon rendezendő tisztújító kongresszusán. Nagy Anna, a magyar 

kormány szóvivője tegnap a Krónikának elmondta, még nem dőlt el véglegesen, ki 

képviseli a Fideszt a rendezvényen, szerinte azonban valószínűleg nem Orbán Viktor 

pártelnök-kormányfő fogja vezetni a nagyobbik kormánypárt küldöttségét. A Krónika 

értesülései szerint Traian Băsescu román államfő külföldi útja miatt nem vesz részt a 

kongresszuson, a Demokrata-Liberális Pártot irányító Emil Boc miniszterelnök azonban 

elfogadta a szervezők meghívását. A szövetség kongresszusán – amelyen 555 küldött 

választja majd meg Markó Béla utódját – jelen lesz az MSZP és az LMP küldötte is, 

ugyanakkor várhatóan elnöki szinten képviseltetik magukat a Kárpát-medencei magyar 

politikai alakulatok. 

 

Kapós az RMDSZ 

2011. február 21. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A kolozsvári Krónika vezércikkében Rostás Szabolcs megállapítja: „a hét végén rendezendő 

tizedik fórumon az összes román parlamenti párt elnöki szinten képviselteti magát, hiszen 

mindannyian a maguk oldalán szeretnék tudni az RMDSZ-t: Boc pártja hatalmának – vele 

vagy nélküle történő – továbbéltetése, a balliberális ellenzék pedig a kormány 

megbuktatása érdekében keresi a szövetség kegyeit”. A szerző szerint azonban a Szövetség 

előtt álló választási lehetőségek korlátozottak, mivel csupán a demokrata-liberálisok 

érdeke, hogy hosszútávon is együttműködjenek a magyarokkal. „A szövetség számára tehát 

az tűnik logikusnak, ha nem csábulna el az ellenzék szirénhangjától,hanem a PDL-vel 

ezekben a napokban kötendő koalíciós megállapodásban igyekezne feltüntetni a lehető 
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legtöbb, a magyarság számára előrelépést jelentő kérdéseket. Ezekre ugyanis 

kormánypartnerének nem áll módjában nemet mondani” – zárja cikkét Rostás. 

 

Rosszkedvünk tele 

2011. február 21. - Ágoston Hugó - Új Magyar Szó 

Ágoston Hugó az Új Magyar Szó hétfői vezércikkében kemény szavakkal illeti a magyar 

kormányt és az RMDSZ-en kívüli erdélyi magyar szervezeteket. „Elkeserít, hogy a Kárpát-

medence legkövetkezetesebb és legsikeresebb – négyötödös legitimitással rendelkező! – 

érdekvédelmi szervezete, az RMDSZ, és annak kimagasló vezető politikusa elismerés 

helyett bénító bírálatokban és lenézésben részesül a néppárti testvérkormánytól, hogy a 

magyar adófizetők pénzén jutnak támogatáshoz árulói, akik a Szövetség megsemmisítését 

és vívmányainak-javainak a kisajátítását kapták magas feladatul” – fogalmaz Ágoston.  

 

Tőkés: összefogásra van szükség 

2011. február 21. - Bartos Lóránt - szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék 

MPP-és és RMDSZ-es poltitikusok egyaránt üdvözölték Tőkés Lászlót, aki vasárnap 

délután több mint két órát tartó lakossági fórumon, majd a kézdivásárhelyi demokrácia 

központ avatóünnepségén is részt vett. Tőkés kemény szavakkal bírálta az RMDSZ-t, de 

nem úszta meg kritika nélkül az Magyar Polgári Párt sem: mindkét párt 

csúcsvezetőségével baj van, az RMDSZ az autonómia kérdésével csak kampányban 

foglalkozik, elveszítette szavazóbázisát, míg az MPP vezérkarának jellemhibái vannak és a 

párt "kézi irányításúvá vált" - vélekedett az Európai Parlament alelnöke. Toró T. Tibor 

szerint a magyar politikusok nagy része Bukarestben keresi a megoldást az erdélyi 

magyarság problémáira, ami nem egy járható út. 

 

Izsák Balázs az autonómiatörekvésekről a Duna Televízióban 

2011. február 21. - Erdély Ma, Duna TV 

„Traian Băsescu elnök megtette az autonómiaellenes kijelentéseit, ugyanakkor a 

decentralizáció elkötelezett híve, és az ugyanabban az irányban van, amerre mi szeretnénk 

elmozdítani. Az európai példák azt mutatják, hogy számos esetben, egy nemzeti őshonos 

közösségnek sikerült az autonómiatörekvését beépíteni a decentralizáció folyamatába. Ez 

történt Franciaországban, Korzika esetében.” – fejtette ki Izsák Balázs a Székely Nemzeti 

Tanács elnöke. 

 

Transzilván 

2011. február 21. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

Sike Lajos szerint a három RMDSZ elnökjelölt közül kettő magáénak vallja az „erdélyi 

öntudatot, vagyis a függetlenséget”, a harmadik jelölt viszont „túlságosan bízik a Duna-
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parti ígéretekben”. Az Új Magyar Szó publicistája úgy fogalmaz, hogy a függetlenség 

hangsúlyozása „most nem minden erdélyi magyarnak tetszik, mivel sokan abban az 

illúzióban ringatják magukat, hogy a kettős állampolgárság – amellett, hogy erősíti a 

magyar nemzethez való kötődésünket – hétköznapi életünket is megváltoztatja, jobbá 

teszi. Pedig erről szó sincs”. Sike szerint „sokan leírták már: a velünk kapcsolatos pesti 

politika nem annyira rólunk, mint saját pártérdekekről szól. Akkor is, amikor féltik tőlünk 

az ottani lakosság kenyerét és nyugdíját, akkor is, amikor „túlszeretnek”, mint 

mostanában”. Végül a cikk végén a szerző megállapítja: „Ezért sincs alternatíva a 

független, a transzilván politizálással szemben. Még akkor sem, ha ez nem kedvez az új 

pártalapítók egyéni ambícióinak”. 

 

Tanügy: most kezdődik a neheze 

2011. február 21. - Krónika 

Az új tanügyi törvény végrehajtásának módjától függ, hogy sikerül-e kiaknáznia a romániai 

magyarságnak a benne levő lehetőségeket – hívták fel a figyelmet az illetékesek 

csütörtökön este Kolozsváron, a Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely szervezte 

fórumon. „Olyan lesz a magyar oktatás, amilyenné mi tesszük” – fogalmazott Király 

András RMDSZ-es oktatási államtitkár. Kötő József parlamenti képviselő kiemelte, fontos, 

hogy azokon a szakokon is legyen minél hamarabb magyar nyelvű tagozat, ahol most 

nincs, ugyanis a képviselő szerint a magyar gyerekek ötven százaléka ezért kénytelen 

román nyelven tanulni. Péter Tünde Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes a 

rendezvényen aggodalmának adott hangot amiatt, hogy az új jogszabály tízről tizenkettőre 

emelte az iskolák minimális diáklétszámát, mint hangsúlyozta, ez várhatóan kedvezőtlen 

lesz a magyar vidéki iskolák számára. 

 

Berényi József a szlovák belügyminisztérium államközi szerződés-
tervezetéről 

2011. február 18. - Felvidék Ma, Duna TV, hirado.hu 

„Teljességgel elfogadhatatlan az a szerződéstervezet, amelyet a magyar-szlovák kettős 

állampolgárság szabályozása ügyében nyújtott át Pozsony Budapestnek” – mondta a 

Magyar Televízió Az Este, valamint a Duna Televízió Közbeszéd című műsoraiban Berényi 

József, a Magyar Koalíció Pártja elnöke. A szlovák belügyminisztérium olyan államközi 

szerződésjavaslatot adott át a magyar belügynek, melyet nemhogy a szlovákiai 

magyarsággal nem egyeztetett, hanem még a kormánykoalíció részét alkotó Most-Híddal 

sem. „Számunkra is kellemetlen meglepetés, hogy a belügyminisztérium által előterjesztett 

államközi szerződésjavaslat sokkal szigorúbb, mint a kormánykoalíció által szorgalmazott 

állampolgársági törvénytervezet” - mondta Berényi, aki szerint ha a szlovák parlament 
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olyan állampolgársági törvényt fogad majd el, amely a szlovák államközi 

szerződéstervezethez hasonló, nincs nagy esély a két ország közötti megegyezésnek. 

 

Ježovica: Szlovákia megvárja, míg Magyarország válaszol 

2011. február 18. - TASR, Felvidék Ma 

Szlovákia várakozó álláspontra helyezkedik mindaddig, míg Magyarország készen nem áll 

arra, hogy tolmácsolja hivatalos álláspontját az állampolgárságot illető Magyarország és 

Szlovákia között megkötendő szlovák államközi szerződésjavaslattal kapcsolatban – 

nyilatkozta Milan Ježovica külügyi államtitkár a TASR hírügynökségnek. 

 

Nem veszik komolyan a Hídat, vagy a Híd komolytalan? 

2011. február 18. - Felvidék Ma 

„Nagyon érdekes és sokatmondó, hogy a Bugár vezette pártot nem tájékoztatták arról a 

fontos tervezetről, amely elsősorban a szlovákiai magyarokat érinti, akiket a parlamentben 

és a kormányban most csak a Híd képvisel” – írta Száraz Dénes a Felvidék Ma hírportálon 

azzal kapcsolatban, hogy a Most-Híd nem ismerte a szlovák-magyar államközi szerződés 

szlovák fél által kidolgozott tervezetét. A szerző szerint „elgondolkodtató, hogy bár a 

pártvezetés régen ismerte a vegyes bizottsági ülés február 17-ei időpontját, amikor a 

tervezetet átadták a magyar félnek, semmilyen lépést sem tett annak érdekében, hogy 

beletekinthessen, ne adj Isten véleményezhesse a félresikerült tervezetet, ami 

kutyakötelessége lett volna az állítólag a magyarokat is képviselő kormánypártként. Utólag 

azt állítani, hogy semmiről se tudtunk, kissé naivnak és hiteltelennek tűnik. Vagy azt 

állítani, hogy az államközi szerződésnél sokkal fontosabb a szlovák törvény módosítására 

koncentrálni, szintén nem teljesen fedi a valóságot.” 

 

Az MKP Önkormányzati Fóruma Dunaszerdahelyen 

2011. február 19. - Felvidék Ma 

A Magyar Koalíció Pártja (MKP) Dunaszerdahelyen tartotta I. Önkormányzati Fórumát. A 

párt számára sikeresen lezajlott önkormányzati választások után az MKP elsősorban a 

regionális és önkormányzati politikára összpontosít. Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes is meghívott előadója volt a fórumnak, ám a magyar kormányülés miatt nem 

tudott Dunaszerdahelyre utazni. Szavait Heizer Antal, Magyarország szlovákiai nagykövete 

tolmácsolta, hangsúlyozva, a magyar fél soha semmilyen információkat nem ad ki más 

országnak állampolgárairól, illetve az állampolgársági kérvényekről. Ulicsák Szilárd 

miniszteri biztos beszámolót tartott a Bethlen Gábor Alap működéséről és az idei év 

költségvetési terveiről. A konferenciát állófogadás követte, ahol Berényi József pártelnök 

köszönetét fejezte ki a párt magyarországi segítőinek, köztük Kubatov Gábornak, a Fidesz 

kampányigazgatójának. Júliusig tart Heizer Antal pozsonyi magyar nagykövet 

megbízatása. Az általa vezetett intézmény és annak munkatársai érdemeit Csáky Pál, az 
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MKP korábbi elnöke méltatta. Az MKP oklevéllel fejezte ki köszönetét Heizer Antal 

nagykövetnek és Váradi Lajos rendkívüli követnek. 

 

Nemzetállami érdekekben a Smerre is számíthat a koalíció 

2011. február 19. - TASR, Felvidék Ma 

Pavol Hrušovský, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) alelnöke a szlovák 

közszolgálati rádió vitaműsorában leszögezte: a koalíció nem hagyja, hogy Bugárék az 

állampolgársági törvény miatt zsarolják őket. Vitapartnere, Robert Fico, az ellenzéki Smer-

SD elnöke erre reagálva kijelentette: nemzetállami érdekek érvényesítésében a pártjára is 

számíthat a koalíció. Hrušovský szerint a kettős állampolgárság kérdésében a koalíciónak 

olyan módosítást kell kidolgoznia, mely lehetővé teszi, hogy másként ítéljék meg azokat, 

akik felveszik egy másik ország állampolgárságát. Szigorúbban kell büntetni szerinte 

azokat, akik a nemzetközi jogba ütközően vettek fel más állampolgárságot. Fico a jelenlegi 

kormányt tette felelőssé azért, hogy olyan szlovákok is elveszítik az állampolgárságukat, 

akik nem a magyar állampolgárságot szerzik meg. Szerinte „fantasztikus esély” kínálkozott 

az állampolgársági törvény olyan módosítására, hogy csak azt kelljen megfosztani az 

állampolgárságától, aki a magyar jogszabály alapján kér állampolgárságot. Fico szerint az 

esély azért úszott el, mert a kormánypártok „az alapvető nemzetállami érdekekben is 

képtelenek megállapodni”. 

 

A SME a kettős állampolgárságról szóló szerződésről  

2011. február 19. - MTI, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

Sokat kell még várni arra, amíg megszületik a kettős állampolgárságot szabályozó szlovák-

magyar szerződés - véli szombati kommentárjában a SME liberális napilap. Megállapítását 

Milan Ježovica és Németh Zsolt külügyi államtitkárok nyilatkozataira alapozza, amelyet a 

szlovák-magyar külügyi vegyes bizottság ülése után tettek. Ježovica ugyanis elmondta, 

Pozsony azután módosítja állampolgársági törvényét, miután Magyarország véleményezte 

a szlovák tervezetet. Németh Zsolt szerint viszont Budapest csak azután fog foglalkozni a 

szerződéstervezettel, miután Pozsony véglegesíti saját állampolgársági törvényét. „Szuper. 

És nehogy valamelyik fél az idő nyomása alá kerüljön, megállapodtak, hogy a bizottság 

következő ülésére októberben kerül sor” - jegyzi meg a cikket jegyző Peter Morvay. A 

szerző szerint diplomáciai szempontból Szlovákia van jobb helyzetben, mert egy 

nemzetközi szokásoknak megfelelő kétoldalú szerződéstervezetet terjesztett elő, míg 

Magyarország semmit sem akar az állampolgársági törvényén változtatni, és ezzel azt adja 

tudtára másoknak, hogy nincs miről tárgyalni. Morvay szerint politikailag ugyanakkor a 

szlovák kormány áll vesztésre, elsősorban azért, mert a szlovák állampolgársági törvény 

következtében elsősorban szlovák nemzetiségűek veszítik el az állampolgárságukat. 

 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

 

http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27115:nemzetallami-erdekekben-a-smerre-is-szamithat-a-koalicio&catid=7:politika&Itemid=150
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/02/19/a-sme-a-kettos-allampolgarsagrol-szolo-szerzodesrol


 

 

 

 

 

 
12 

Vörös Péter hiszi, több mint félmillió magyar lesz  

2011. február 19. - SITA, Új Szó Online 

Vörös Péter, a Most-Híd parlamenti képviselője szerint a tíz évvel ezelőtti eredményhez 

hasonlóan most is több mint 500 ezren fogják magyarnak vallani magukat Szlovákiában. 

Úgy véli, szlovákiai magyarnak lenni érték. „Ez egy multikulturális állam, ha akarjuk, ha 

nem. Több kultúrát ismerünk, több nyelven beszélünk, ami az ember számára többletet 

jelent. S azt hiszem, ezzel a nézetemmel nem vagyok egyedül. Sokan fognak így 

gondolkodni a kérdéssel kapcsolatban, és bátran magyarnak fogják vallani magukat” – 

hangsúlyozta Vörös. Szerinte a Szlovákiában élő magyarok szellemileg gazdagabbá teszik 

az országot, itt akarják elérni céljaikat, és azt szeretnék, ha gyermekeik is ebben az 

országban érvényesülnének, miközben megtartják identitásukat. A Híd márciusban indítja 

kampányát, melyben a magyarokon kívül a romákat és a ruszinokat is arra akarja 

ösztönözni, hogy vállalják nemzetiségüket. 

 

Vörös Péter: Az összetartozáshoz nincs szükségem magyar állam-
polgárságra 

2011. február 20. - SITA, parameter.sk 

Vörös Péter, a Most-Híd parlamenti képviselője elmondta, nem fogja igényelni a magyar 

állampolgárságot. „Ebben az országban születtem, magyarként élek, magyarnak születtem 

és valószínűleg magyarként is halok majd meg, magyar állampolgárság nélkül is. Az 

összetartozás érzéséhez nincs szükségem magyar állampolgárságra. Az elmúlt 90 évben a 

magyarok enélkül is megmaradtak” – jelentette ki a politikus. Hozzátette, el tudja 

képzelni, hogy valakiknek ehhez az érzéshez szükséges a magyar állampolgárság, de 

emellett nem szeretné elveszíteni a szlovákot. Vörös szerint a szlovák és magyar nemzet 

jobban hasonlít egymásra, mint a szlovák és cseh. „Évszázadokon keresztül éltünk 

ugyanabban az országban. Hasonló a mentalitásunk, ahogy az érzelmi reakcióink is. Az 

együttélésünk teljesen természetes. Egymásra vagyunk utalva, nincs más megoldás, mint a 

közös pontokat megtalálni” – mondta a honatya. 

 

Maďarič: nem lesz szlovák-magyar állampolgársági szerződés 

2011. február 20. - SITA, Új Szó Online 

Nem születik majd semmilyen szlovák-magyar államközi szerződés a kettős 

állampolgárságról – mondta Marek Maďarič, az ellenzéki Smer-SD politikusa a szlovák 

közszolgálati televízió vitaműsorában.  „Tán túlzok, de Magyarország szó szerint lefütyült 

bennünket” – vélte a honatya, aki „abszolút amatőrnek” nevezte a Mikuláš Dzurinda 

külügyminiszter és Iveta Radičová kormányfő külpolitikáját, amely győzelemittasan állítja, 

hogy az államközi szerződéssel sikerül megoldani az állampolgársági kérdést. 
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Matovič: elképzelhetetlen a kompromisszum 

2011. február 20. - SITA, bumm.sk 

Nem tudja elképzelni a kettős állampolgárság kompromisszumos rendezését Igor Matovič, 

az Egyszerű Emberek csoport vezetője, de nagyon fog örülni annak, ha sikerülne elérni azt. 

Matovič szerint az a legkevesebb, hogy Szlovákia ne ismerje el a magyar egyszerűsített 

honosítás útján kiosztott állampolgárságokat. A Szabadság és Szolidaritás (SaS) 

frakciójából kizárt képviselő úgy véli, aki reális kötődés nélkül veszi fel más állam 

állampolgárságát, nem lojális Szlovákiához, így el kell veszítenie a szlovák 

állampolgárságát. Míg a Híd kitart amellett, hogy a szlovák állampolgárok semmilyen 

körülmények között se veszítsék el eredeti állampolgárságukat, addig Matovič szerint 

lehetetlen kompromisszumot kötni, tekintet nélkül arra, van-e politikai akarat erre. 

 

Egeresi: Nem engedhetjük meg a nemzeti indíttatású gyűlölet-
keltést 

2011. február 18. - Vajdaság Ma 

Egeresi Sándor, a tartományi parlament elnöke aggodalmának adott hangot a nemzeti és 

vallási gyűlölet mind gyakoribb megnyilvánulásai miatt. Tolerancia és harmonikus 

együttélés nélkül Vajdaság nem létezhet, hangoztatta a képviselőházi elnök, aki arra is 

emlékeztetett, hogy a tartományi képviselőház tett már lépéseket a szélsőséges szervezetek 

visszaszorítására, tevékenységük betiltására. Felszólította az illetékes intézményeket, hogy 

mielőbb vizsgálják ki a nagybecskereki és az újvidéki incidenseket, áll a közleményben. 

 

A hét, amikor a látogatás elmaradt 

2011. február 19. - Beretka Katinka - Vajdaság Ma 

Beretka Katinka, az MNT hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsosa számol be az 

elmúlt hét fontosabb történéseiről. A színházak számára adományozott 3 millió dínár 

kapcsán megjegyezte: „Azáltal, hogy legalább részben biztosítva van a pénzügyi háttér a 

színház ilyen jellegű népszerűsítéséhez, az MNT lehetővé teszi minden magyar embernek a 

kulturális feltöltődést a 2011-es évre, ezzel is erősítve közösségünk életkedvét, 

önazonosságát”. 

 

Egy ország, ahol trendi magyarnak lenni 

2011. február 20. - Lőrincz Adrián - Új Szó Online 

Riportsorozatot indított a pozsonyi Új Szó, hogy bemutassa, az egyes határon túli magyar 

közösségek tagjai miért folyamodnak ilyen nagy számban magyar állampolgársághoz, 

illetve, hogy ismertesse ezen közösségek életét a rendszerváltás óta eltelt két évtized 
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tükrében. A lap a sorozat első állomásaként a vajdasági magyarokat látogatta meg. A 

palicsi Palkovics Simon elmondta: „Rosszul teszi fel a kérdést, aki azt firtatja: mit várunk a 

magyar állampolgárságtól. Szerintem minden határon túli magyar tisztában van azzal, 

hogy a honosítást követően senki sem fogja marékszámra osztani nekünk a pénzt, s nem is 

ez a lényeg. Még csak nem is az, hogy lesz-e szavazati jogunk, amit, mivel nem teljesítünk 

adófizetési kötelezettséget az anyaország felé, nem is tartok reálisnak. Jó lenne, ha 

mindenki megértené: mi nem akarunk Magyarországon letelepedni, nem akarunk a 

szociális ellátási rendszer haszonélvezőivé válni, egyszerűen csak oda kívánunk tartozni – 

boldogulnunk viszont továbbra is a szülőföldünkön kell. Kinek a Vajdaságban, kinek 

Erdélyben, Kárpátalján, vagy éppen a Felvidéken, ahová született. Ezt vigye hírül.” 

 

Naponta 800 honosítási kérelmet fogadnak a magyar hatóságok 

2011. február 20 - Mihájlovits Klára - Magyar Szó 

A Magyar Szó Wetzel Tamás miniszteri biztossal készített interjút, aki hangsúlyozta, 

zökkenőmentesen, fennakadások nélkül zajlik a honosítási kérelmek befogadása. „Most 

már ott tartunk, hogy a kérelmek tömeges döntés-előkészítési folyamatba kerültek, azaz 

rövidesen több ezer kérelem indul el a Köztársasági Elnöki Hivatal felé. Szeretnénk, ha az 

első állampolgársági eskütételeket már március 15-ére megszervezhetnénk” – mondta 

Wetzel. A névmódosítási kérelmekről szólva kifejtette, azt „valamilyen szinten igazolni 

kell, hogy abban az alakban írták valamikor azt a nevet, ahogyan azt a kérelmező kéri”. 

 

A kettős állampolgárságról szóló törvényt nosztalgia vezéreli 

2011. február 19. - MTI, Kárpátinfo, Magyar Nemzet 

A magyar politikusok többségében máig él a Nagy-Magyarország iránti nosztalgia, ezért 

ebben az összefüggésben kell szemlélni a külhoni magyarok kettős állampolgárságáról 

szóló törvényt – írta a Zerkalo Negyeli ukrán hetilap. A jogszabály célja az anyaország 

határain kívül élő magyar közösségek erkölcsi támogatása, amivel Magyarország nem 

minden szomszédja ért egyet. A szerző szerint a Kárpátalján élő 150 ezres magyarság 

számára a magyar állampolgárság felvétele nem csupán erkölcsi támogatást jelent, hanem 

nagyon komoly anyagi előnyökkel is járhat. Azzal kapcsolatban, hogy jelent-e potenciális 

veszélyt Ukrajna számára a magyarok kettős állampolgársága, a szerző megállapítja: a 

kárpátaljai magyarság lélekszáma ugyan csekély, de egy nagyon konszolidált, az 

anyaországához egyértelműen kötődő, szinte kizárólag magyarul beszélő közösségről van 

szó, és részéről a jövőben felerősödhet a területi autonómia követelése. Az írás 

nehezményezi, hogy Magyarország minden konzultálás nélkül fogadta el állampolgársági 

törvényét, amelynek hatálya kiterjed egy másik állam területére, és külképviseletei annak 

tudatában fogadják a kérelmeket, hogy a helyi törvények tiltják a kettős állampolgárságot. 
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Ukrán nacionalistákat gyanúsítanak a vereckei honfoglalási 
emlékmű megrongálásával 

2011. február 20. - MTI, Kárpátinfo, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Az ukrán rendőrség a szélsőjobboldali Szvoboda párt Kárpátalja megyei szervezetének 

három vezetőjét gyanúsítja a vereckei magyar honfoglalási emlékmű szombat hajnali 

felgyújtásával, a feltételezett elkövetőket őrizetbe vették - adta hírül az ungvári ua-

reporter.com internetes hírportál az ukrán belügyminisztérium sajtószolgálatára 

hivatkozva. A vereckei honfoglalási emlékművet az elmúlt években többször 

megrongálták, de eddig még egyszer sem sikerült elfogni a tetteseket. 
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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   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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