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Bírság az elmaradó magyar feliratért 

2011. február 21. - Mózes Szabolcs - Új Szó, Magyar Nemzet, Népszava 

A szlovák államnyelvtörvényhez hasonlóan a kisebbségi nyelvek használatáról szóló 

jogszabály tervezete is 50 és 2500 euró közötti bírságokat tartalmaz. A javaslat alapján 

bírságot kaphatnak a hivatalok, ha a kisebbségi lakossal nem annak anyanyelvén 

kommunikálnak, és bírságra számíthatnának azok a jogi személyek és vállalkozók is, akik 

az élet, az egészség, a vagyon, valamint a biztonság veszélyeztetettségére felhívó 

figyelmeztetést nem helyezik el a kisebbség nyelvén is. A jogszabály szerint az a települési 

önkormányzat is büntetést kaphat, amely nem jelöli meg nevét az ott élő kisebbség 

nyelvén is. A fenti szabályok azokra a településekre érvényesek, amelyekben egy adott 

kisebbség aránya eléri a törvényben meghatározott nyelvhasználati küszöböt. Jelenleg ez 

20 százalék, amit a tárcaközi véleményezésre küldött tervezet 15 százalékra csökkentene. 

 

Valószínűtlen az ukrán állampolgársági törvény szigorítása 

2011. február 21. - bumm.sk 

Volodimir Litvin ukrán házelnök súlya Janukovics hatalmának kiépülésével 

párhuzamosan csökken, ezért nem sokat jelent kirohanása a magyar kettős 

állampolgárságról szóló törvény ellen – jelentette ki Kovács Miklós, a KMKSZ vezetője. 

Elmondta, Ukrajnában az oroszpártiak és a nemzeti nacionalisták között alakult ki éles 

törésvonal, Litvin szerinte nem látott sok keresnivalót az oroszpárti vonalon, ezért a 

nacionalista tábornak tesz gesztusokat. Kovács szerint nem lehet egyértelműen 

megmondani, mekkora a kárpátaljai magyarság körében az érdeklődés a magyar 

állampolgárság iránt. „Aki már idáig is fél lábbal kint volt Magyarországon, csak idáig 

éveken keresztül próbálkozott és dekkolt a kínaiak és vietnamiak között, tűrve a magyar 

hivatalnokok megalázó bánásmódját, az most hirtelen meg fogja szerezni a magyar 

állampolgárságot. Ez úgy fog mutatni, mintha kivándorlási hullám indult volna meg” – 

vélte Kovács. A KMKSZ vezetője nem fog magyar állampolgárságért folyamodni, 

elmondása szerint ezzel megkönnyítené azoknak a dolgát, akik ki akarják iktatni az ukrán 

politikából. „Az én fő funkcióm az, hogy az itteni érdekvédelemmel foglalkozzak, és egy 

ilyen lépés a részemről tálcán kínálná a lehetőséget az ukránoknak arra, hogy rövid úton 

megszabaduljanak tőlem, mint politikai szereplőtől“ – zárta Kovács. 

 

Tőkés László: az Erdélyi Néppártban látom az összefogó erőt 

2011. február 22. - Erdély Ma, hirado.hu 

Szükség van egy olyan erdélyi magyar pártra, amely valóban az autonómia ügyét képviseli 

– ezt mondta Tőkés László Kézdivásárhelyen. A politikus szerint az Erdélyi Magyar 

Néppárt az összefogást képviseli, és nem veszélyezteti az erdélyi magyarság parlamenti 

képviseletét – hangzott el a Duna Televízió Híradójában. A romániai parlamenti 

választásokon a magyar pártoknak össze kell fogniuk. Az önkormányzati megmérettetésen 
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azonban lehetőséget kell adni arra, hogy az emberek több párt közül válasszák ki 

képviselőiket – ezt hangoztatta Tőkés László. „Mi feltettük magunkban, hogy a ’89-es 

induláshoz méltóan egy olyan pártot hozunk létre, amely célirányosan, hatékonyan 

képviseli a nemzeti önrendelkezés ügyét, vagyis célravezető út és eszköz lesz ez irányba” – 

tette hozzá Tőkés. 

 

Gőzerővel zajlik az elbírálás 

2011. február 22. - Kacsoh Dániel - Magyar Hírlap 

Wetzel Tamás miniszteri biztos nyilatkozott a Magyar Hírlapnak. Elmondta, hogy mintegy 

harminc ezren kérelmezték az állampolgárságot és az eddig beérkezett adatok alapján fele-

fele arányban nyújtják be az igényeket a külképviseleteken és a határon innen. 

Magyarország területén eddig hatszázhatvan anyakönyvvezetőnél adtak be kérelmet. 

 

Nem vett részt Kelemen Hunor a Duna TV elnökjelölt-vitáján 

2011. február 21. - transindex.ro, Szabadság 

Nem vett részt a Duna Televízió által szervezett, élőben közvetített vasárnap esti 

vitaműsorban Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnökjelöltjei közti vita előtti egyeztetések 

során Kelemen Hunor egyenlő feltételeket kért a műsor szerkesztőitől. Az eredeti 

elképzelés szerint a jelöltek a Duna Tv kolozsvári stúdiójában ültek volna egy asztalhoz, 

megvitatva programjaikat. Ez azonban nem valósult meg, mert az egyik jelölt Budapestről, 

a televízió központi stúdiójából jelentkezett be a vitaműsorba. A vitaműsor után Eckstein-

Kovács Péter közleményben fejtette ki nézeteit Kelemen távolmaradása kapcsán: „A 

titkolózás, a gondolatok, vélemények és tervek nyilvános vállalásának hiánya szomorú 

képet vetít előre az egyik potenciális RMDSZ elnök vezetői stílusát illetően”. 

 

Hármas vita helyett kettes összhang a Duna tévében 

2011. február 21. - Erdély Ma, Duna TV 

Eckstein-Kovács Péter a Duna TV kolozsvári, Olosz Gergely pedig a budapesti stúdióban 

fejtette ki az RMDSZ vezetésével kapcsolatos nézeteit. A harmadik elnökjelölt, Kelemen 

Hunor nem kívánt élni azzal a lehetőséggel, hogy a Duna TV-n keresztül ossza meg az 

elnökválasztással kapcsolatos véleményét. A vitaműsorban a két jelölt olyan témákat járt 

körbe, mint Markó Béla 18 éves mandátumának okai az RMDSZ-n belül, az RMDSZ 

viszonya a magyar kormánnyal és a román politikában betöltött szerepéről valamint sor 

került a műsorban az elnökjelöltek szövetségreformáló ötleteiről is.  
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Február 23-án jelképes avatóünnepséget szerveznek a Mátyás-
szoborcsoportnál 

2011. február 21. - transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Jelképes avatóünnepséget szerveznek az erdélyi magyar történelmi egyházak és mintegy 

húsz erdélyi civil szervezet a kolozsvári Mátyás király szoborcsoportnál, mivel a nemrég 

restaurált emlékmű hivatalos ünnepi újraavatására csak április elején kerül sor. Mintegy 

húsz erdélyi magyar civil szervezet, az erdélyi magyar történelmi egyházak, valamint a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) Kolozs megyei szervezetei "csendes" ünnepséget szerveznek szerdán, Mátyás 

király születésének 568. évfordulója alkalmából, megkoszorúzva a tavaly év végén 

restaurált, csaknem száztíz éves szoborcsoportot. Január 20-án egy flashmobon már 

jelképesen újraavatták kolozsvári lakosok a Mátyás-szoborcsoportot, válaszként a 

politikum általi elodázásra. 

 

Esélyegyenlőség RMDSZ módra 

2011. február 21. - Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, nyugatijelen.com 

Egyenlő megjelenést biztosítanak a szervezők a 3 elnökjelöltnek az RMDSz Tisztújító 

Kongresszusán. Jelöltenként 10 perc bemutatkozási időt fog javasolni a Szövetségi Állandó 

Tanácsnak Kovács Péter kongresszusi biztos. Szintén az ő javaslatára, egymás 

mondandójára 3 percben válaszolhatnak a jelöltek. 

 

Kövér László lesz a március 15-i díszvendég 

2011. február 22. - Iochom István - Háromszék, Erdély Ma 

A március 15-i kézdivásárhelyi központi ünnepség díszvendége Kövér László, a magyar 

Országgyűlés elnöke lesz. Kövér Lászlót magyarországi üzletemberek is elkísérik, akik 

másnap a helyi vállalkozókkal találkoznak. A főtéri programban a tervek szerint helyet kap 

a falvak lovas-szekeres felvonulása és a csatajelenet sem marad el. Az ünnepségre felújítják 

a katolikus temetőben található régi sírköveket, a református temetőben Tóth Sámuel 

sírjára helyeznek emléktáblát. 

 

Vállalják magyar identitásukat 

2011. február 22. - Krónika 

Megugrott Erdély és a Partium több városában is a névváltoztatási, úgynevezett név-

visszamagyarosítási igénylések száma január elseje óta, azaz attól az időponttól, amióta 

kérvényezni lehet a magyar állampolgárságot, s a könnyített honosítással együtt 

névváltoztatási kérelmet is be lehet nyújtani a magyar hatóságokhoz, hogy ezáltal a 

magyar dokumentumokban ne Ştefan, Irina vagy Ioan szerepeljen az István, Irén vagy 
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János helyett. A Krónika összeállításában Erdély különböző nagyvárosaiban érdeklődött a 

helyzetről, egyes helyeken a részletes tájékozódás után a kérelmezők elrettennek a 

hosszadalmas és bonyolult prosedúrától. 

 

A „megtisztított” Biblia 

2011. február 22. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó vezércikkében Salamon Márton László úgy fogalmaz, hogy a harmincas 

évek „dominánsan revizionista magyarországi politikája szintén déja vu érzést támaszt a 

mai szemlélőben, aki egy huszonegyedik századira kozmetizált, de ideológiai szempontból 

nyolc évtizeden át igen jól konzervált nacionalista kurzust fedezhet fel ma Budapesten. A 

retorika csupán annyi változtatást szenvedett, hogy most nincsenek nyílt területi 

követelések, ami távolról sem a budapesti illetékesek bölcsességének köszönhető, hanem 

csupán a nyolcvan év alatt gyökeresen megváltozott európai közösségi „aquis” 

kényszerének. Egy olyan politikai kötőféknek, amelyet a magyar kormány igencsak 

kelletlenül visel”. A szerző egy harmincas években Chicagóban kiadott, az erkölcstelen 

részektől megtisztított Biblia történetének kapcsán kifejti: „Effajta közerkölcsiséget védő, 

képmutató törvény a mostani médiatörvény is. Egy új, de hasonlóan „hipokrita” kor 

szüleménye”. 

  

Berényi: amíg tabu a kulturális autonómia, erős etnikai párt kell 

2011. február 21. - bumm.sk 

Berényi József, a Magyar Koalíció Pártja (MKP) elnöke a bumm.sk hírportálnak adott 

interjúban elmondta, elsősorban azért elégedetlen a szlovák állampolgársági törvény 

módosításának meghiúsulása miatt, mert így a felvidéki magyarok számára nem adott a 

magyar állampolgárság nyilvános vállalás. Saját állampolgársági kérvénye kapcsán 

kijelentette: „ahogy a kormánykoalíció sem teljesíti az ígéretét, én sem tájékoztatok a 

kérvényem sorsáról. A szlovák állam derítse ki, mi lesz a sorsa a beadványomnak, ha 

tudja.” Berényi alaptalan kampányfogásnak minősítette a Híd részéről az állampolgársági 

törvény megváltoztatásának ígéretét. A Bugár Béla vezette tömörülés problémája szerinte 

az, hogy ha egy pártban szlovákok is vannak, akkor a célkitűzések eleve 

kompromisszumként kerülnek előterjesztésre. „A végeredmény a parlamentben a 

kompromisszumok kompromisszuma lehet csak, így maradtak benne a nyelvtörvényben a 

szankciók, a koalíció megalakulásakor így nem esett szó a kollektív bűnösség eltörléséről. 

Szerintünk amíg a szlovák fél ilyen mereven áll hozzá a kisebbségi kérdésekhez, és még 

csak tárgyalni sem hajlandó például a kulturális autonómiáról, egy erős etnikai pártra van 

szükségünk” – véli a pártelnök. 
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Csökkentsük pedagógusaink adminisztratív terhelését 

2011. február 21. - Felvidék Ma 

Az MKP időszerűnek és indokoltnak tartja azt a kampányt, melyet Eugen Jurzyca oktatási 

miniszter jelentett be a közoktatásban tapasztalt túlburjánzott bürokrácia ellen – mondta 

Szigeti László, az MKP oktatási és kulturális ügyekért felelős alelnöke. „A nemzetiségi 

iskolákban, köztük a magyar tanítási nyelvű oktatási intézményekben a pedagógusok 

adminisztratív munkával való terhelése jóval nagyobb méreteket ölt, mint a szlovák 

tanítási nyelvű iskolákban. Köztudott, hogy az iskolai dokumentáció egy jelentős részét a 

magyar iskolákban és óvodákban kétnyelvűen kell vezetni, mely plusz feladatokat ró a 

pedagógusokra.” Szigeti szerint az MKP már hosszabb ideje szorgalmazza, hogy a 

nemzetiségi oktatási intézményekben módosítani kell az iskolai dokumentáció vezetésének 

módját. Az MKP azon a véleményen van, hogy a legracionálisabb megoldás az lenne, ha a 

nemzetiségi iskolák a dokumentáció egy részét a tanítás nyelvén, bizonyos adminisztratív 

munkát pedig szlovák nyelven, illetve indokolt esetekben kétnyelvűen vezetnének. 

 

„Szavazzunk, fivéreim és nővéreim” 

2011. február 21. - Juraj Hrabko - SME, Felvidék Ma 

A Sme napilapban jelent meg egy cikk, mely a szlovák-magyar államközi szerződés 

tervezetével foglalkozik. Az tervezetet Szlovákiában titkosan kezeli nem lehet beszerezni 

egyik minisztériumtól sem, azonban ha igaz az MKP és a magyarországi politikusok 

kijelentése, akkor az nem javaslat a probléma megoldására, hanem annak elfekélyesítése. 

Bár a törvényt Magyarország hozta meg Szlovákia lesz az aki megfosztja 

állampolgárságától a szlovákiai lakosokat. Megoldásként a szerző a népszavazást ajánlja, 

hogy „adhat-e Magyarország állampolgárságot olyan embereknek, akik a területén kívül 

élnek” bár elképzelhető, hogy eredménytelen lesz, de „a mostani helyzet, amibe a 

politikusok a polgárokat sodorták, talán nem az” - teszi fel a kérdést. 

 

Nyelvügyi számháború  

2011. február 22. - Tokár Géza - Új Szó 

A kisebbségi nyelvhasználati törvény körüli vita tipikus, és jól jellemzi, miként kezelik 

Szlovákiában a kisebbségi érdekeltségű tervezeteket a pártok – véli Tokár Géza a pozsonyi 

Új Szóban. Szerinte a nyilvánosság számára is látható vita a nyelvhasználati küszöb 

csökkentéséről szól, arról, hogy az a jelenlegi húsz százalékon marad, vagy tíz, esetleg 15 

százalékra csökken. A „számháború” mögötti vita viszont arról szól, hogy a kisebbségi 

nyelvhasználati törvény tartalmazzon-e szankciókat. Úgy véli, ezek „léte alapjaiban 

változtathatja meg a szlovákiai viszonyokat – pozitív értelemben. A kisebbségi 

nyelvtörvény ebből a szempontból voltaképpen a szlovák nyelvtörvény tükörtervezete.” A 

kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó jelenlegi rendelkezések hatástalanok, csak 

lehetőségeket, nem kötelezettségeket írnak elő a településeknek. „Egy szebb világban sem 
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a szlovák, sem a kisebbségi nyelvtörvény nem tartalmazna büntetéseket, de miután az 

előbbi esetében a szankciók megmaradtak, kívánatos és hasznos ezt átültetni a másik 

szabályozásába is” - zárja írását a szerző 

 

Nyílt válasz a nyílt levélre 

2011. február 21. - Nikowitz Oszkár - Vajdaság Ma 

A Vajdaság Ma hírportálon Nikowitz Oszkár magyar nagykövet válaszol a „Razzia 1942” 

Emléktársaság nyílt levelére. A diplomata hangsúlyozza: nem igaz a civil szervezet állítása, 

miszerint „szelektíven kezelte volna a világháború áldozatai előtti tiszteletadást”, mivel „ez 

az alkalom egyáltalán nem a tiszteletadásról szólt. A magyar áldozatok előtt sem tettem 

főhajtást. Egy megközelíthetetlen szeméttelepen, sártenger közepén, siralmas 

körülmények között lapuló, letört keresztű sír tereplátogatása nem nevezhető a magyar 

áldozatok előtti tiszteletadásnak.  

 

Anyanyelvi világnap Délvidéken is 

2011. február 21. - pannonrtv.com 

Ma van az Anyanyelvi világnap, a Magyar Nemzeti Tanács döntése értelmében a délvidéki 

magyarság jeles napja is egyben. Ennek kapcsán a Pannon RTV a magyar nyelv hivatalos 

használatáról kérdezte az MNT illetékes tanácsosát, Beretka Katinkát. 

 

Muškinja Heinrich Anikó: Az anyanyelv használatának szavatolt joga 

2011. február 21. . Vajdaság Ma 

Muškinja Heinrich Anikó vajdasági ombudsman jókívánságait fejezte ki az anyanyelv 

nemzetközi napja alkalmából. Mint közölte, a kulturális autonómiával a nemzeti 

közösségek számára szavatoltak a jogok a hivatalos nyelvhasználatra, az anyanyelvi 

oktatásra és tájékoztatásra, valamint szavatolt a művelődéssel kapcsolatos minden jog is. 

 

Testvérvárosi kérelemátadás 

2011. február 22. - M. E. -  Magyar Szó 

A hétvégén kelt útra azoknak a Zenta községbeli lakosoknak az első csoportja, akik – 

kihasználva az önkormányzat nyújtotta lehetőséget – úgy döntöttek, a város valamelyik 

testvértelepülésén kívánják átadni a magyar állampolgárság megszerzésére vonatkozó 

kérelmüket. A harminc főből álló csoport mind Dabason, mind Gödöllőn remekül érezte 

magát, hiszen a gyors ügyintézés mellett a házigazdák nem mindennapi vendégszeretetét 

is élvezhette. A folyamat ezzel az utazással természetes korántsem ér véget, sőt éppen 

ellenkezőleg, még csak most kezdődött el, hiszen a városháza fogadóirodájában továbbra is 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/3965/Nyilt-valasz-a-nyilt-levelre.html
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11297/Muskinja-Heinrich-Aniko-Az-anyanyelv-hasznalatanak-szavatolt-joga-.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-02-22_Testvervarosi_kerelematadas.xhtml
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várják azoknak a polgároknak a jelentkezését, akik Zenta valamelyik testvértelepülésén 

szeretnék átadni a magyar állampolgárság megszerzéséhez szükséges dokumentumaikat – 

hívta fel a figyelmet Csízik Károly, Zenta alpolgármestere. 

 

A KMKSZ elítéli a vereckei honfoglalási emlékmű elleni újabb 
támadást 

2011. február 21. - MTI, Kárpátinfo 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elítéli a honfoglalási emlékmű elleni 

hétvégi támadást, a szövetség a gyújtogatást a kárpátaljai magyarság ellen irányuló 

cselekedetként értékeli – közölte Kovács Miklós, a szervezet elnöke. Kovács elmondta: a 

vandál cselekedet folytatása a vereckei honfoglalási emlékmű ellen korábban elkövetett 

támadássorozatnak, azzal a lényeges különbséggel, hogy ezúttal az ukrán rendvédelmi 

szervek gyakorlatilag tetten érték az elkövetőket. Szerinte az ügy nagypolitikai színezetet 

kaphat azáltal, hogy a feltételezett tettesek a tavalyi ukrajnai helyhatósági választásokon 

előretört szélsőjobboldali Szvoboda párt regionális vezetői. A kormányzó Régiók Pártja 

(PR) a magyar emlékmű elleni atrocitás felhasználásával megpróbálhatja kompromittálni 

a nacionalista pártot – véli a KMKSZ elnöke. 
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http://karpatinfo.net/belfold/2011/02/21/kmksz-eliteli-vereckei-honfoglalasi-emlekmu-elleni-ujabb-tamadast
http://karpatinfo.net/belfold/2011/02/21/kmksz-eliteli-vereckei-honfoglalasi-emlekmu-elleni-ujabb-tamadast
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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.karpatalja.ma 

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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http://www.atv.hu/
http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/
http://www.blikk.hu/
http://www.parameter.sk/
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/

