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Szili szerint az állampolgársághoz hozzátartozik a szavazati jog is 

2011. február 22. - Népszabadság Online 

Élénk vita alakult ki az Országgyűlésben a határon túli magyarok választójogáról. Novák 

Előd jobbikos képviselő számonkérte a kormánypártokon, hogy az előkészítő eseti 

bizottságban megszavazottakhoz képest miért nem került bele az alkotmánykoncepcióba a 

határon túli magyarok szavazati jogának megadása. Salamon László, az eseti bizottság 

elnöke válaszában leszögezte: nem arról van szó, hogy a kormány nem akarja biztosítani a 

választójogot a határon túliaknak, de a bizottságban csak elvekről szavaztak, nem pedig 

konkrét mondatokról. Az további döntés kérdése, hogy a határon túli magyarok szavazati 

joga az alkotmányban, vagy a sarkalatos törvényekben szerepel-e majd. Szili Katalin 

független képviselő és az alkotmányt előkészítő nemzeti konzultációs testület tagja 

hozzászólásában leszögezte: „nem felelősséget érzünk, hanem felelősséget viselünk a 

határon túli magyarokért”, és az Országgyűlés 2010-ben megszavazta a magyar 

állampolgárság megszerzésének könnyítését, „az állampolgársághoz pedig hozzá tartozik a 

szavazati jog is”. 

 

Bővítené jogainkat a tervezet  

2011. február 22. - Új Szó 

A pozsonyi napilap összeállítást közölt a kisebbségi nyelvhasználati törvény 

módosításának tervezetéről. A kisebbségi jogokért felelős miniszterelnök-helyettes 

hivatala által kidolgozott javaslat leglényegesebb pontja a 20 százalékos nyelvhasználati 

küszöb 15, vagy 10 százalékra csökkentése, amely elsősorban a kisebb lélekszámú 

szlovákiai kisebbségeknek kedvez. Újdonság, hogy a küszöböt elérő településeken a 

hivataloknak külön kérésre kisebbségi nyelven is ki kellene állítaniuk bizonyos iratokat, 

így a születési és a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint a házasságlevelet. A tervezet 

egyik jelentős pontja, hogy a törvény a jövőben előírná, a kisebbségek által lakott 

községekben a fontosabb információkat a kisebbség nyelvén is közölni kell. Vonatkozik ez 

a feliratokra is, a tervezet szerint az összes, nyilvánosság számára szolgáló feliratot 

kisebbségi nyelven is fel kellene tüntetni. A jogszabály konkrétan az üzletek, sportpályák, 

éttermek, utcák megjelölését sorolja ide. A dokumentum előírja, hogy az egészségügyi és 

szociális intézményekben biztosítani kell a kisebbségi nyelvű kommunikációt, azaz az 

intézményeknek a kisebbség nyelvén beszélő személyzetet is alkalmazniuk kellene. Ha ezt 

nem tudják megvalósítani, akkor tolmácsot kell szerezniük. A jogszabály pénzbüntetést is 

kilátásba helyezne: amennyiben az élet, az egészség, a vagyon és a biztonság 

veszélyeztetettségére figyelmeztető feliratok csak szlovák nyelvűek, akkor a jogi személyek 

– az államnyelvtörvényhez hasonlóan – 50 és 2500 euró közötti bírságot kaphatnának. 
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Tőkés: Nem újul meg az RMDSZ 

2011. február 23. - Rostás Szabolcs - Magyar Nemzet, Új Magyar Szó, Szabadság 

Tőkés László szerint a hétvégi tisztújító kongresszus nem fog markáns változást 

eredményezni a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikájában. Az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint fennáll a veszélye, hogy az elnöki tisztségre 

legnagyobb eséllyel pályázó Kelemen Hunor „Markóepigon” lesz, a leköszönő elnök pedig 

megőrzi hatalmát a szövetségben, ami eleve gátolja majd a változásokat. Tőkés úgy véli, 

szükség van az RMDSZ önrevíziójára, mivel az alakulat a bukaresti hatalom kedvéért 

megfeledkezett az erdélyi magyarság legfőbb törekvéseiről: a többszintű autonómiáról, az 

anyanyelvű felsőoktatás kiépítéséről vagy az elkobzott javak visszaszolgáltatásáról. Tőkés 

László szerint itt az ideje az erdélyi magyar politikai rendszerváltozásnak, az általa 

kezdeményezett Erdélyi Magyar Néppárt pedig készen áll arra, hogy a jövő évi parlamenti 

választásokon együttműködjön a többi magyar politikai alakulattal a bukaresti 

törvényhozási képviselet megőrzése érdekében. 

 

Szász Jenő forgatókönyve az RMDSZ-elnökválasztásra 

2011. február 22. - Bíró Blanka - Krónika 

Az RMDSZ-elnökválasztáson Eckstein-Kovács Péter visszalép Olosz Gergely javára, aki 

tulajdonképpen a Demokrata Liberális Párt (PDL) embere – vázolta elképzeléseit a 

szövetség hétvégi kongresszusával kapcsolatban Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt (MPP) 

elnöke. Eckstein Kovács Péter a Krónika megkeresésére hangsúlyozta, megígérte az őt 

támogató Kolozs megyei szervezetnek és mindenkinek, hogy bárki lesz is az ellenfele, 

semmiképpen nem lép vissza, és az adott szavát tartja. „Ezonkívül, bárhogy is számolok, 

mindenképpen be fogok jutni a második fordulóban” – szögezte le Eckstein Kovács Péter. 

 

Vizsgálatnak vetik alá Tőkés László vagyoni helyzetét 

2011. február 22. - Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Reggeli Újság 

Vizsgálatnak veti alá Tőkés László európai parlamenti képviselő vagyoni helyzetét az 

Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI). A vizsgálat Báthori Gyula feljelentését 

követően indult, a volt gencsi lelkésznek az ANI-hoz benyújtott dokumentumában úgy 

véli: a Tőkés család vagyona nagyobb mint amennyire a jövedelmük alapján szert tehettek. 

Tőkés László kijelentette: sok politikussal ellentétben neki sosem voltak zűrös anyagi 

ügyei, azonban sértve érzi magát állampolgárként és egyházi emberként is. 
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Kárpát-medencei testvér-települési hálózat kiépítését szorgal-
mazzák 

2011. február 22. - transindex.ro 

A magyarországi és a határon túli magyarság közötti élő kapcsolatok kiépítését 

szorgalmazták a Kárpát-medencei magyar testvértelepülések találkozójának résztvevői a 

hét végén Berekfürdőn. A találkozón bemutatták „A testvériség faluja” elnevezésű 

projektet, amelyet Európai uniós finanszírozással kívánnak megvalósítani Berekfürdőn: 

kulturális-, konferencia- és idegenforgalmi központot kíván létesíteni hat Kárpát-

medencei község a helyi önkormányzat által biztosított telken. A megbeszéléseken 

felvetődött az egyszerűsített honosítási eljárás kérdése is. A témakör kapcsán Gyerkó 

László nehezményezte, hogy a Demokrácia Központokban aláírásgyűjtés folyik egy új párt 

megalakítása javára. A találkozó résztvevői nehezményezték, hogy a magyar kormány 

meghívott képviselői nem vettek részt a rendezvényen. 

 

Elhatárolódnak a protestáns egyházi szervezetek a Mátyás-
szobornál megtartandó rendezvénytől 

2011. február 22. - transindex.ro, Szabadság, Nyugati Jelen 

Elhatárolódott a Református, az Evangélikus-Lutheránus és az Unitárius Egyház attól a 

felhívástól, amely február 23-án, Mátyás király születésének évfordulója alkalmából 

koszorúzásra és közös imára hívja a kolozsváriakat a Főtéren levő Mátyás-

szoborcsoporthoz. Bár a (Meg)hívó szó című felhíváson 16 civil szervezet, a megyei 

RMDSZ és EMNT, illetve a Katolikus Egyház mellett a három egyház aláírása is szerepel, 

ez utóbbiak elhatárolódnak a kezdeményezéstől: „Habár a kezdeményezéssel sok 

tekintetben egyet tudnánk érteni, egyházunk nevének megkérdezésünk nélkül való 

feltüntetését a szervezők részéről visszaélésnek minősítjük”. 

 

Választók és elnökjelöltek 

2011. február 23. - Bíró Béla - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó hasábjain Bíró Béla elemzi az RMDSZ-kongresszus várható 

eredményeit: „Az „egyszerű” RMDSZ-tagok régen letettek arról, hogy az RMDSZ-en belüli 

demokratikus folyamatokban részt vállaljanak. Ilyen körülmények között pedig bizonyosra 

vehető, hogy az RMDSZ vezetése által is támogatott jelölt lesz a befutó, teljesen függetlenül 

attól, hogy a többiek milyen alapelvekkel, programmal, újításokkal állnak elő. Az 

elnökválasztás gyakorlatilag lefutottnak látszik”. Bíró azonban úgy véli, hogy amennyiben 

a magyar választó a kongresszus után úgy érzi, hogy az RMDSZ-ben nem sok változik, 

akkor „könnyen beadhatja derekát annak a radikalizálódó jobboldali diskurzusnak, 

amelynek képviselői a magyarországi hatalmat is maguk mögött tudhatják”. 

 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=25588
http://itthon.transindex.ro/?hir=25588
http://itthon.transindex.ro/?hir=25592
http://itthon.transindex.ro/?hir=25592
http://maszol.ro/velemeny/valasztok_es_elnokjeloltek__2011_02_23.html


 

 

 

 

 

 
5 

Biztosra megy a kongresszusi biztos 

2011. február 23. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Cseke Péter Tamás Kovács Péter kongresszusi biztossal beszélgetett a hétvégi kongresszus 

előkészületeiről. Más pártok jelen lévő politikusairól szólva Kovács elmondta: Emil Boc 

miniszterelnök várhatóan eljön a kongresszusra. Jelen lesz több hazai párt elnöke is, a 

magyarországi meghívottak közül Semjén Zsolt, a KDNP elnöke jelezte részvételét, a 

Fideszt Pelczné Gáll Ildikó alelnök képviseli, eljön Balogh András, az MSZP 

elnökhelyettese, illetve Schiffer András, az LMP vezetője. Felvidékről Berényi Józsefet, az 

MKP elnökét, Vajdaságból Pásztor Istvánt, a VMSZ vezetőjét hívták meg a kongresszusra. 

Videoüzenetet küld majd Wilfried Martens, az EPP elnöke, a FUEN egyik alelnöke, Jan 

Diedrichsen pedig személyesen is eljön”. Traian Băsescu román államfő azonban külföldi 

útja miatt valószínűleg nem lesz jelen.  

 

Tőkés nem zárja ki a magyar összefogást 

2011. február 23. - Nagy Orsolya - Krónika 

Veszélybe kerülhet a magyar parlamenti jelenlét, amennyiben az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) vagy az újonnan létrehozandó új erdélyi magyar párt kizárja az 

együttműködést az RMDSZ-szel – jelentette ki tegnap Nagyváradon Tőkés László. Az 

EMNT elnöke szerint a legjobb megoldás az volna, ha egyetlen, de pluralista szövetségbe 

tömörülnének a magyar szervezetek, ám mint mondta, az RMDSZ „totalitárius szemlélete” 

miatt erre eddig nem volt lehetőség. Tőkés László nehezményezte azt is, hogy szerinte a 

szövetség egyre inkább teret hódít a történelmi egyházak berkeiben is, utalva elsősorban 

arra a nemrég megrendezett diakóniai konferenciára, amelyen Szabó Ödön, az RMDSZ 

megyei szervezetének ügyvezető elnöke is tiszteletét tette. 

 

„Átveszik” Mátyás királyt 

2011. február 23. - Sipos M. Zoltán - Új Magyar Szó 

Még az áprilisi hivatalos avató előtt szimbolikusan átveszik ma a kolozsváriak Mátyás 

király felújított szobrát. Az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács helyi szervezete 

és mintegy húsz civil szervezet közös imával és koszorúzással egybekötött megemlékezést 

tart a Fadrusz János alkotása előtti téren. Molnos Lajos, a Pro Iuventute Szocio–Kulturális 

Egyesület elnöke, a megemlékezés ötletgazdája leszögezte: a mai Mátyás–szoborcsoport 

előtti koszorúzás nem szoboravató, hanem egy politikamentes tisztelgés a nagy király és a 

szobor alkotója előtt. 
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Tőkés: az RMDSZ számoljon el a pénzekkel 

2011. február 23. - Háromszék, Erdély Ma 

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke arra szólítja fel az 

RMDSZ-kongresszust, hogy számoljanak el az alapítványi pénzekkel. Tőkés szerint az 

RMDSZ kap pénzt Magyarország és Románia költségvetéséből is, a szövetség vezetői — 

nem csak a bihariak, hanem az országos vezetők is — olyan alapítványrendszert hoztak 

létre, amely révén mindkét országból kapnak költségvetési forrásokat. Tőkés László 

leszögezte: nem hívták meg és nem is vesz részt az RMDSZ hét végén Nagyváradon 

esedékes tízedik kongresszusán. 

 

Honosítás: sok az igénylés Nagybányán 

2011. február 23. - Zahoránszki Brigitta - Krónika 

Nagy az érdeklődés a nagybányai demokrácia-központban a könnyített honosítás iránt. 

Hupka Félix irodavezető arról tájékoztatta a Krónikát, hogy február 19-éig 1801 érdeklődő 

fordult meg az irodában egész Máramaros megyéből. 427 mappát sikerült lezárni összesen 

622 személynek. Hupka Félix hozzáfűzte, hogyha az elején zömében az idősebbeket 

érdekelte leginkább a magyar állampolgárság megszerzése vagy visszaszerzése, addig most 

már egyre inkább fiatalok érdeklődnek a honosítás iránt. A bányai iroda egyébként minden 

hétfőn utazást szervez Nyíregyházára. Ilyenkor 40 személy nyújthatja be a honosítási 

kérelmét az anyakönyvvezető hivatalnál vagy a bevándorlási hivatalnál. 

  

A regionalizáció ürügyén felszabdalnák Vajdaságot 

2011. február 23. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga nem fogja megengedni Vajdaság határainak 

átszabását, olvasható egyebek között a párt közleményében. Regionalizáció ürügyén 

ugyanis bizonyos körök alaposan átrajzolnák a tartomány térképét, csökkentve ezzel 

területét is. Az elképzelésről a Politika közölt térképet címoldalán, eszerint Vajdaságtól 

elvennék Versecet, Pancsovát és a szerémségi részeket. 

 

Kiállítás a délvidéki vérengzésről 

2011. február 23. - Magyar Nemzet, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Kiállítás nyílt a második világháború végén szerb partizánok által elkövetett délvidéki 

magyarellenes atrocitásokról a Terror Házában, „Magyar voltál, ezért!” (Márai Sándor) – 

Délvidéki tragédia 1944–1945 címmel. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes 

emlékeztetett: „Közép-Európában mindannyian az első világháború áldozatai vagyunk”, 
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mert azután kaptak lábra olyan totális mozgalmak, amelyek eszméi alapján az ember 

„tudott állat is lenni”. 

 

Lexikonbemutató az anyanyelv napján 

2011. február 23. - Csincsik Zsolt - Magyar Szó, pannonrtv.com 

Hétfőn este az adai községháza dísztermében rendezték meg az anyanyelvi világnap 

vajdasági magyar központi rendezvényét, amelyen a nyelvészeti előadás és a zenés-

irodalmi műsor mellett bemutatták a dr. Hódi Sándor és dr. Hódi Éva szerzőpáros által 

készített Vajdasági magyar ki kicsoda 2010 lexikont. A műsor fő védnöke a Magyar 

Nemzeti Tanács volt, amelynek nevében Csernik Árpád színművész köszöntötte az 

egybegyűlteket. 

 

Üdvözli a KMKSZ az anyaország gyors segítségét 

2011. február 23. - MTI, Magyar Hírlap 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) üdvözli és köszönettel elfogadja az 

Emberi Méltóság Tanácsának felajánlását a múlt szombaton ismételten megrongált 

vereckei honfoglalási emlékmű helyreállításával kapcsolatban – közölte Kovács Miklós, a 

szervezet elnöke. Lomnici Zoltán, az anyaországi szervezet elnöke hétfőn közölte, hogy 

védnökséget vállalnak a vereckei emlékmű helyreállítása felett, pénzzel támogatják a 

munkálatokat. 
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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.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/

