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Chmel: a kettős állampolgárság kérdése nehezíti a kisebbségi 
nyelvtörvény elfogadását 

2011. február 23. - SITA, parameter.sk, Új Szó Online, Felvidék Ma, bumm.sk 

A kettős állampolgárság kérdése körül kialakult bizonytalan helyzet nehezíti a kisebbségi 

nyelvtörvény elfogadását – jelentette ki Rudolf Chmel (Híd) kisebbségekért felelős 

miniszterelnök-helyettes. „A nacionalisták ezeken a körülményeken élősködnek, a Duna 

mindkét oldalán. Magyarország és Szlovákia között jelenleg nagy bizalmatlanság van. Úgy 

tűnik, Budapestnek az felelne meg a leginkább, ha a határon túli magyaroknak nem lenne 

parlamenti érdekképviselete” – mondta Chmel, arra utalva, hogy Orbán Viktor nem tekint 

partnerként a Hídra. A politikus szerint „nem ideális, ha a Duna egyik oldalán nem 

fogadják el a szlovák-magyar megbékélést”. A kisebbségi nyelvhasználati törvénnyel 

kapcsolatban kifejtette, a szlovák társadalomnak el kell döntenie, a kisebbségekre mint 

államgazdagító népekre vagy mint hátrányra fog tekinteni. A hivatal ezért olyan jogi 

feltételek megteremtésén dolgozik, amelynek köszönhetően otthon érezhetnék magukat 

kisebbségek Szlovákiában. 

 

Ukrán Párt: a magyaroknak kell kezdeményezniük a vereckei 
emlékmű lebontását 

2011. február 23. - MTI, Kárpátinfo 

„Az ukrán-magyar barátság helyreállítása érdekében a magyaroknak kell 

kezdeményezniük a Vereckei-hágón álló emlékművük lebontását” – nyilatkozta Pavlo 

Fedaka, a nacionalista Ukrán Párt kárpátaljai szervezetének elnöke. Fedaka szerint „a 

magyar honfoglalási emlékmű létesítésének kezdetétől fogva mindenki tisztában volt 

annak provokatív jellegével. Tehát mindaz, ami most történik a Vereckei-hágón, teljesen 

törvényszerű” – tette hozzá. Fedaka szerint „az egykori magyar királyság keleti határán 

létesített emlékmű az ukránokat a gyarmati múltra emlékezteti, ami számunkra 

teljességgel elfogadhatatlan”. A pártember úgy vélte, a kárpátaljai magyarok többségének 

az ukránokkal való normális együttélés fontosabb, mint az egykori nagyságukkal 

kapcsolatos nemzeti gőgöt jelképező emlékmű lebontása, miközben egy maroknyi helyi 

politikus ezt nem így gondolja. 

 

Frunda: nem dőlt el semmi 

2011. február 24. - Rostás Szabolcs - Krónika 

Frunda György RMDSZ szenátor nem tartja kizártnak, hogy az RMDSZ elnöki tisztségére 

legnagyobb eséllyel pályázó Kelemen Hunor mégse kerüljön ki győztesen a hét végi 

tisztújító kongresszusról, ha ellenfelei egyesítik erejüket egy esetleges második fordulóban. 

„A három jelölt közül az Eckstein-Kovács programját tartom jobbnak, ugyanakkor 

Kelemen az esélyesebbik jelölt, mivel őt támogatja Markó Béla is, aki intenzív lobbit 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2011/02/23/kettos-allampolgarsag-problemakore-neheziti-kisebbsegi-nyelvhasznalati-torv
http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2011/02/23/kettos-allampolgarsag-problemakore-neheziti-kisebbsegi-nyelvhasznalati-torv
http://karpatinfo.net/belfold/2011/02/23/ukran-part-magyaroknak-kell-kezdemenyezniuk-vereckei-emlekmu-lebontasat
http://karpatinfo.net/belfold/2011/02/23/ukran-part-magyaroknak-kell-kezdemenyezniuk-vereckei-emlekmu-lebontasat


 

 

 

 

 

 
3 

folytatott a területi szervezetekben ilyen irányban”. Kelemen Hunor azonban nem osztja 

Frunda forgatókönyvét. A művelődési miniszter tegnap Kolozsváron úgy nyilatkozott: 

meggyőződése, hogy már az első fordulóban megszerzi a szövetségi elnöki tisztséget a 

nagyváradi fórumon. 

 

Összmagyar kibontakozás 

2011. február 23. - Ágoston Balázs - Magyar Demokrata 

A Demokrata aktuális száma foglalkozik a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által 

felvetett Nemzeti Regiszterrel. Áttekinti, hogy a világmagyarság összefogásának gondolata 

az 1929-ben megrendezett Magyarok I. Világkongresszusa óta, milyen utat járt be. 

Beszámol a Magyarok Világszövetségének létrehozásáról, valamint arról, hogy a 

szervezeten belüli harcok milyen következménnyel jártak. Megemlíti a 2004. december 5-i 

népszavazást sikertelenségét, valamint annak következményeit. Kiemeli, hogy az 

ezredfordulón már felmerült egy nemzeti regiszter létrehozása, azonban az akkori 

ellentétek miatt az ügy elhalt. Az idei évben ezt a fonalat tűnik felvenni újra a kormány 

Semjén Zsolt irányításával. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Demokrata aktuális számában olvasható.) 

 

Márton Árpád: az autonómia a negyedik hatalmi ág 

2011. február 23. - Balogh Levente - Krónika 

Az RMDSZ a jelenlegi három hatalmi ág mellé negyedikként a helyi és regionális 

autonómiát szeretné bevezetni – jelentette ki Márton Árpád, a szövetség képviselője 

szerdán, egy bukaresti beszélgetésen, amelyen az alkotmányreformról esett szó. Mint 

kifejtette, a parlament és a kormány közötti egyensúly helyreállítása érdekében az RMDSZ 

amellett kardoskodik, hogy korlátozzák a kormány sürgősségi rendeletek vagy egyszerű 

rendeletek kibocsátására, valamint a jogszabályokért való felelősségvállalásra vonatkozó 

jogát. 

 

Indul az aláírásgyűjtés Udvarhelyszéken az EMNP bejegyzéséért 

2011. február 23. - Antalfi József - szekelyhon.ro, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közgyűlésének küldöttei 2010. december elején 

megszavazták Székelyudvarhelyen a párt létrehozásáról szóló határozatot. Február elején 

országszerte elindult már az Erdélyi Magyar Néppárthoz (EMNP) szükséges aláírásgyűjtés, 

melybe Udvarhelyszék is bekapcsolódik a héten. „2800 aláírás van Udvarhelyszékre 

kiosztva, de mi legkevesebb 3000-rel elégszünk meg. Erre van három hetünk. 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 
E

rd
é

ly
 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=48212
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/indul-az-alairasgyujtes-udvarhelyszeken-az-emnp-bejegyzeseert


 

 

 

 

 

 
4 

Szórólapokat készítettünk, házról házra fognak járni az aláírásgyűjtők” – mondta Nagy 

Pál, az EMNT udvarhelyszéki elnöke, aki hangsúlyozta: tapasztalataik szerint az RMDSZ-

ben a demokrácia továbbra sem akar kirügyezni, nem véletlenül pártolt el a szavazóik 

jelentős része. Szervezési munkáik folyamán rengeteg olyan MPP-s és RMDSZ-es 

tisztségviselővel találkoztak, akikben megvan a szándék, hogy „átálljanak”. 

 

MPP: pénzért megvehető a Zöld Párt 

2011. február 23. - Máthé László Ferenc - Erdély Ma, Hargita Népe 

Zajlanak az egyeztetések az RMDSZ és a Zöld Párt között annak érdekében, hogy feloldják 

a múlt pénteki tanácsülésen keletkezett patthelyzetet – előreláthatóan pénteken kerül sor 

újabb ülésre. Kedden az MPP-frakció sajtótájékoztatóján már borítékolta is az ülés 

végkifejletét: a Zöld Párt pénzért megvehető, így tanácsosuk meg fogja szavazni a 

költségvetés-tervezetet. Mint ismeretes, a 9 RMDSZ-es, 9 MPP-s és 1 zöld párti 

tanácsosból álló székelyudvarhelyi önkormányzati testületben a „mérleg nyelvét” a zöld 

Jakab Attila képezi, aki legutóbb, a városi költségvetés vitájánál azt jelentette be, nem 

szavaz addig, amíg a város nem kap nagyobb összeget a megyei tanácstól. 

 

Kelemen: április 2-án biztos megtörténik a Mátyás-szobor 
újraavatása 

2011. február 23. - transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság, Krónika 

Több száz, leginkább idős személy jött el Kolozsvár főterére szerda este, a Mátyás-

szoborcsoport előtt lezajlott megemlékező ünnepségre, amit Mátyás király 

születésnapjának 568. évfordulója alkalmából szerveztek meg a Kolozs megyei civil 

szervezetek, az RMDSZ és EMNT megyei szervezete. Az eseményen rész vett Kelemen 

Hunor művelődési miniszter is. Kelemen elmondta: sajnálja, hogy a magyar kormány sem 

a január 22-i Magyar Kultúra Napját, sem a február 23-i, Mátyás király születésnapját nem 

találta megfelelő időpontnak az újraavatásra, azonban meggyőződése, hogy április 2-án 

immár a magyar kormány is képviselteti magát, és végbemehet az esemény. 

 

Az RMDSZ kisajátítaná március 15-ét? 

2011. február 24. - Sz. M. - Reggeli Újság 

Rendkívüli taggyűlést tartott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Bihar megyei 

szervezete, ahol Tőkés László országos elnök is jelen volt. A napirendi pontok között 

szerepelt, hogy jól halad az új erdélyi párt bejegyzéséhez szükséges aláírások gyűjtése. 

Kiemelt téma volt a március 15-e ünnepség is, mivel az RMDSZ kisajátította a legtöbb 

olyan emlékhelyet, ahol az ünnepen koszorúzni szoktak. Az önkormányzat elmondta, hogy 

az RMDSZ már a tavalyi év folyamán lefoglalta ezeket a helyeket. Az EMNT képviselői 

hangsúlyozták, hogy ennek ellenére nem szabad megzavarni az RMDSZ koszorúzásait, 
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mivel március 15-e magasztosságát nem „szabad botrányba fullasztani.” A gyűlésen szóba 

került a Jóban rosszban sorozat is, ahol a nyugdíjas váradi orvosnő, Ary Mária hívta fel a 

figyelmet arra, hogy a sorozatban szereplő erdélyi magyar családot „a szappanopera 

szerzői nevetséges, bűnöző, szellemileg és fizikailag egyaránt visszataszító emberekként 

ábrázolják, azt sugallva a nézőknek, hogy az erdélyi magyarok buta, primitív, korrupt 

emberek, akik azért mennek Magyarországra, hogy ott élősködjenek a magyar állam 

nyakán.” 

 

Napirend előtti vita 

2011. február 24. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Feszültségteli várakozások előzik meg a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) mai ülését, 

amelyen az RMDSZ operatív vezetése a hétvégi nagyváradi kongresszus 

napirendtervezetét véglegesíti. A három elnökjelölt közül kettő ugyanis bírálja az 

elnökválasztásnak azt a forgatókönyvét, amelyet a kongresszusi biztos készül a SZÁT elé 

terjeszteni. Olosz Gergely elnökjelölt már azt is kifogásolja, hogy az operatív testület „az 

utolsó pillanatban” ül össze megtárgyalni a kongresszus napirendtervezetét, leginkább 

azonban azt fájlalja, hogy Kovács Péter elképzelése szerint a jelöltek csak tíz percet kapnak 

a bemutatkozásra. Eckstein-Kovács Péter elnökjelölt szintén kevesli a tíz perc felszólalási 

lehetőséget, ám azt is nehezményezi, hogy a jelöltek a kongresszus előtt nem ütköztették a 

közvélemény előtt az elképzeléseiket. Szerinte Kovács Péter elkötelezte magát az egyik 

jelölt mellett, így nincs biztosítva az esélyegyenlőség a kongresszuson. Ellenjelöltjeivel 

szemben Kelemen Hunor elegendőnek tartja a tíz perc felszólalási időt. Kovács Péter 

kongresszusi biztos elutasította Olosz Gergely és Eckstein-Kovács Péter bírálatait, továbbá 

szerinte is elegendő tíz perc felszólalási idő.  

 

11 milliárd forintból gazdálkodhat idén a Bethlen Gábor Alap 

2011. február 23. - transindex.ro 

A transindex.ro szerkesztője arról számol be, hogy a Bethlen Gábor Alap idén 11 milliárd 

forintből gazdálkodhat. Megemlíti, hogy egy december végi bejelentés szerint 13 milliárd 

forint volt a keret. A cikk teljes terjedelmében idézi a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság Stratégiai Tervező és Tájékoztatási Főosztályának válaszát a transindex.ro 

újságírójának kérdéseire, mely szerint a támogatási formák konkrét tételeit illetően április 

folyamán remélhetőleg teljes körű választ tudnak nyújtani. A csángó magyarok 

programjainak támogatása a jövőben is biztosított lesz. A nemzetpolitika stratégiájának 

birtokában történik majd meg a támogatási prioritások kidolgozása, a kiemelt jelentőségű 

intézményeknél a normatív rendszer bevezetése, valamint a pályázati kiírások 

megfogalmazása. 
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Kelemen: a szakszervezetek tüntetésének nincs helye az RMDSZ 
kongresszusán 

2011. február 23. - transindex.ro, Erdély Ma, Paprika Rádió, Marosvásárhelyi Rádió 

Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter bírálja a szakszervezetek azon 

szándékát, hogy február 26-án, Nagyváradon, az RMDSZ kongresszus idején tüntetést 

készülnek szervezni. „A szakszervezetek összetévesztik egy politikai szervezet belső 

eseményét a kormány vagy a parlament munkájával. Mi a kongresszuson nem a 

Munkatörvénykönyvet vitatjuk meg, hanem a Szövetség legmagasabb szintű eseményére 

kerül sor, ahol saját, belső dolgainkról beszélünk” – jelentette ki Kelemen Hunor. 

 

Az újságíró ritkán dicsér 

2011. február 24. - Ambrus Attila - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó véleményrovatában Ambrus Attila Markó Béla politikai 

pályafutását méltatja, kiemelve, hogy a Markó-korszak a „romániai magyarság 

történetének legjobb időszaka volt”. A cikk végén a szerző levonja a következtetést: 

„Politikai vezetőként Markó Bélának az erénye éppen az volt, hogy nem hagyta, mások 

diktáljanak neki. Az erdélyi magyarságnak hasonló vezető(k)re van szüksége. Hogy 

megtaláljuk-e? A kérdés a brassói kongresszus előtt is hasonló volt, hiszen egy – ma már 

legtöbben elismerik – nagy kaliberű politikus, Domokos Géza helyére kerestünk alkalmas 

vezetőt. A válasz egy-másfél évtized múlva talán hasonlóan igenlő lesz...”. 

 

Elnöki feladatok 

2011. február 24. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A kolozsvári Krónika vezércikkében Rostás Szabolcs arról ír, hogy az RMDSZ két évtizedes 

erőfeszítései felemás eredménnyel szolgáltak: „Miközben a szövetségnek az eddigi 

parlamenti választásokon mindannyiszor sikerült begyűjtenie a magyarság lélekszámának 

megfelelő hat-hét százalékos szavazatarányt, és ezáltal bebiztosítani a törvényhozási 

jelenlétet, abszolút számokban az elmúlt másfél évtized során megfeleződött az RMDSZre 

leadott voksok száma”. A szerző szerint az RMDSZ leendő elnöke számára tehát „fel van 

adva” a lecke, a döntés pedig a küldöttek kezében van, hogy a három jelölt közül kit 

tartanak a legalkalmasabbnak a feladvány megoldására: a nagyobb esélyekkel induló, a 

szervezetben továbbra is tekintélyt parancsoló Markó által támogatott Kelemen Hunornak, 

az örök lázadóként elhíresült, a bírálatoktól sosem ódzkodó Eckstein-Kovács Péternek 

vagy a szinte ismeretlenségből előállt Olosz Gergelynek”. 
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Chmel: A nemzeti hovatartozást a népszámláláskor is vállalni kell! 

2011. február 23. - SITA, parameter.sk, Új Szó Online, Felvidék Ma, bumm.sk 

Rudolf Chmel miniszterelnök-helyettes nyilatkozatban szólította föl a szlovákiai 

kisebbségeket, hogy a népszámláláskor azon nemzetiségi közösséghez tartozónak jelöljék 

be magukat, amelyiktől önazonosságukat származtatják, esetleg amelyikhez kulturális 

értelemben kötődnek. A Most-Híd politikusa kifejtette: „Nemzetiségi szempontból 

Szlovákia Közép-Európa legváltozatosabb országa. Erre a tényre a társadalmi tőkénk 

gyarapításaként tekintünk. A Szlovák Köztársaság demokratikus fejlettségének foka  2011-

ben eléri azt a szintet, hogy ezt a természetes etnikai sokszínűséget elfogadja, és lakosainak 

lojalitását azáltal is fejleszti, hogy támogatja azonosulásukat a nemzetiségi és egyéb 

kisebbségekkel.“ 

 

Szabályoznák a kisebbségek nyelvhasználatát 

2011. február 24. - Kocur László - Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Sajtótájékoztatón ismertette a kisebbségi nyelvtörvény tervezetét Rudolf Chmel 

miniszterelnök-helyettes. A tervezet húszról tizenöt százalékosra csökkentené a hivatali 

nyelvhasználati küszöböt, és szankciókkal számolhatnak azok az önkormányzatok, 

amelyek nem oldják meg a törvény által előírt, kisebbségi nyelvű tájékoztatást. A tervezet 

50 és 2500 euró közötti bírsággal számol a jogi személyekkel, elsősorban az 

önkormányzatokkal szemben arra az esetre, ha nem teljesítenék a törvény rendelkezéseit. 

Chmel szerint azt követően döntöttek a bírságok mellett, hogy a büntetések az 

államnyelvtörvényben is benne maradtak. A jogszabálytervezet nem aratott osztatlan 

sikert a Bugár Béla vezette Híd párt koalíciós partnereinek körében. A kisebbségi 

ügyekben gáncsoskodó Kereszténydemokrata Mozgalomnak (KDH) kifogásai vannak a 

küszöb mértékét illetően. Chmel kijelentette, a tárgyalások során a 15 százalékból már nem 

kívánnak engedményeket tenni. 

 

Szülőföldünkön törvény védje a magyar szót! 

2011. február 23. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

Száraz Dénes publicisztikájában arra hívja fel a figyelmet, hogy a kilencvenes évektől 

fokozatosan csökkent a magyar feliratokat is használó üzletek száma. A folyamat 

betetőzésének, a magyar nyelv közterekről, utcákról való teljes száműzetésének a 

nacionalista politika az államnyelvtörvényt szánta. „Most viszont lehetőség nyílhat, hogy a 

kisebbségi nyelvhasználati törvény ezt a folyamatot lefékezze, megállítsa.” A szerző tart 

attól, hogy a kormánypártok „szlovákosítani“ fogják a tervezetet, vagyis „a hangos ellenzék 

hatására a nemzeti színekért lelkesedő választók szájízéhez” igazítják majd. Fontos, hogy 

„a kétnyelvűség ne csak lehetőség legyen az egyes önkormányzatok, hivatalok, 

intézmények számára, hanem kötelesség is, aminek betartásáért felelősségre vonhatók”. 
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Ha autonómia, akkor magyar vizsga szabadon? 

2011. február 23. - Kárpáti Igaz Szó 

Mikola Veges, az Ungvári Nemzeti Egyetem rektora a készülő ukrán felsőoktatási 

törvénnyel kapcsolatban a Kárpáti Igaz Szónak adott interjúban elmondta, amennyiben a 

jogszabály a jelenlegi formájában hagyja jóvá a törvényhozás, úgy a jövőben csak abban az 

esetben működhet egy egyetem, ha a nappali tagozaton tanuló diákok száma eléri a 

tízezret. Kárpátalján azonban egyik felsőoktatási intézménynek sincs ennyi hallgatója 

nappali tagozaton. Ilyen esetben a jogszabálytervezet az egyetemek összevonását, illetve a 

felszámolt főiskolák egyetemekbe történő beolvasztását irányozza elő. A reform 

pozitívuma szerinte, hogy kiteljesedne az egyetemek autonómiája. A rektor a múlt héten 

találkozott Bayer Mihállyal, Magyarország kijevi nagykövetével, akit biztosított arról, hogy 

az egyetemi autonómia bővítése esetén a magyar diákok számára lehetővé tenné az 

anyanyelven történő felvételizést, valamint enyhítenék az ukrán nyelvvizsga feltételeit is. 

 

A Szvoboda szerint az ukrán hatalom idézte elő a vereckei emlékmű 
problémáját 

2011. február 23. - MTI, Kárpátinfo, Magyar Hírlap 

A vereckei magyar honfoglalási emlékmű hétvégi megrongálásának egyik gyanúsítottja, 

Oleg Kucin, a szélsőjobboldali Szvoboda párt kárpátaljai szervezetének elnöke szerint a 

magyar emlékmű körül kialakult konfliktushelyzetet az ukrán államhatalom provokálta ki 

nemzetiségi ellentétek szításának szándékával. Kucin elmondta: „nincs semmi bajunk az 

egyszerű magyarokkal, a magyar nép egészével. Sőt, mint ismeretes, a Szvoboda párt az 

együttműködésről tárgyal a hazafias magyar Jobbik párttal”. Hozzátette, vannak olyan 

dolgok, amelyeknek nincs semmi közük az ukrán-magyar viszonyhoz. „Kezdettől fogva 

mindenki tudta: a Vereckei-hágón álló emlékmű az ukrán törvények megsértésével, s 

nyilvánvalóan provokatív céllal épül”. 

 

A leendő magyar állampolgárok pohárköszöntője 

2011. február 23. - Tomka Tibor - Népújság 

Wetzel Tamás, a könnyített honosításért felelős miniszteri biztos, valamint Szent-Iványi 

István magyar nagykövet jelenlétében Lendván a muravidéki magyar községi 

önkormányzatok elnökei, illetve a magyar intézmények vezetői ünnepélyes keretek közt 

adták le magyar állampolgársági kérelmüket Molnár G. Bíborka konzulnak. Az ünnepélyes 

esemény előtt a miniszteri biztos szakmai előadást, továbbképzést tartott a magyar 
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http://kiszo.hhrf.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2675&Itemid=55
http://karpatinfo.net/belfold/2011/02/23/szvoboda-szerint-az-ukran-hatalom-idezte-elo-vereckei-emlekmu-problemajat
http://karpatinfo.net/belfold/2011/02/23/szvoboda-szerint-az-ukran-hatalom-idezte-elo-vereckei-emlekmu-problemajat
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1199%3Aa-leend-magyar-allampolgarok-poharkoeszoentje&catid=40%3Aonline&Itemid=66
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önkormányzatok alkalmazottainak, akik a közeljövőben segítséget nyújtanak az 

állampolgársági kérelmek fogadásában. 

 

„Leküzdeni az ösztönös belső közömbösséget” 

2011. február 23. - Tomka Tibor - Népújság 

A domonkosfai faluotthonban Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő és Gaál 

Gabriella, a Muraszombati Közigazgatási Egység magyar nyelvi fordítója „Felelősségünk a 

kétnyelvűség érvényesüléséért” címmel tartott fórumot. Gaál Gabriella elmondta, az 

utóbbi években a magyar nyelv használata a hivatali ügyintézés során jelentősen csökkent, 

ezért arra ösztönözte a jelenlévőket, hogy „ha Muraszombatban a közigazgatási egységnél 

járnak, beszéljenek magyarul, kérjék a magyar nyelvű eljárást”. Göncz László kifejtette, a 

nemzetiségileg vegyesen lakott területen a szlovén jogrend értelmében a magyar és a 

szlovén nyelv használata egyenrangú. A gyakorlatban azonban a magyar nyelv használata 

háttérbe szorul, ami a magyar nemzeti identitás vállalása és alakítása szempontjából is 

nehézségeket okoz. Göncz szerint ez oda vezethet, hogy a szlovéniai magyarság teljesen 

elveszhet. A képviselő ezért mindenkit arra buzdított, hogy éljen az alkotmány adta 

jogaival, minél több esetben használják a magyar nyelvet, még akkor is, ha az ügyintézés 

már könnyebben megy szlovén nyelven. 

 

A kettős állampolgárságáért gyűjtöttek aláírásokat Ausztriában a 
dél-tiroliak 

2011. február 24. - MTI, hvg.hu 

Az olaszországi német ajkúak kettős, osztrák-olasz állampolgárságát kezdeményező 

aláírásokat adott át a Dél-tiroli Szabadság elnevezésű párt az osztrák parlamentnek. A 

kezdeményezők szerint a kettős állampolgárság elősegítené a dél-tiroliak kulturális 

önazonosságának megőrzését, jobb munkavállalási lehetőségekkel járna, emellett nagyobb 

lehetőséget jelentene Ausztria számára arra, hogy a nemzetközi színtéren fellépjen jogaik 

védelmében. A kezdeményezés politikai támogatottsága csekély Ausztriában. A 

parlamentben többséget alkotó két osztrák kormánypárt tartózkodóan, illetve elutasítóan 

viszonyul hozzá. Egyedüli támogatója a Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), amely tavaly 

májusban üdvözölte a határon túli magyarok kettős állampolgárságát megkönnyítő 

törvénymódosítást, és modell értékűnek nevezte azt a dél-tiroli német, illetve a ladin 

nyelvű kisebbség kettős állampolgársága szempontjából. 
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http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1173:lekuezdeni-az-oesztoenoes-bels-koezoemboesseget&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://hvg.hu/vilag/20110223_ausztria_del_tirol_kettos_allampolgarsag#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2011_2_23
http://hvg.hu/vilag/20110223_ausztria_del_tirol_kettos_allampolgarsag#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2011_2_23
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