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Martonyi: a szlovák állampolgársági törvény módosítására várunk 

2011. február 24. - MTI, MR1-Kossuth Rádió, bumm.sk 

Martonyi János külügyminiszter szerint a szlovák-magyar kapcsolatok rendezettek; 

alapjait tekintve nincsenek gondok a két ország viszonyában, viszont akadnak 

nézeteltérések. A kettős állampolgárság kérdését szabályozó államközi 

szerződéstervezetről elmondta, a Pozsony által kidolgozott és Budapestre eljuttatott 

javaslat „nyilvánvalóan elfogadhatatlan és tárgyalhatatlan”. A magyar diplomácia vezetője 

szerint a kettős állampolgárság kérdésében Pozsonynak kell lépnie, vagyis módosítania 

kell az állampolgársági törvényét. Amint ez megtörténik, a kétoldalú tárgyalásokat az 

„eredetileg elfogadott elvek” alapján kell folytatni – tette hozzá a magyar külügyminiszter. 

 

Felülírják a táblatörvényt 

2011. február 24. - Veres István - Új Szó 

Amennyiben a szlovák törvényhozás elfogadja a kisebbségi nyelvhasználati törvény 

módosítását, úgy hatályát veszíti az ún. táblatörvény, mely tiltja, hogy a szlovák történelmi 

személyiségekről elnevezett települések hivatalosan használhassák a magyar 

megnevezésüket. Ez azt jelenti, hogy többek közt Párkányban, Diószegen, Gútán és 

Ógyallán még az idén kifüggeszthetik a település magyar megnevezését. A táblatörvény 

tiltása jelenleg 13 települést érint, ám a kisebbségi nyelvhasználati küszöb húszról tizenöt 

százalékra csökkentésével az összes érintett településen hatályukat veszítik a tiltó 

rendelkezések. 

 

Folytonosságot szeretne az RMDSZ-ben 

2011. február 25. . Rostás Szabolcs - Krónika 

„Megnyugtatok mindenkit: háttérből nem lehet irányítani egy szervezetet” – jelentette ki a 

Krónikának adott interjúban az RMDSZ éléről 18 év után visszavonuló Markó Béla. Az 59 

éves politikus lehetségesnek tartja az erdélyi magyar összefogást, de ezt nem könnyíti meg 

a Tőkés-féle pártalapítás; szerinte az RMDSZ-nek minden magyar kormánnyal beszélő 

viszonyban kell lennie. „Tagadhatatlan, hogy nem kívánom az RMDSZ irányvonalának 

alapvető változását, hiszen van egy szabott meder, politikai eszközrendszer, amely mellett 

többször letettem a voksomat, ilyen szempontból folytonosságot szeretnék. Viszont 

meglehet, mások ugyanezt jobban tudnák már csinálni, új szemlélettel korrigálhatnának 

azon, ami nem jó” – fogalmazott Markó Béla. Az RMDSZ szombat estig hivatalban lévő 

elnöke szerint a nyelvi, anyanyelvi oktatási jogok kerete megvan, a következő időszak a 

kollektív jogokért folytatott küzdelemé kell, hogy legyen. Az elnökválasztási küzdelem 

kapcsán a miniszterelnök-helyettes megjegyezte: „Milyen okból ne mondanám el a 

véleményemet vagy ne próbálnék befolyással lenni, ha befolyásolni tudom, kit választanak 

elnöknek? Kampányolni nem álltam be, nem tartottam volna helyesnek”. 
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http://www.bumm.sk/52356/martonyi-a-szlovak-allampolgarsagi-torveny-modositasara-varunk.html
http://ujszo.com/napilap/cimlapcikk/2011/02/24/felulirjak-a-tablatorvenyt
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Kárpát-medencei Testvértalálkozót és honosítási ünnepséget 
szervez a Lakitelek Népfőiskola 

2011. február 24. - Felvidék Ma 

Kárpát-medencei Testvértalálkozót és honosítási ünnepséget szervez augusztus 26-28-án a 

Lakitelek Népfőiskola, amelynek keretében augusztus 27-én állampolgársági eskütételt 

tartanának - olvasható Lezsák Sándor és Felföldi Zoltán közleményében. Az Országgyűlés 

alelnöke és a lakiteleki polgármester felhívásukban kitértek arra, hogy 2011. január 1-jétől 

az elszakított országrészekben élő magyarok nagy számban igénylik „jogos jussukat”, a 

magyar állampolgárságot. 

 

Újraültetni a tulipánt 

2011. február 24. - Ablonczy Bálint - Heti Válasz 

A Heti Válasz cikke a hétvégi RMDSZ kongresszuson történő elnökválasztással foglalkozik. 

A szerző szerint nem fog meglepető eredmény születni, azaz Kelemen Hunor lesz Markó 

Béla utódja. Nagyon nehéz dolga lesz az utódnak, mivel három kihívással kell 

szembenéznie. Először is vissza kell állítani a pártba vetett bizalmat, a második, rendezni 

kell a viszonyt az erdélyi magyar pártok között a harmadik pedig az RMDSZ szövetségi 

jellegét kellene tovább erősíteni, nemcsak a Székelyföldön, hanem a szórványban is, ahol 

nincs a hatalom magyar kézben. A cikk a továbbiakban a három jelölt képességeit és 

támogatottságát hasonlítja össze.  

 

 

Levezető gyakorlat 

2011. február 24. - Irházi János - HVG 

A hétvégi RMDSZ kongresszus a témája a HVG cikkének is. A cikk szerzője szerint 

Kelemen Hunor lesz a befutó, amit bizonyít az is, hogy a legtöbb megyei szervezet mellett 

Markó Béla is őt támogatja. Azt már tudni lehet, hogy Kelemen Hunor konverzálná az 

eddigi vezetési módszert: széles körű vita a Szövetségi Állandó Tanácsban és döntés a 

szűkebb elnökségben. A szerző szerint az egyik legnagyobb kihívást az új elnöknek az 

RMDSZ és a Fidesz közötti viszony rendezése lesz. Hozzáteszi, hogy a „hétköznapi” embert 

a döntéshozatali struktúrák nem érdeklik, inkább azzal foglalkozik, hogy „mikor lesz 

székelyföldi autonómia, mikor áll lábra a gazdaság, mikor emelkednek a bérek.” 
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http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27208:karpat-medencei-testvertalalkozot-es-honositasi-uennepseget-szervez-a-lakitelek-nepfiskola&catid=54:karpat-medence&Itemid=116
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27208:karpat-medencei-testvertalalkozot-es-honositasi-uennepseget-szervez-a-lakitelek-nepfiskola&catid=54:karpat-medence&Itemid=116
http://hetivalasz.hu/itthon/ujraultetni-a-tulipant-35683
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Markó-évtizedek 

2011. február 24. - Riba István - HVG 

A cikk Markó Béla leköszönő RMDSZ elnök politikai pályafutásának húsz évével 

foglalkozik. A szerző szerint a Bethleni alapokon nyugvó politikai azaz, „ahogy lehet” 

elfogadható partnerré tette a pártot akár jobboldali, akár baloldali pártok akartak vele 

koalícióra lépni. Ehhez azonban a bukaresti stílusú politizálást is el kellett sajátítani, aki 

ezzel nem értett egyet, mint Tőkés László azt eltávolították a párt közeléből. Ez azonban 

lehetőséget teremtett arra, hogy az elégedetlenkedők felsorakozzanak a volt tiszteletbeli 

elnök mögé. A cikk részletezi a párt Fidesszel való kapcsolatának alakulását, míg az első 

Orbán kormány idején még az jó volt, addigra a 2004-es népszavazást követően már 

elhidegült és „a jelenlegi Fidesz-vezetéssel Markó kifejezetten haragban áll.” 

 

Eckstein: nem lépek vissza. Nyerni tudok, és nyerni akarok! 

2011. február 24. - transindex.ro, manna.ro 

Eckstein-Kovács Péter az RMDSZ hétvégi kongresszusa előtti utolsó, kampányzáró 

sajtótájékoztatóján kifejtette: „Nem lépek vissza senki javára. Semmi oka a 

visszalépésemnek, hiszen esélyes jelölt vagyok. A kongresszuson nyerni tudok, és nyerni 

akarok”. A politikus Kelemen Hunort bírálta, szerinte a kulturális miniszter „a kampány 

első felében azt hangoztatta, hogy a folytonosság híve, látván a közhangulatot, amely a 

változást igényli, most lemezt cserélt, és ő is a változás szükségességét hangoztatja. Ebben 

a szerepében pedig nem hiteles”. A politikai alelnökség legfőbb várományosát, Borbély 

Lászlót úgy jellemezte, mint akinek nem erőssége a politikai irányszabás: „Borbély László 

politikai alelnöksége egy vicc”. 

 

Székely szimbólumokat népszerűsít Sógor Csaba az EP-ben 

2011. február 24. - transindex.ro, Krónika, Erdély Ma 

A transindex.ro beszámol róla, hogy Sógor Csaba EP-képviselő egy székely zászlót 

helyezett el az Európai Parlament plenáris termében, amelyet az RMDSZ-es politikus 

Hargita Megye Tanácsától kapott. „Európa most kellő érzékenységgel, fürkésző tekintettel 

figyel ránk. Meg kell mutatnunk a magyarok kulturális értékeit és Székelyföld 

sokszínűségét is” – hangsúlyozta az erdélyi magyar képviselő. Sógor Csaba elmondta, a 

magyar EU-elnökség alatt a hazai gasztronómia különlegességei is bekerülnek az Európai 

Parlament vendéglőinek kínálatába, így a Parlamentben dolgozók nemrégiben a székely 

káposztát kóstolhatták meg. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=25604
http://itthon.transindex.ro/?hir=25609
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Élő adásban közvetíti az Erdély tévé az RMDSZ-Kongresszust 

2011. február 24. - transindex.ro, Erdély Ma, nyugatijelen.com 

Az Erdélyi Magyar Televízió élőben közvetíti a hétvégén, Nagyváradon sorra kerülő 

RMDSZ Kongresszus legfontosabb eseményeit. A 13 fős stáb kamerákkal a kongresszusi 

teremben, a sajtószobában és helyszíni stúdiónkban egyaránt jelen lesz és közvetít. 

Helyszíni stúdiójukban politikusokkal, politológusokkal és újságírókkal beszélgetnek. 

 

MPP: állampolgársági iroda Marosvásárhelyen is 

2011. február 24. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, 

Székelykeresztúr után Marosvásárhelyen is megnyitotta állampolgársági irodáját a Magyar 

Polgári Párt, és hamarosan elkezdi tevékenységét a gyulakutai, illetve a segesvári iroda is. 

Az MPP Maros megyei szervezetének elnöke, László György elmondta: szerződést kötöttek 

egy személyszállító céggel, hogy Magyarországra fuvarozzák azokat, akik ott akarják 

benyújtani iratcsomóikat. A párt országos elnöke, Szász Jenő hozzátette, a dosszié 

elbírálásában nincs időbeli különbség, hogy valaki a csíkszeredai vagy a kolozsvári 

konzulátuson, illetve Magyarország területén iktatja iratcsomóját, viszont az 

anyaországban könnyebb benyújtani. A cikk szerzője megjegyzi: az állampolgársági 

irodáknak nincs előjegyzési joguk a konzulátusokra, nem tudnak programálni, mint az 

EMNT demokráciaközpontjai. 

 

Ezredik állampolgársági dosszié a marosvásárhelyi Demokrácia 
Központban 

2011. február 24. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által működtetett marosvásárhelyi 

Demokrácia Központban február 24-én, csütörtökön néhány perccel 12 óra után 

lepecsételték a magyar állampolgársági kérelmet tartalmazó 1000. iratcsomót. Az EMNT 

Maros megyei alelnöke, Kali István elmonda: a január 3-án megnyílt Demokrácia 

Központban már több mint 1500 személy fordult meg. A marosvásárhelyi irodán kívül 

Maros megyében a magyar állampolgársággal kapcsolatban a budapesti kormánytól 

származó hiteles információt nyújtó iroda működik Erdőszentgyörgyön és 

Nyárádszeredában, valamint az EMNT információs pontokat működtet Szászrégenben, 

Dicsőszentmártonban, Szovátán és hamarosan Segesváron. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=25610
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/mpp-allampolgarsagi-iroda-marosvasarhelyen-is
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/ezredik-allampolgarsagi-dosszie-a-marosvasarhelyi-demokracia-kozpontban
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/ezredik-allampolgarsagi-dosszie-a-marosvasarhelyi-demokracia-kozpontban
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Honosítási összefogás 

2011. február 25. - Szucher Ervin - Krónika 

Erdély első közös honosítási irodáját nyitotta meg csütörtökön az EMNT és a MPP 

Szovátán. „A két szervezet nagyjából egyszerre indult el Szovátán irodát és embert keresni” 

– fejtette ki Ábrám Noémi, az EMNT Maros megyei alelnöke. Az MPP honosítási 

eljárásban nyújtott segítsége kapcsán László György megyei MPP-elnök kijelentette: 

„Eleinte mindenkit átirányítottunk az EMNT-hez, de rájöttünk, ezzel lényegében a 

pártbejegyzésüket támogatjuk”. Éppen ezért az MPP kikötésére a közös szovátai irodában 

egyik alkalmazott sem gyűjthet aláírást az új politikai alakulat bejegyzésére. Ábrán Noémi 

elmondta: a magyar–magyar összefogás újabb tanúbizonyságaként Segesváron a 

demokrácia-központot az EMNT a helyi RMDSZ-szel közösen nyitná. 

 

Giurgiu: mindent vissza! 

2011. február 25. - Pap Melinda - Krónika 

Mircia Giurgiu demokrata-liberális párti (PDL) képviselő eltörölné az új tanügyi 

törvényből azt a cikkelyt, amely lehetővé teszi a kisebbségek számára, hogy anyanyelvükön 

tanulják a történelmet és a földrajzot. Az erre vonatkozó tervezetet hétfőn nyújtja be a 

Kolozs megyei honatya. Csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatóján elmondta, azért kéri ezt, 

mert Romániában vannak községek, ahol román nyelven nem folyik oktatás. „Miközben a 

román tannyelvű iskolák megszűnnek, a kisebbségek esetében egyetlen diáknak is 

indítanak osztályt – ez nincs rendjén. Országos szinten léteznek magániskolák a 

kisebbségek nyelvén, így nem látjuk értelmét annak, hogy az állami iskolákban az ő 

nyelvükön oktassák a két tantárgyat” – jelentette ki a kormánypárti képviselő. 

 

Felértékelődnek a régiók 

2011. február 25. - Farkas Réka - Háromszék, Erdély Ma 

Szombaton Nagyváradon tartják az RMDSZ tizedik kongresszusát, s hosszú idő óta első 

alkalommal komoly tétje van az elnökválasztásnak. Ha elfogadják a javasolt 

alapszabályzat- és programmódosító javaslatokat, jelentősen felértékelődhet Székelyföld 

szerepe — legalábbis így vélik a Szövetség háromszéki vezetői, Tamás Sándor és Antal 

Árpád. Antal kiemelte, a korábbi kongresszusokon elsősorban az ideológiák vitája zajlott, 

most a régiók vitája várható. Hozzátette: a programról, alapszabályzatról egyedül 

Kelemen Hunorral tudtak egyeztetni az elnökjelöltek közül, sikerült közös elképzeléseket 

kialakítani, éppen ezért őt támogatják az elnökség megszerzésében. 
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=48262
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=48268
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=86236&cim=felertekelodnek_a_regiok
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Interjú az elnökjelöltekkel 

2011. február 25. - Salamon Márton László, Kovács Zsolt, Bogdán Tibor - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó mindhárom elnökjelölttel készített interjút. Kelemen Hunor elmondta, 

hogy amennyiben ő lesz az elnök az alapértékeket illetően semmiféleképpen nem 

változtatna, az identitási kérdéseket továbbra is prioritásként kezelné, de minden egyéb 

kérdésben, taktikai kérdésekben, döntéshozatalban másképpen vezetné a szervezetet. 

Olosz Gergely szerint újra létre kellene hozni azt az össztársadalmi konszenzust és 

bizalmat, amely a romániai magyar közösséget 1990 után jellemezte. Ezt tárgyilagos 

helyzetértékeléssel, világos célokkal, sok tárgyalással, egyeztetéssel, a társadalmi és 

közéleti érdekek egymáshoz idomításával lehet elérni, a társadalom bizalmát nem lehet a 

szervezet kisebb-nagyobb kozmetikázásával elnyerni. Eckstein-Kovács Péter hangsúlyozta: 

„intézményi, tartalmi és formai változásokat szeretnék. Ezek kiterjednek a vízióra, a 

stílusra, lehetnek személyi következményei is. Az elképzelésbeli változáson azt értem, hogy 

az eddigiekben meghatározó társadalom-, gazdaság-, politikaszemlélet és jövőkép, 

helyesebben a jövőkép hiánya gyengíti az RMDSZ bizalmi tőkéjét, ami a politikai tőke 

apadásában – magyarán szavazatvesztésben – mutatkozik meg. Sikeres RMDSZ-elnök 

szeretnék lenni, az irányváltoztatást a hozzáállásnál kezdeném”. 

 

Kelemenre szabták Markó köpönyegét 

2011. február 25. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

A fiatalítással indokolta Markó Béla leköszönő RMDSZ elnök a pártban történő szükséges 

változásokat. A szerző a 2007-es évhez köti a szintén középutas politizálást folytató 

Kelemen Hunor utóddá való kijelölését, amikor is őt jelölték a szövetség ügyvezető elnöki 

posztjára. Ennek a folyamatnak a következő állomása a 2009-es szövetségi államelnöki 

jelöltség volt, kiteljesedése pedig a tavaly decemberi bejelentés, miszerint Kelemen indul 

az elnöki tisztségért. Markó Béla 18 éves RMDSZ regnálása után nyíltan támogatta és 

biztatta jelöltjét, aki szerinte a legalkalmasabb utód a két másik jelölttel, Eckstein-Kovács 

Péterrel és Olosz Gergellyel szemben. 

 

RMDSZ: kié itt a tér? 

2011. február 25. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szónak adott interjúban Markó Béla kifejti, „az RMDSZ-t nem lehet kiiktatni 

a politikából, de meg lehet próbálni gyengíteni, és az a pártalapítási kísérlet, amely mögött 

magyarországi támogatás van tudomásom szerint, csak arról szól, hogy megpróbálják 

megszorítani az RMDSZ-t, rákényszeríteni arra, hogy bizonyos helyet átengedjen a 

politikai skálán, amelyet majd elfoglaljon ez a párt. Ez is veszélyes, hiszen az lehet az 

eredménye, hogy a 2012-es választásokon gyengébben szerepelünk, és engem rendkívül 

aggaszt, hogy Magyarországról ezt támogatják”. Markó elmondta, utódjának az egység és 

az önállóság üzenetét szeretné átadni.  
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http://maszol.ro/aktualis/kelemen_hunor_kulturminiszter_eros_elnoknek_eros_csapata_van__2011_02_24.html
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/kelemenre_szabtak_marko_koponyeget.html
http://maszol.ro/aktualis/rmdsz_kie_itt_a_ter_2011_02_24.html
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Győzni megyek Nagyváradra! 

2011. február 25. - Krónika 

„A választók nagy többsége és a küldöttek többsége változást akar, és ez reális esélyt jelent 

számomra. Amennyiben a szavazás titkossága biztosított lesz a kongresszuson, ez nekem 

fog kedvezni. Győzni megyek Nagyváradra” – fogalmazott Eckstein-Kovács Péter RMDSZ-

elnökjelölt a Krónikában megjelent interjúban. A politikus szerint sokan nehezményezik a 

jelenlegi vezetés arrogáns stílusát, a tagság közvetlenebb, barátságosabb, nyitottabb, 

átláthatóbb, emberközelibb RMDSZ-t szeretne. A jelölt szerint reális a veszély, hogy a 

Szövetség nem jut be a parlamentbe a következő választásokon, ám amennyiben ő győz az 

elnökválasztási küzdelemben, akkor 2012-ben is sikeres lesz a szervezet. „Ezt teljesen 

komolyan gondolom, egyáltalán nem üres kampányszólamnak szánom, mindenkivel 

tárgyalni szeretnék. Jelölttársaim is ezt állítják, a különbség mindössze annyi, hogy azok, 

akikkel tárgyalni kell majd, engem el is fogadnak tárgyalópartnerként” – fogalmazott 

Eckstein. 

 

Belső esemény 

2011. február 25. - Balogh Levente - Krónika 

A kolozsvári Krónika vezércikkében Balogh Levente a hétvégi RMDSZ-kongresszus és az 

annak idejére tervezett tüntetés kapcsán megjegyzi: „az, hogy Kelemen Hunor felszólította 

a város önkormányzatát, ne engedélyezze a demonstrációt, azt a látszatot kelti, mintha 

korlátozni kívánta volna a gyülekezéshez és véleménynyilvánításhoz való jogot”. Balogh 

cikkében annak a reményének is hangot ad, miszerint „akár Kelemen nyer, akár a 

papírformát felborítva a két ellenjelölt valamelyike, az RMDSZ jövendő elnöke több 

megfontoltságról, nagyvonalúságról és empátiáról tesz majd tanúbizonyságot a komolyabb 

politikai kérdésekben, például a többi magyar politikai szervezettel folytatandó, 

mindhármuk által beígért párbeszéd során”. 

 

Slota: Orbánnak a mi kormányunk egy nagy nulla  

2011. február 24. - SITA, TASR, Új Szó Online, parameter.sk 

Ján Slota, a Szlovák Nacionalista Párt (SNS) elnöke törölné a jószomszédi viszonyról és 

együttműködésről szóló szlovák-magyar szerződést. Slota szerint Magyarország nem tartja 

tiszteletben a szerződésben foglaltakat. A szerződést 1995-ben Vladimír Mečiar akkori 

kormányfő írta alá Párizsban magyar kollégájával, Horn Gyulával. Slota állítja, igyekezett 

meggyőzni Mečiart, hogy ne írja alá a dokumentumot, mert már akkor tudta, hogy „a 

magyar diplomáciának és kormánynak nem lehet hinni”. Slota felszólította Iveta Radičová 

kormányát, ne tegye nevetségessé Szlovákiát egy, a kettős állampolgárságról szóló 
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államközi szerződés elfogadásával. „Orbán Viktor és a magyar kormány számára egész 

kormányunk egy nagy nulla” - mondta Slota. 

 

Fogy a Magyar 

2011. február 24. - G. Fehér Péter - Heti Válasz 

A közelgő szlovákiai népszámlálás a témája a Heti Válasz cikkének. Kiemelkedőnek tartja, 

hogy az MKP és a Híd ebben a kérdésben össze tudott fogni. Úgy véli mind a két párt 

tisztában van a népszámlálás jelentőségével, hiszen a kisebbségek számaránya határozza 

meg mind a nyelvhasználati jogot, mind a támogatások mértékét. A cikk foglalkozik a 

magyarság csökkenésének okával is. A szerző szerint többek között a nyelvhasználat 

korlátozása, valamint a magyar történelem tanításának hiánya is közrejátszik az 

asszimiláció gyorsulásában.  

 

A kis nemzetiségeknek kedvez az új törvény 

2011. február 24. - Új Szó 

Ha a kisebbségi nyelvhasználati törvényt jelenlegi formájában fogadják el, a 

nyelvhasználati küszöb 15 százalékra csökkenésével 656-ról 729-re nő azon települések 

száma, ahol a hivatalos érintkezésben használható lesz a kisebbség nyelve. A 73 „új” 

önkormányzat közül mindössze két településen, Tótgyarmaton és Oroszváron válna 

kötelezővé a hivatali ügyintézés során a magyar nyelv. Berényi József, az MKP elnöke 

elmondta: pártja előrelépésként tekint a javaslatra, de hibának tartják, hogy Rudolf Chmel 

miniszterelnök-helyettes nem ragaszkodott a tízszázalékos nyelvhasználati küszöbhöz, 

melyet az Európai Tanács és az EBESZ is javasolt Szlovákiának. A pártelnöknek nem 

tetszik a tervezet időzítése. Szerinte kockázatos ezt azon a parlamenti ülésen beterjeszteni, 

melyen az állampolgársági törvényről is szavazniuk kellene a honatyáknak. „Ha néhány 

koalíciós képviselő megint félreszavaz, s ez a tervezet ebben a formában nem megy át, 

ebben a választási időszakban magyar szempontból csak puhább változatot lehet majd 

elfogadtatni” – véli Berényi. 

 

A KDH se nem növelné, se nem csökkentené a nyelvküszöböt 

2011. február 24. - bumm.sk 

A kereszténydemokraták nem akarják, hogy a jelenleginél kevesebb községre vonatkozzon 

a kisebbségi nyelvhasználat, de a küszöb csökkentését is ellenzik – jelentette ki Pavol 

Abrhan, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) alelnöke. Abrhan szerint a 

népszámlálás után várhatóan több településen a húszszázalékos nyelvhasználati küszöb 

alá csökken a kisebbséghez tartozók száma. Elmondta, míg Rudolf Chmel a küszöb 

csökkentésével harcolna a tendencia ellen, addig pártja befagyasztaná az érintett 

települések számát. A KDH azt javasolja, hogy ha a településeken 20 százalék alá is 
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csökken a kisebbségek aránya, akkor se szűnjön meg a kisebbségek nyelvhasználatának 

lehetősége. 

 

Népszámlálás 2011 

2011. február 24. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

„Új évtizedet kezdtünk januárban, a szlovákiai magyarság számára az évtized eseménye a 

népszámlálás. Eredménye visszavonhatatlanul meghatározza létünket ebben az 

országban” – írta Száraz Dénes a Felvidék Ma hírportálon. Arra biztat mindenkit, hogy 

bátran vállalja a magyarságát, a bizonytalanok tekintsenek vissza a gyökereikre, a 

családfájukra, míg a távolban élők május 21-én gondoljanak a szülőföldjükre, és 

elektronikus úton töltsék ki a népszámlálási kérdőívet. „Csak összefogással és identitásunk 

vállalásával érhetjük el településeinken a kétnyelvűséget biztosító 20 százalék feletti arányt 

- hogy szülőföldünkön otthon érezhessük magunkat -, és az is nagyon fontos, hogy 

számarányunk alapján a befizetett adóinkból mekkora összeg illeti meg jogosan 

kultúránkat, oktatási intézményeinket, magyarságunkat! A többségi szlovák nemzet 

számára a népszámlálás csupán összeírást jelent, de az országban élő nemzeti kisebbségek 

életét sorsdöntően befolyásolja!” 

 

Ha másképp nem megy  

2011. február 24. - Kocur László - Új Szó 

A Rudolf Chmel kisebbségi és emberjogi miniszterelnök-helyettes hivatala által 

kidolgozott kisebbségi nyelvhasználati törvénnyel kapcsolatban a pozsonyi magyar napilap 

kommentárja megállapítja: a tervezetre a koalíció eddig nem adta áldását, sőt, az 

eredetileg javasolt tízszázalékos nyelvhasználati küszöböt már az előzetes egyeztetések 

során sikerült „feldolgozniuk” 15 százalékra. A küszöb csökkentésének legfőbb ellenzője a 

KDH, mely párt „nem először mutatta meg, hogy a keresztény identitás számukra másod- 

vagy sokadlagos a nemzeti identitás mellett”. A lap szerint „kisebbségi kerékkötősdijük 

nem egyéb nacionalista szűkkeblűségnél, csak nemzeti templomi orgonákra hangolt 

választói bázisuknak játszanak”. 

 

Megáll az ész! 

2011. február 24. - Duka Zólyomi Árpád - Felvidék Ma 

Nem sajnálja a szlovák állampolgársági törvény módosításának meghiúsulását az MKP 

korábbi EP-képviselője, mert szerinte „példa nélküli elképzelés volt a javaslat: bizonyos 

munkakörök, tisztségek esetében törvény tiltotta volna a többszörös állampolgárságot”. 

Úgy véli, az, hogy nem sikerült megváltoztatni „Fico abszurd törvényét” nem a 

kormánypártok gyávaságának tudható be, hanem annak, hogy „valamennyi szlovák 

politikus kisagyában állandóan dolgozik a magyarellenesség, illetve a magyaroktól való 

félelem, és ennek köszönhetően tudatosan egyre szűkebb határok közé szorítják jogainkat, 
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mozgásterünket”. A kettős állampolgárságról szóló kormányközi szerződés ötletét Iveta 

Radičová időhúzásának tartja, szerinte ennek a „törvényi gyakorlatban kicsi a súlya” és 

„egy ilyen szerződés nem írhatja fölül a tavaly óta hatályos Fico-törvényt”. Bízik az Orbán-

kormány határozott eltökéltségében, abban, hogy „nem kerülhet sor a már hatályban levő 

magyar állampolgárság odaítéléséről szóló jogszabály Szlovákia elvárásai szerinti 

módosítására”. 

 

Hol a vajdasági magyar érdek? 

2011. február 24. - Ágoston András - Vajdaság Ma 

A Vajdaság Ma portálján Ágoston András, a VMDP elnöke kifejti: az MNT-t „újságírói 

körökben az egyik legzárkózottabb közjogi intézményként tartják számon”, melynek 

elnökét a szerző „tekintélyelvű vezetőnek” minősíti, magát az intézményt pedig „Belgrád 

előretolt helyőrségének,  kisebbségi politikája kirakatának”. Ágoston a továbbiakban 

megjegyzi, hogy a VMSZ úgy tekint az MNT-re, mint „legszűkebb befolyási övezetére”, 

Baráth Tóth Lívia lemondását pedig úgy magyarázza, hogy az a Képed Ifjúság élére 

szeretett volna egy demokrata párti főszerkesztőt kinevezni, emiatt ellentétbe került 

Pásztor István VMSZ-elnökkel. „Mert a DS a parlamenti választásokra készülve, nem 

válogatja meg eszközeit: napi rendszerességgel ráront a magyar, de a többi kisebbségi 

médiára is. Tartományi, s a községi szinteken is. Ha ennek a törekvésnek a VMSZ elnöke 

ellenáll, az akkor magyar érdek, s támogatni kell” – jegyzi meg Ágoston, majd hozzáteszi: 

„elmúltak azok az idők, amikor Budapest és Belgrád felé is mosolygós arcot lehetett 

mutatni, miközben a vajdasági magyar érdek háttérbe szorult”. 

 

Javaslatokat vár az MNT a médiastratégia változtatására 

2011. február 24. - pannonrtv.com 

A Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala közzétette a Vajdasági Magyar 

Médiastratégia 2011-2016 dokumentum munkaváltozatát, amelyet keddi ülésén hagyott 

jóvá az MNT Tájékoztatási Bizottsága. A tervezetről széleskörű közvitát indítanak. A 

véleményeket, ötleteket, kiegészítési- és módosítási javaslatokat március hónap folyamán 

várják, az office@mnt.org.rs e-mail címen. A dokumentum holnaptól elérhető lesz az MNT 

honlapján. 

 

Péntek – adásszünet magyarul 

2011. február 25. - Fehér Rózsa - Magyar Szó 

A törökbecsei rádióban négy órával megrövidült a magyar adások ideje. A vezetőség 

szerint eleget tesznek törvényben foglalt kötelezettségeiknek, és nem sérül a 

tájékoztatáshoz való jog, a rádió működési engedélye ugyanis heti 18 órás magyar nyelvű 
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műsorsugárzást tesz számukra kötelezővé, és a törökbecsei rádió adásában jelenleg 19 

órában hallgathatók magyar nyelvű műsorok. Tiltakozásul a műsorcsonkítás ellen a VMDK 

törökbecsei alapszervezete aláírásgyűjtésbe kezdett a műsor visszaállításáért. Erdmann 

Ferenc, a párt helyi alapszervezetének vezetője szerint Törökbecsén eddig mintegy 200 

aláírást gyűlt össze, de más városokban is támogatják a kezdeményezést. 

 

Több időt kapnak a magyar műsorok 

2011. február 24. - Badó Zsolt – Kárpátalja, Magyar Nemzet 

A Kárpátalja Megyei Állami Televízió- és Rádiótársaság új, a jelenleginél több magyar 

műsort sugárzó tévécsatorna elindítását tervezi a közeljövőben Tisza-2 néven. Kulin 

Zoltán, a Kárpátaljai Megyei Állami Televízió- és Rádiótársaság vezérigazgató-helyettese a 

Kárpátalja című hetilapnak elmondta, az új csatorna beindítása az ukrán állami televízión 

belül tervezett szerkezetátalakításnak köszönhető, ugyanis a jelenleg működő Tisza-1 

csatornát át kell adni egy újonnan induló közszolgálati televíziónak. A Kárpátalján élő 

nemzetiségeknek és a határon túli ukránoknak szóló műsorok megtartása érdekében egy 

újabb csatorna létesül. Kulin rámutatott, amennyiben az új csatorna 24 órás sugárzási 

idejének 25 százalékát a nemzetiségek kapják meg, akkor ez napi hat órát jelent majd, s a 

műsoridő jelentős részét magyar nyelvű adás tölti majd ki. 

 

Eljárás indult a vereckei rongálók ellen 

2011. február 25. – Népszabadság 

A vereckei honfoglalási emlékmű 2008-as felavatása óta ismétlődő atrocitások tárgya, 

melynek lebontását követelik a kárpátaljai ukrán nacionalista szervezetek. Kovács Miklós, 

a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szervezetének elnöke a mostani gyújtogatást a 

kárpátaljai magyarság ellen irányuló akcióként értékelte, egyben elismerte, hogy az 

emlékmű jogállása továbbra is rendezetlen. Az egyik gyanúsított Oleg Kucin, a 

szélsőjobboldali Szvoboda Párt elnöke. Kucin szerint az emlékmű az „ukrán törvények 

megsértésével és nyilvánvalóan provokatív szándékkal épült”. Pavlo Fedaka, az Ukrán Párt 

helyi vezetője szerint a magyaroknak kell kezdeményezniük a honfoglalási emlékmű 

elbontását, mégpedig az „ukrán–magyar barátság helyreállítása érdekében”. 

 

Kárpátalján politikai elnyomást gyakorolnak „magyar módra”?! 

2011. február 24. - Ua-Reporter.com 

Egy internetes ukrán hírportál szerzője olyan információkat hozott napvilágra, miszerint a 

magyar vízum megszerzése Kárpátalján politikai játszmák függvénye. Egy ideje a vízum 

kiadás jogát teljes mértékben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kontrolálja. A 

beregszászi járási Gut és Vári községében élő személyek beszámolója alapján a vízum 
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kiállítását párthovatartozás alapján tagadták meg tőlük. „Tudjuk, hogy a Régiók Pártjára 

szavaztál. Vízumot ezért nem kapsz”, vagy „Ha az UMDSZ-re szavaztál, most maradj 

nyugton vízum nélkül” - a konzulátuson ilyen és ehhez hasonló mondatok hangoztak el. Az 

UMDSZ képviseleténél azt nyilatkozták, hogy tudnak a problémáról és várják a hivatalos 

választ a levelükre, amivel megkeresték Orbán Viktor miniszterelnököt. 

 

Minden szempontból fontos év 

2011. február 24. - Kriják Krisztina - huncro.hr 

Az Új Magyar Képes Újság véleményrovatában Kriják Krisztina arról ír, hogy az idei évben 

a horvátországi magyarok közösségi létét három fontos esemény befolyásolhatja. Az első 

az áprilisi népszámlálás, mely egy évtizedre meg fogja határozni a horvátországi 

magyarság társadalmi súlyát, a második a május 22-i megyei és járási kisebbségi 

önkormányzatok megválasztása, majd az utolsó a decemberi parlamenti választások.  
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