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Személyi azonosítója lesz a kedvezményesen honosítottaknak 

2011. március 7. - MTI, hirszerzo.hu, Felvidék Ma, Erdély Ma 

Nyilvántartásba veszik a 2011. január 1-jét követően kedvezményesen honosított, és 

Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező polgárokat annak a törvénymódosító-

javaslatnak értelmében, amelyet hétfői ülésén fogadott el az Országgyűlés. Az érintettek 

személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó okmányt kapnak. Az indítványt a 

kormánypártiak mellett a jelenlévő jobbikos, független és LMP-s képviselők is 

megszavazták, csak az MSZP ellenezte. 

 

Kevés csángó igényli a magyar állampolgárságot  

2011. március 8. - Bíró Blanka, Jánossy Alíz, Pap Melinda - Krónika 

Havonta mintegy ötven csángóföldi lakos készítteti el a magyar állampolgárság 

igényléséhez szükséges dokumentációt – közölte a Krónikával Hegyeli Attila. A Moldvai 

Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) ügyvivője szerint főleg a Magyarországon 

munkát vállalók élnek az egyszerűsített honosítási eljárás adta lehetőséggel, és így az 

anyaországi polgármesteri hivatalokban nyújtják be igénylésüket. Az ügyvivő cáfolta 

azokat a sajtóhíreket, miszerint a román katolikus papok akadályoznák a csángókat a 

dokumentáció összeállításában. „Mesterségesen gerjesztik a konfliktust Budapestről azok, 

akik abból élnek, hogy feszültséget keltsenek” – jelentette ki a Krónikának Hegyeli. 

 

Szakítani a szlovák sztereotípiákkal 

2011. március 8. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A magyar–szlovák kapcsolatok könnyen előrelendülhetnének, ha a pozsonyi politikusok 

nem látnának fenyegetést Magyarországban, a felvidéki magyarokat pedig nem tekintenék 

egyfajta előretolt hadoszlopnak – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Berényi 

József, aki tavaly júliusban vette át az egy hónappal korábban a pozsonyi parlamentből 

kiszorult Magyar Koalíció Pártja irányítását. A politikus szerint a felvidéki magyarság ma 

jogilag és politikailag rosszabb helyzetben van, mint az erdélyi, annak ellenére, hogy 

magyarok is vannak a pozsonyi kormányban. 

 

RMDSZ-es akadály honosításügyben? 

2011. március 8. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

Akadályozzák a demokrácia-központok munkáját a Kolozs megyei RMDSZ-es vezetésű 

önkormányzatok – állítja az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) megyei vezetősége, a 

községvezetők azonban cáfolják a vádat. Az EMNT-sek szerint a szövetség elöljárói Széken 

és Körösfőn gátolták munkájukat. „Széken lakossági fórumot hirdettünk a honosítással 

kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében, ám a polgármester úr elterjesztette, hogy senki 

ne jelenjen meg a fórumon” – áll az EMNT közleményében. Máthé András RMDSZ-es 

képviselő a Krónikának elmondta, nem utasítást, csupán jogi tanácsadást adott Péntek 
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László körösfői alpolgármesternek, amikor azt javasolta neki, ne adjanak engedélyt arra, 

hogy az iskolában tartsák a tájékoztatót. „Az iskola épülete az önkormányzat tulajdona, 

egyedül nekik van joguk dönteni arról, hogy milyen rendezvényeknek adnak helyet. 

Politikai gyűléseknek iskolákban nincs helye” – nyilatkozta a honatya. Csigi Levente, az 

EMNT Kolozs megyei elnöke cáfolatként elmondta, az EMNT nem politikai, hanem civil 

szervezet, ezért érthetetlen számukra az önkormányzatok magatartása. 

 

Unió Erdéllyel! 

2011. március 8. - Hell István - Népszava 

A szerző szerint „a honosítás nélküli honosítás”, azaz a nemzet határokon átívelő 

újraegyesítése révén az „etnonacionalista” Fidesz „populista dílerei hajszolják módosult 

tudatállapotba a Kárpát-medencei magyarság közösségeit”. Szerinte a kedvezményes 

honosítást lehetővé tevő jogszabálynak „bevallottan érzelmi – azaz manipulációs, 

tudatmódosító, populista, demagóg – célja van: az etnonacionalista eufória sem 

magyarabbá, sem állampolgárabbá nem teszi azokat a külföldieket”, akik kérelmezik a 

magyar állampolgárságot. A szerző úgy véli, hogy „a honosítás nélküli tömeges honosítás” 

nem más mint „gagyi”. 

 

Elismerés a Székelyföldi Regionális Stúdiónak 

2011. március 7. - Erdély Ma, Duna Tv 

Díjjal ismerte el a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány a Duna Televízió 

székelyudvarhelyi stúdiójának közösségépítő tevékenységét. A díjat létrehozó alapítvány 

azokat tünteti ki, a városlakók szavazatai alapján, akik sokat tesznek a város jövőjéért. 

Jakab Endre stúdióvezető szerint a szervezet létjogosultsága igazolt: „A díj igazolja, hogy a 

magyar közszolgálati médiának egy erős központra van szüksége itt, a Székelyföldön, hogy 

elvigyük a régió hírét a nagyvilágba, és tükröt tartsunk ennek a közösségnek.” 

 

Közel 60 ezer látogatója volt a Székelyföld standnak a Hungexpon 

2011. március 7. - transindex.ro, Krónika 

Székelyföld immár hagyományosan, Hargita és Kovászna megye közös standjával szerepelt 

a Budapesten, március 3–6 között megszervezett Hungexpo, Utazás elnevezésű 

nemzetközi idegenforgalmi kiállításon. A szervezők szerint Ördögh Gyárfás Ágota, fiatal 

sepsiszentgyörgyi designer által tervezett 70 négyzetméteres stand térbeli megjelenítésével 

igazi sikert aratott, a kínálatra mintegy 60 ezer személy volt kíváncsi. 
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Lássunk tisztán! 

2011. március 8. - Benkő Levente - Krónika 

A kolozsvári Krónika vezércikkében Benkő Levente kommentálja a Kolozs megyei RMDSZ 

és EMNT közötti vádaskodásokat. Szerinte egy iskola helyiségében való tájékoztatás a 

könnyített honosítási eljárásról még nem politizálás, ugyanakkor „egy kicsit az is nehezen 

hihető, hogy az RMDSZ parlamenti frakcióvezetőjének ügyvédi szakképzettsége okán 

kikért véleményébe ne elegyedne egy kis politikai vonatkozás”. Benkő nem tartja 

valószínűnek azt sem, hogy Körösfő alpolgármesterét a rosszindulat vezérelné, hiszen az 

elöljáró „minden magyar ügy közismerten elkötelezett mozgatója”. A szerző inkább a „a 

jóindulatú féltést, a támadási felület kiküszöbölését” véli kiolvasni a körösfői esetből. 

 

Élet Magyarországon kívül 

2011. március 8. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó vezércikkében Salamon Márton László a következőket írja a 

magyar kormányról: “ma is a „Magyarországon kívül nincs élet, és ha van élet, az nem 

élet” típusú retorika dívik a budapesti kabinetekben. Ma is nemzetárulózók kórusa átkozza 

ki, próbálja elhallgattatni, de legalábbis túlkiabálni a józan, haladó hangokat. Ez a kórus 

pedig olyannyira tud taszítani, hogy a kisebbségi lét „babiloni fogsága” édesebbnek, 

okosabbnak, emberségesebbnek tűnik tőle bármiféle anyaállam-polgárságnál”. 

 

RMDSZ-főtitkár kerestetik 

2011. március 8. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Az ÚMSZ szerint Kovács Péter és Porcsalmi Bálint esélyes a Szövetség főtitkári tisztségére, 

utóbbi azonban kijelentette: „egészen bizonyos”, hogy nem ő lesz az RMDSZ főtitkára. A 

főtitkár, illetve a főtitkárhelyettesek személyéről egy következő SZKT-ülés dönt. Áprilisig 

az ügyvezető elnökség a jelenlegi formájában működik, Takács Csaba vezetésével. Takács 

az ÚMSZ-nek elmondta, a főtitkár kinevezése után nem vállal tisztséget az intézmény 

vezetésében. 

 

Népszerű volt a Szent István-terv csíksomlyói bemutatója 

2011. március 8. - Erdély Ma, Duna Tv 

Böjte Csaba ferences szerzetes Csíksomlyón mutatta be az általa kezdeményezett Szent 

István-tervet. Ennek legfőbb célja a közösségek erősítése, a térségfejlesztés és az, hogy 

figyeljenek egymásra az emberek. Tündérkert-projekt, roncsházprogram, felnőttképzés – 

címszavak a Szent István-tervből. Böjte Csaba atya programja az egész Kárpát-medencét 

célozza vidékfejlesztő és közösségteremtő szándékkal. Terve iránt máris nagy az 

érdeklődés. 

E
rd

é
ly

 

http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=133450
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2101&cikk=133460
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=86937&cim=nepszeru_volt_a_szent_istvan_terv_csiksomlyoi_bemutatoja_video


 

 

 

 

 

 
5 

 

Slota a népszámlálási kampányról 

2011. március 7. - TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

A szlovákiai magyar politikai erők „hihetetlen módon“ dinamizálták munkatempójukat, 

„kampányokat hirdetve csúsznak-másznak Dél-Szlovákiában“ a szlovákiai magyarok 

számarányának megtartása érdekében – jelentette ki Ján Slota, az SNS elnöke. „A szlovák 

kormány Rudolf Chmelen és a Híd párton keresztül egyértelműen Budapest 

meghosszabbított karjának számít, mely a májusi népszámlálástól, és a szlovákiai 

magyarok számának csökkenésétől tartva kiadta a parancsot, hogy a kormány fogadja el a 

kisebbségi nyelvhasználati küszöb csökkentését” – véli Slota, aki szerint a szlovák 

kormány alázatosan teljesítette a parancsot. 

 

Koalíciós Tanács: a kisebbségi nyelvtörvényről a parlament dönt 

2011. március 7. - SITA, Felvidék Ma, parameter.sk 

Hétfőn nem tárgyalt a kisebbségi nyelvhasználati törvény módosításáról a szlovák 

Koalíciós Tanács. Az egyeztetés után Ján Figeľ elmondta, abban viszont megállapodtak, 

hogy a kormány javaslata a törvényhozás elé kerül, és első olvasatban azt pártja, a 

Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) is támogatja majd, de a második olvasatban 

történő tárgyaláskor módosításokat fognak kezdeményezni. A kereszténydemokratáknak 

két elképzelése van: az egyik, hogy 15 helyett valamivel magasabb, de 20 százaléknál 

alacsonyabb lenne a küszöb, a másik, hogy a kisebbség nyelvét ott lehetne használni a 

hivatali érintkezés során, ahol két egymást követő népszámláláson a kisebbségek 

számaránya eléri a megszabott küszöböt. 

 

Magyargyanús ügyek 

2011. március 7. - Molnár Norbert - Új Szó 

„Két olyan tervezet borzolja a politikai kedélyeket, amely a szlovákiai magyarok 

szempontjából rendkívül fontos”, ezek az állampolgársági törvény, valamint a kisebbségi 

nyelvhasználati törvény tervezett módosításával kapcsolatban. A cikkíró szerint a kettő 

közül a kisebbségi nyelvhasználati törvény a fontosabb, mert ez „a szlovákiai 

mindennapjainkat fogja befolyásolni”. Fontos, hogy ez a törvény „otthonosabbá tegye” a 

Szlovákiában élő emberek egy csoportjának az életét, „mert ha otthon érzik magukat, 

akkor nem vágynak más ország állampolgárságára”. A szerző szerint „a Hídnak a 

nyelvtörvény elfogadtatására kellene koncentrálnia, az lehet a fokmérője annak, hogy 

érdemes-e megmaradni ebben a kormánykoalícióban”. 
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Berényi: Szlovákia állandó lakhely nélkül osztott állampolgárságot 

2011. március 7. - bumm.sk 

Pozsony 1997 és 2005 között kettős állampolgárságot adott több személynek anélkül, hogy 

azoknak állandó lakhelyük lett volna Szlovákiában. Az ezt lehetővé tévő törvényt Szlovákia 

a szomszédos országokkal való konzultáció nélkül fogadta el - jelentette ki Berényi József 

MKP-elnök a SME liberális napilap hírportáljának adott interjúban. Elmondta, a magyar 

állampolgárság kérelmezésének szimbolikus jelentősége van, lehetőség nyílt arra, hogy 

„intézményes formában is megnyilvánuljon a kárpát-medencei magyarság együvé 

tartozása”. Berényi szerint a Most-Híd párt több képviselője 2004-ben még támogatta a 

kettős állampolgárságról kiírt magyarországi népszavazást, ők azonban azóta 

megváltoztatták a véleményüket. 

 

Számháború és szolidaritás 

2011. március 7. - Új Szó 

„Senki sem kérheti többé számon a nemzetiségünket, senki sem büntethet bennünket 

annak vállalása miatt, de nem árt tudatosítani, hogy ha ma Szlovákiában magyarnak 

valljuk magunkat, bátorságról teszünk tanúbizonyságot” – állt abban a felhívásban, 

amelyet a „Népszámlálás és asszimiláció” című konferencia szervezői jegyeztek. Szarka 

László történész elmondta: „ha magyar nemzetiségünket a kérdőíveken is felvállaljuk, 

sokat teszünk azért, hogy a kettős kultúrában létezés minden előnyét fenntartsuk”. 

 

Idén is kevesebb magyarra számítanak  

2011. március 7. - Új Szó 

Félő, hogy az idei népszámlálás eredménye lehangoló lesz, a legutóbbi népszámláláskor 

jegyzett 520 ezerről 460-470 ezer főre csökkenhet a szlovákiai magyarok száma. A vegyes 

házasságokban élő gyerekek nyolcvan százaléka szlovák iskolában tanul – mondta 

Gyurgyík László szociológus a hétvégén Érsekújváron megrendezett, Népszámlálás és 

asszimiláció című konferencián. 

 

Asszimiláció és népszámlálás - egy konferencia margójára 

2011. március 7. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

„Hunčík Péter mondta a konferencián, hogy hiányzik nemzetiségünk megszilárdításában 

az átfogó és egységes  magyarországi nemzetpolitika, amely a határon túli magyarságra is 

kiterjeszkedik. A 2004-es népszámlálás eredménytelensége, a gyurcsányi politika felénk 

irányuló közömbösségének erős identitásromboló hatása volt. Napjainkban viszont már 

érezhetjük az Orbán-kormány nemzetpolitikájának bíztató jeleit, de teljesen egyértelmű, 

hogy egy gazdaságilag, erkölcsileg, politikailag erős Magyarország erősíti a határon túlon a 

magyar identitástudatot, és lassítja az asszimilációs folyamatot. Tehát létünket, 

identitásunkat, létszámunkat  leginkább befolyásoló tényezők: a szlovákiai szlovák 
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politika, a szlovákiai magyar politizálás, az anyaország helyzete és ereje, az  irántunk való 

elkötelezettsége, és természetesen önmagunkban való hitünk, erőnk!” 

 

Bugár Béla újra kap egy nagyot 

2011. március 7. - Felvidék Ma 

A felvidéki hírportál Dag Danišnak a Hospodárske noviny című gazdasági napilapban 

megjelent írását közli. A publicisztika szerint márciusban újabb pofont kap Bugár Béla, a 

Most-Híd párt elnöke, ugyanis nem sikerül majd megszavaztatni a kisebbségi 

nyelvhasználati törvény módosítását, mert „a kisebbségi jogok művi felpumpálása ellen 

nem csupán Matovič berzenkedik, hanem a kereszténydemokraták is”. Bugár pártja a 

kisebbségi nyelvtörvénnyel akarja leszerelni az MKP-t. A népszámlását követően ugyanis 

fennáll a veszélye, hogy néhány déli község elveszíti kisebbségi, kétnyelvű státusát. A 

magyar feliratok leszedését pedig a Híd nem engedheti meg, mert az MKP és Orbán Bugárt 

ezért kivégeznék mint hazaárulót, aki csak a bizniszek kedvéért ül a kormányban. 

 

Kisebb lesz a tartományi kormány is 

2011. március 7. - Virág Árpád - Magyar Szó, pannonrtv.com, Vajdaság Ma 

A köztársasági kormány átszervezése nyomán a vajdasági tartományi vezetésben is 

változások lesznek, Bojan Pajtić vajdasági kormányfő és Pásztor István kormányalelnök, 

gazdasági titkár hétfőn előzetes megbeszélést folytatott az átalakítások kérdéséről. A 

Magyar Szó érdeklődésére Pásztor István elmondta: létszámcsökkentésről van szó, illetve 

egyes titkárságok összevonásáról, a pártok közötti arányok arányok, valamint az általuk 

irányított titkárságok azonban nem változnak. 
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 
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