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Egyszerűsített honosítás - minden rendben zajlik 
2011. március 8. - MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Krónika, Erdély Ma, 

bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, Vajdaság Ma, Szabadság 

Zökkenőmentes az egyszerűsített honosítási eljárás, a konzulátusok felkészülten végzik az 

ezzel kapcsolatos feladataikat – jelentette ki Németh Zsolt külügyi államtitkár az Országgyűlés 

külügyi bizottságának keddi ülésén. Elmondta: a januári indulástól március 2-ig a 

külképviseletekre 14 750 honosítási és 5 795 névmódosítási kérelem érkezett. A legnagyobb 

forgalmat a csíkszeredai, a szabadkai és a kolozsvári főkonzulátus bonyolította le. 

Csíkszeredán 21 ezer, Szabadkán 13 ezer, Kolozsvárott 11 ezer előzetes jelentkezést 

regisztráltak, és napi 150-300 új ügyfél jelentkezik. Az első ünnepélyes eskütételek március 

14-én és 15-én lesznek. 

 
Kisebbségi törvény: türelem! 
2011. március 9. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Két-három héten belül, de mindenképpen a bizalmatlansági indítványról történő március 16-i 

szavazás után tűzi napirendre a képviselőház emberjogi szakbizottsága a kisebbségi törvényt – 

tudta meg az Új Magyar Szó Varga Attilától, a testület RMDSZ-es tagjától. „A törvény 

gyakorlatilag évekig fiókban hevert. Mi előkészítettük a korábbi szakbizottsági 

jegyzőkönyveket, rekonstruáltuk a vitát. Az RMDSZ azt szeretné, ha a tanügyi fejezet utolsó 

cikkelyétől, a 19-ig paragrafustól folytatnánk. Ennek szerintem nem is lesz akadálya” – 

jelentette ki a jogász képviselő. 

 

 
Visszakaphatják elkobzott egyházi levéltári anyagaikat az egykori tulajdonosok 
2011. március 8. - transindex.ro 

A képviselőház művelődési szakbizottsága jóváhagyta a kommunista rendszer által elkobzott 

egyházi levéltári anyagok visszaszolgáltatására vonatkozó törvényjavaslatot, amelynek 

kezdeményezői Máté András, Kerekes Károly, és Márton Árpád RMDSZ-képviselők. A 

kezdeményezés értelmében, az egyházak a levéltárhoz fordulhatnak dokumentumaik ügyében, 

a visszaszolgáltatás feltétele, hogy a püspökségek biztosítani tudják a levéltári anyagok 

megőrzésének és konzerválásának feltételeit. A törvény jóváhagyásáról az alsóház plénuma 

dönt majd. 

 

Kövér László Marosvásárhelyen veszi át a Gábor Áron-díjat 

2011. március 8. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A Magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László március 12-én, szombaton Marosvásárhelyre 

érkezik. A Székely Vértanúk emlékművénél részt vesz a Székely Nemzeti Tanács és a Magyar 

Polgári Párt által közösen szervezett megemlékezésen 17 órától, majd az egybegyűltek 

fáklyákkal, gyertyákkal vonulnak a Kultúrpalotához. A nagyteremben a Magyar Országgyűlés 

elnökének tiszteletére szervezett kulturális műsor keretében átadják az SZNT Gábor Áron-

díját, amelynek a 2010-es évben dr. Kövér László volt az egyetlen kitüntetettje. 
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Zsigmond Barna Pál a főkonzul Csíkszeredában 

2011. március 8. - D.Balázs Ildikó - szekelyhon.ro, Krónika 

Miután a román hatóságok hozzájárultak beiktatásához, dr. Zsigmond Barna Pál személyében 

új főkonzul áll a Csíkszeredai Főkonzulátus élén. A jogász végzettségű dr. Zsigmond Barna 

Pál Szabó Bélát váltja, aki négy év és nyolc hónapig teljesített szolgálatot Csíkszeredában, és 

tavaly nyáron járt le főkonzuli megbízatása. 
 

Újabb keresztszülőket várnak 

2011. március 9. - Krónika 

További magántámogatásra van szükség a csángóföldi magyar oktatás folytatásához, 

bővítéséhez – hívta fel a figyelmet tegnapi sajtótájékoztatóján Horváth Szilárd, a Moldvai 

Magyar Oktatásért Alapítvány elnöke. Kifejtette, a program működtetői finanszírozási 

gondokkal küszködnek, tavaly első ízben csökkentek a bevételek, s mivel a projekt támogatása 

eddig is főleg magántőkéből valósult meg – elsősorban a Keresztszülő Program révén –, újabb 

támogatókat várnak. 
 

A csángóföldi magyar oktatásra gyűjtöttek Egerben 
2011. március 08. – MTI, Krónika 

Több mint 400 ezer forint gyűlt össze eddig egri magánszemélyek és intézmények 

adományaiból a csángók magyar nyelvű oktatásának támogatására. Az adományokat a 

csángóföldi Magyarfalu iskolájának. A moldvai csángók Románia Moldva tartományában 

élnek, s a negyedmilliós moldvai katolikus lakosság legnagyobb részét alkotják. A magyarul 

még tudó moldvai csángók száma a legutóbbi felmérések szerint 62 ezer körülire tehető, ez a 

népcsoportnak csak mintegy egynegyede. 
 

Kezdődnek az állampolgársági eskütételek 
2011. március 9. - Máté Zsófia - Reggeli Újság 

Bihar megyében az év első két hónapjában 6034 személy érdeklődött az egyszerűsített 

honosítási eljárás iránt, 1117 dossziét állítottak össze, amelyek 2023 személyt érintenek. Az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) váradi demokráciaközpontjában tájékoztatta a sajtót 

az EMNT Bihar megyei vezetősége a fejleményekről. Elhangzott, hogy a váradi irodában 

ezentúl számítógépes program segítségével töltik ki a kérelmezők űrlapját, és rövidesen az 

összes romániai demokráciaközpont átveszi az Agyagási Ernő által kifejlesztett programot. 
 

Külön ünnepel az EMNT 

2011. március 9. - Máté Zsófia - Erdély Ma, Reggeli Újság 

Több helyszínen szervez Nagyváradon megemlékezést március 15-én az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) Bihar megyei szervezete. Török Sándor és Nagy József Barna 

emlékeztettek rá, hogy nehezen kaptak közterület-foglalási engedélyt a polgármesteri 

hivataltól, mert az RMDSZ már tavaly októberben bejelentette igényét a fent említett 

helyszínekre. Az esetleges együtt ünneplésre vonatkozó felvetésünket mindketten határozottan 

http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/zsigmond-barna-pal-a-fokonzul-csikszeredaban
http://magyarsag.mti.hu/hirek/534940/a_csangofoldi_magyar_oktatasra_gyujtottek_egerben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=87031&cim=nagyvaradon_kulon_unnepel_az_emnt
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elutasították, amit egyrészt azzal indokoltak, hogy az EMNT-t nem kereste ez ügyben az 

RMDSZ, másrészt sérelmezték Szabó Ödön megyei ügyvezető elnök viselkedését az EMNT-s 

rendezvényeken. Zatykó Gyula hangsúlyozta, magyarországi meghívottjuk programját sem 

igazíthatták az RMDSZ-hez, főleg a szövetség kongresszusán irányában megnyilvánult 

barátságtalan fogadtatás után. 

 

 

Vesztésre áll a kormány 
2011. március 8. - Tokár Géza - Új Szó 

„Azok után, hogy a kettős állampolgárság ügyében a koalíció látványos kudarcot vallott a 

parlamentben, feltételezni lehetett, hogy a kormánypártok levonják a következtetéseket, és 

olyan változásokat hoznak, amelyek kizárják az eset megismétlődését” – áll a pozsonyi 

magyar napilap publicisztikájában. A szerző megállapítja, a március 22-én kezdődő ülés előtt, 

melyen a kisebbségi nyelvhasználati törvényt is tárgyalják majd, egyelőre nem látszik, hogy a 

koalíciós partnerek „önreflexiót” tanúsítanának, ezért „lehet aggódni a következő válság 

miatt”. Ráadásul a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) „hajmeresztő módon” a 

nyilvánosság előtt fejtegeti, milyen problémákat lát a jogszabályban, ezzel „újabb 

partizánakciót lebegtet”. 

 

Az elnemzetlenítés magasiskolája 
2011. március 8. - Mészáros László - Felvidék Ma 

A szerző Rudolf Chmel kisebbségekért  felelős miniszterelnök-helyettes hétvégén elmondott 

beszédének igazságtartalmát vizsgálja. A Most-Híd alelnöke azt állította, hogy 

„Magyarországgal vagy Csehországgal összehasonlítva Szlovákiában lassúbb ütemben 

olvadnak be a kisebbségek a többségi nemzetbe”. A cikkíró szerint „a trianoni osztozkodás 

után” 884 ezer magyar került Szlovákiához, és a napjainkig eltelt 91 év alatt számuk 520 

ezerre csökkent, „ami várhatóan 2011-ben további tízezrekkel csökken majd”. Nem ért egyet 

Chmel-lel, hogy a „364 000 beolvasztott fő” lassú asszimilációt jelentene. Úgy véli, hogy a 

szlovákok által gyakran hangoztatott „ezeréves magyar elnyomás” nem létezett, sőt a szlovák 

nép „Magyarország védőszárnya alatt formálódott nemzetté”. A felvidéki magyarok ellen 

folytatott hadjáratban napjainkig megtalálható „az oszd meg és uralkodj elve, valamint a vedd 

el a hitét, nyelvét, és a  nemzet megszűnik elve”. 

 

Riszálom így is, úgy is 
2011. március 8. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

A szlovák kormánypártok nagyon óvatosak és előretekintők, tudják, hogy a Robert Fico 

vezette Smer-SD az ország legstabilabb pártja, nem érdemes vele komolyabban 

konfrontálódni, egyik párt sem akarja kizárni a Smer-rel való későbbi együttműködés 

lehetőségét. Az állampolgársági törvény alkalmával a KDH és a SAS néhány képviselője Fico 

pártjával szavazott, és valószínűleg a kisebbségi nyelvtörvénynél is lesznek a kormánytól 

elpártoló koalíciós honatyák. A szerző szerint a jogszabályt, ha módosításokkal is, de 
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valószínűleg elfogadja a parlament, mert „két hatalmas pofont még a Most-Híd se bírna ki”, 

„ki kellene lépnie a kormányból, mert különben választóinak többsége elpártol tőle”. 

 

Kérdés, hogy van-e Bugár számára még kiút? 
2011. március 8. - Peter Schutz - Felvidék Ma 

A hírportál idézi Peter Schutz-nak, a .týždeň hetilap jegyzetírójának „Patthelyzet” című 

kommentárját, melyben az állampolgársági kérdés problémájával foglalkozik. A szerző szerint 

az állampolgárság megadása minden ország szuverén ügye. Az egyszerűsített honosításról 

szóló törvény nem Szlovákiáról szól, hanem valamennyi határon túli magyarról, akiket a 

Fidesz nemzeti egységbe hív. A második állampolgárság felvétele semmilyen összefüggésben 

sincs a kérelmező Szlovákiával szembeni lojalitásával. Magyarország nem ellenség, hanem az 

EU és a NATO keretein belüli szövetséges. Nem létezhet semmilyen nemzeti érdek, amely 

Szlovákia magyar nemzetiségű polgárát szlovák állampolgársága megvonásával büntetheti 

csak azért, mert úgy érzi, a magyar állampolgárság felvételével hangsúlyosabban kívánja 

kifejezni kulturális identitását. A szerző szerint kérdéses, hogy létezik-e olyan 

kompromisszumos megoldás, amely megoldás a Fico-törvényre, és egyben nem semmisíti 

meg Bugárnak, mint magyar politikusnak az autoritását. 
 

 

Kövér László Újvidéken 
2011. március 8. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Kitekintő 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke március 9-én hivatalos látogatásra Szerbiába utazik. A 

házelnök Újvidéken megbeszélést folytat Slavica Ðukić Dejanović asszonnyal, a szerb 

Nemzetgyűlés elnökével és Egeresi Sándorral, a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 

elnökével. Kövér László részt vesz a bácsgyulafalvi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 

rendezvényén, lakossági fórumon is. 

 

Az átalakított szerb kormány vajdaságiak nélkül 
2011. március 8. - Vajdaság Ma 

Pásztor Bálint VMSZ-es parlamenti képviselő, a kisebbségi frakció vezetője a mai parlamenti 

vitában felhívta a figyelmet arra, hogy az átalakított kormányban nincs senki sem a 

Vajdaságból. A tartományban nincs sem hozzáértő, sem méltó rá, hogy miniszter legyen? – 

tette fel a kérdést. Kijelentette, hogy a VMSZ támogatja a minisztériumokról és a kormányról 

szóló törvényt, mert a politikai stabilitás számára mindennél előbbre való. 

 
Kevesebben a kormányban 
2011. március 9. - pannonrtv.com 

Önálló hivatal foglalkozzon az Emberi és Kisebbségi Jogi, Helyi Önkormányzati és 

Államigazgatási Minisztérium keretében a nemzeti közösségek jogainak védelmével – erre 

nyújtottak be módosító indítványt a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti 
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képviselői. A kormányátalakítás után a tervek szerint 17 minisztériumból áll majd a szerbiai 

kormány. 

 

HMDK-vezetőkkel is tárgyaltak Zágrábban az Európai Néppárt 
Képviselőcsoportjának tagjai 
2011. március 8. - Micheli Tünde - huncro.hr 

Winkler Gyula és Sógor Csaba, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség EP-képviselői, az 

Európai Néppárt küldöttségének tagjai március 4-én Zágrábban tárgyaltak a HMDK vezetőivel 

is: Jakab Sándor elnökkel, Pálinkás Krisztián országos titkárral, valamint Szekeres Péterrel, a 

Horvátországi Magyar Kisebbségi Tanácsok és Képviselők Országos Koordinációjának 

társelnökével. A találkozó résztvevői áttekintették Horvátország EU-csatlakozásának 

helyzetét, annak kihatását a magyar közösség helyzetére, valamint a Kárpát-medencei EU-s 

magyar érdekképviselet aktuális kérdéseit. 

 

A HMDK képviselői a KMAT brüsszeli ülésén 
2011. március 8. - Micheli Tünde - huncro.hr 

Tőkés László EP-alelnök meghívására március 1-3. között Brüsszelben tartotta kihelyezett 

ülését a Kárpát-Medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT). A határon túli magyar 

szervezetek többnyire elnöki szinten képviseltették magukat. A Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége részéről Jankovics Róbert ügyvezető elnök és Kriják Krisztina 

alelnök vett részt a tanácskozáson. Utóbbi az ülés után a következőket nyilatkozta: „Mivel a 

horvátországi magyarság alacsony létszáma miatt sem törekedhet területi autonómiára, 

erőfeszítéseink a személyi elvű, vagyis kulturális autonómiára korlátozódnak. Itt arról van szó, 

hogy választott szerveink átvehessék az államtól a kultúránk és nyelvünk megőrzéséhez 

szükséges intézményeket és igazgatási jogosítványokat”. 
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