
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2011. március 23. 



 

 

 

 

 

 
2 

Wetzel: eddig 43 500 honosítási kérelem érkezett 

2011. március 22. - MTI, Népszabadság Online, Magyar Hírlap, hvg.hu, Új Szó Online, 

bumm.sk, hirado.hu 

Eddig 43.500 honosítási kérelem futott be a fővárosi kirendeltségekre, de több ezer még a 

külképviseleteken van - mondta Wetzel Tamás honosításért felelős miniszteri biztos az 

Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága keddi budapesti ülésén. Elmondta, ha 

valami „tragédia nem történik”, akkor év végéig a 200 ezer kérelmet biztosan el fogják 

érni. Kérelmeket eddig 65 külképviseleten, és 870 magyarországi településen adtak be. 

Emlékeztetett arra, hogy az igényléseket március 15-től a kormányablakoknál is be lehet 

adni. 

 

A koalíció nem foglalkozik az ellentörvény módosításával 

2011. március 22. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó Online 

Felfüggesztette munkáját a szlovák kormánykoalíció kettős állampolgársággal foglalkozó 

munkacsoportja - közölte Rado Baťo kormányszóvivő. Baťo szerint ennek két oka van: az 

egyik, hogy a koalíciós pártok egyelőre nem tudtak közös nevezőre jutni a 

törvénymódosítás ügyében, míg a másik az, hogy Pozsony meg kívánja várni, mit válaszol 

Budapest arra a szlovák államközi szerződéstervezetre, amelynek célja a kettős magyar-

szlovák állampolgárság ügyének kezelése. 

 

Korodi szerint el kellene vetni a magyarországi politikusok üzenetét elítélő 
nyilatkozatot 

2011. március 22. - transindex.ro, Erdély Ma 

Bár a szenátusban nem vették fel tegnap a napirendi pontok közé azt a PNL által javasolt 

nyilatkozat, amely elfogadása esetén a parlament felsőháza a magyarországi politikusok 

március 15-i üzenetében megfogalmazott „irredenta állítások” ellen foglalt volna állást, az 

alsóház Állandó Bürójában is felvetették a liberálisok a nyilatkozat napirendre tűzését, a 

vezető testület pedig megbízta a külügyi bizottságot, hogy szerdáig készítse el a nyilatkozat 

tervezetét. A transindex.ro megkeresésére Korodi Attila, az alsóház külügyi bizottságának 

elnöke elmondta, véleménye szerint az egész kezdeményezést el kellene vetni, hiszen 

valótlanságokra épül, azonban várhatóan kemény vita lesz szerdán erről a bizottságban. 

 

Nagy az érdeklődés a honosítás iránt 

2011. március 23. - Krónika, Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet 

Közel 45 ezer személy érdeklődött a magyar állampolgárság iránt az erdélyi demokrácia-

központokban – közölte Gergely Balázs, a hálózat igazgatója tegnap Budapesten, az 

Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága ülésén. Elmondta, mintegy 10 500 dosszié 

összeállítását segítették, több mint 16700 igénylő kérelménél közreműködtek. Az 

http://hvg.hu/itthon/20110322_honositas_honositasi_kerelem#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2011_3_22
http://www.bumm.sk/53369/a-koalicio-nem-foglalkozik-az-ellentorveny-modositasaval.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=25845
http://itthon.transindex.ro/?hir=25845
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érdeklődést tekintve a Székelyföld és a Partium toronymagasan vezet, a városok közül 

Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár és Nagyvárad van az élen, hangzott el. 

 

Meghirdetik a Határtalanul osztálykirándulási pályázatokat  

2011. március 22. - MTI, Echo Tv, Új Magyar Szó 

Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint akár már 

áprilisban meghirdethetőek lesznek a Határtalanul osztálykirándulási program pályázati 

felhívásai. A program az idei év kiemelt projektje lesz – mondta. Közlése szerint kis 

csúszásban vannak, de várhatóan két héten belül a Bethlen Gábor Alap alapkezelőjeként 

működő nonprofit zrt. bírósági bejegyzése megtörténhet, s akkor ki tudják írni a 

pályázatokat. Elmondta, hogy az elrendelt kormányzati zárolások a programot nem 

érintették, mint ahogyan a felsőoktatási támogatásokat és az oktatási-nevelési 

támogatásokat sem. 

 

A jövő generációinak érdekei 

2011. március 23. - Magyar Hírlap, Népszabadság, Népszava 

Szili Katalin, az Szociális Unió elnöke, volt házelnök az alaptörvény tervezetéről megtartott 

expozéjában hangsúlyozta, tervezetük alapján lakóhelytől függetlenül minden nagykorú 

magyar állampolgár listás szavazati joggal rendelkezne, a határon túli kettős 

állampolgárok éppúgy, mint a „csonka Magyarország” szavazópolgárai. 

 

Egy ház a magyarságnak 

2011. március 23. - Bándy Péter - Magyar Demokrata 

A II. kerület elképzelései szerint Klebelsberg kastélya a mellette álló Kultúrkúriával, 

valamint a szomszédos ófalui templommal kiegészülve olyan központot alkotna, amely 

számtalan lehetőséget kínálna művészeti fesztiválok, konferenciák, kiállítások 

rendezésére, a Kárpát-medencei magyarság valódi kulturális és oktatási központja lehetne. 

A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény szellemében ez lehetne a 

külhoni magyarság történelmének, neves szülötteinek, hagyományainak és jelenének 

bemutatóhelye, a Kárpát-medencei magyarsággal foglalkozó tudományos műhelyek 

központja. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elmondta, a kormány célja, hogy legyen 

az országban egy olyan intézmény, amelyben a határokon túl élők vendégül láthatók 

különböző eseményeken, és a Magyarországon élőknek is segít az összmagyarság 

kultúrájának megismerésében. Elmondta, úgy látja, hogy a II. kerület őszintén szeretné, ha 

2013-ban itt nyílhatna meg a Magyarság Háza, és ezzel a koncepcióval az egyik lehetséges 

helyszínnek tekinthető a Kultúrkúria. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Demokrata 2011. március 23-i számában olvasható.) 

http://www.echotv.hu/belfold/meghirdetik_a_hatartalanul_osztalykirandulasi_palyazatokat.html
http://www.magyarhirlap.hu/belfold/a_jovo_generacioinak_erdekei.html
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Félezren tüntettek Csibi Barna ellen Fehér megyében 

2011. március 22. - Gyergyai Csaba - Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Több mint ötszáz ember vett részt egy nagygyűlésen kedden, amelyet a Fehér megyei 

Topánfalván rendeztek, tiltakozásképpen Csibi Barna „Avram Iancu-akasztása” ellen. A 

nagygyűlés résztvevői követelik, hogy az Országos Adóhatóság (ANAF) vonja vissza azt a 

döntést, amellyel az adóellenőrként dolgozó Csibit a Fehér megyei Abrudbányára helyezik 

át. Csibit egyébként szerdán kihallgatják a Hargita Megyei Törvényszék Ügyészségén, 

amely a múlt héten hivatalból eljárást indított ellene diszkriminációra való uszítás miatt. 

Csütörtökön a Hargita Megyei Adóhivatal fegyelmi bizottságában hallgatják meg az 

adóellenőrt. 

 

A név is visszajár a magyar állampolgársággal együtt 

2011. március 22. - Petrovits Hajnal - Erdély Ma, Duna Tv 

Megugrott a névváltoztatások, pontosabban a nevek visszamagyarosítása, az idén 

Erdélyben. Az illetékesek a magyarországi állampolgársági törvény hozadékának tartják a 

jelenséget. A helyreigazítást a polgármesteri hivatalok anyakönyvi irodájában igényelhetik. 

Sokan nem tudják, hogy mindössze minimális illeték kifizetése szükséges ahhoz, hogy 

nevüket visszamagyarosítsák. A névcsere maga után vonja számos más irat kicserélését is 

és ez már nem olcsó mulatság. Ezzel magyarázható, hogy eddig nem kérték tömegesen 

nevük helyreigazítását. 

 

A tolmács nem megoldás 

2011. március 22. - Karácsonyi Zsigmond - Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, Erdély Ma, 

Paprika Rádió 

“Furcsa beadványt terjesztenek a marosvásárhelyi román újságírók. A MediaSind Mures 

szakszervezet nevében fogalmazott  – Cora Muntean által körbeküldött dokumentumban 

arra szólítják fel a magyar civil és politikai szervezeteket, hogy a nem román nyelven zajló 

rendezvényeiken tolmácsokat biztosítsanak a román újságírók számára” – írja 

közleményében Karácsonyi Zsigmond, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének 

(MÚRE) elnöke. A közlemény szerint a MÚRE “szakmai és állampolgári szempontból 

megalapozatlannak és megalázónak tartja ezt a követelést”, ugyanakkor szerintük 

“elvárható, hogy a magyar közösségekben dolgozó újságírók, tudósítók jól ismerjék a 

munkavégzésükhöz szükséges nyelveket”. 

 

 

 

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=49155
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=87947&cim=a_nev_is_visszajar_a_magyar_allampolgarsaggal_egyutt_video
http://www.nyugatijelen.com/kronika/a_tolmacs_nem_megoldas.php
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„Vándorúton” a honosítók 

2011. március 23. - Új Magyar Szó 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által működtetett baróti demokrácia- központ 

munkatársai tegnap vidéki körútra indultak, hogy a környékbeli falvakban is tájékozassák 

az érdeklõdõket a magyar állampolgárság megszerzéséhez szükséges feltételekrõl. A Bihar 

megyei EMNT hasonló körútra indult a Partiumban. 

 

Blejnar „bánja” Csibi tettét? 

2011. március 23. - Moldován Árpád Zsolt - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó a Csibi-ügy román belpolitikára gyakorolt hatása kapcsán megjegyzi, 

hogy Sorin Blejnar menesztését kérte tegnap Victor Ponta szociáldemokrata elnök, ugyanis 

szerinte, az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) elnöke „csúfot űzött a románok 

nemzeti érzéseiből”, amikor a mócvidéki Abrudbányára helyezte az Avram Iancu 

„felakasztásával” elhíresült Csibi Barnát.  

 

Főtitkárt keres Kelemen 

2011. március 23. - Cseke Péter Tamás, Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Kovács Péter mellett Nagy Zsolt és Tánczos Barna neve is szerepelt azon a „rövid listán”, 

amelyet a nagyváradi kongresszust követően Kelemen Hunor szövetségi elnök állított 

össze az RMDSZ főtitkári tisztségének lehetséges várományosairól – értesült az Új Magyar 

Szó. A művelődési miniszter tíz nap múlva, a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) 

kolozsvári ülésén terjeszti elő javaslatait a politikai alelnöki és a főtitkári posztra. Az előbbi 

tisztségre – Borbély László környezetvédelmi miniszter személyében – Kelemen Hunornak 

már megvan a jelöltje, az utóbbi posztra esélyes személyek nevét azonban csak találgatni 

lehet – a „rövid listát” a szövetségi elnök egyelőre „lakat alatt tartja”. 

 

Borbély: csapatban gondolkodunk  

2011. március 23. - Krónika 

Nyílt titok, hogy ő lesz az RMDSZ politikai alelnöke – ismerte el Borbély László. Kelemen 

Hunor szövetségi elnökkel már a tisztújítás előtt megegyeztek, és csapatban gondolkodtak, 

mondta el Sepsiszentgyörgyön újságírói kérdésre Borbély László. Kifejtette, feladataiban 

nem lesz lényeges változás, hiszen ügyvezető alelnökként is a kormányzati kérdésekért, az 

önkormányzatokkal való kapcsolattartásért felelt. 

 
 

 

 

http://maszol.ro/aktualis/blejnar_banja_csibi_tettet_2011_03_22.html
http://maszol.ro/aktualis/fotitkart_keres_kelemen_2011_03_22.html
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Terítéken a kisebbségi nyelvtörvény 

2011. március 22. - Új Szó, Népszava, Kitekintő 

A pozsonyi parlament kedden kezdődött ülésének napirendi pontjai között szerepelt a 

kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény módosításának tervezete. A javaslatról 

leghamarabb a jövő héten szavaznak a honatyák. A Kereszténydemokrata Mozgalom 

(KDH), valamint Igor Matovic és az általa vezetett Egyszerű Emberek csoport 

kijelentették, első olvasatban megszavazzák a tervezetet. Matovic ugyanakkor bejelentette, 

a tervezet részletes vitájában módosító javaslatokat fog benyújtani a törvényhez. A Bugár 

Béla vezette Híd párt frakcióvezetője, Solymos László elmondta: ha az első olvasatban 

átmegy a törvény, újból leülnek tárgyalni a koalíciós képviselőkkel. 

 

Dostál javaslatán összeszólalkoztak a honatyák 

2011. március 22. - bumm.sk, parameter.sk 

Ondrej Dostál a Most-Híd listáján parlamentbe jutott polgári konzervatív (OKS) honatya 

javasolta, hogy a képviselők ne vegyék napirendre az állampolgársági törvény Smer által 

beterjesztett módosítását. „A Smer okozta ezt a problémát, és nem kellene úgy 

viselkedniük, mint akik meg akarják oldani. Ez olyan, mint amikor a gyújtogató tüzet akar 

oltani, és még több olajat önt rá“ – mondta Dostál, akinek javaslatát a törvényhozás végül 

elutasította. A szlovák parlament Rafael Rafaj (SNS) indítványát is elvetette, aki azt 

szerette volna, hogy a törvényhozás határozatot fogadjon el a demokratikus elvek 

védelméről és a szuverenitás érvényesítéséről a kulturális emlékművek elhelyezése, 

valamint az idegen államünnepek ünneplése kapcsán. Rafaj javaslata reakció lett volna 

Esterházy János szobrának leleplezésére. 

 

Slota a magyarokkal együtt küldené a romákat át a Dunán 

2011. március 22. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó Online, Magyar 

Hírlap 

Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke képmutatónak tartja, hogy a magyar 

politikai pártok győzködik a romákat Dél-Szlovákiában, hogy azok vallják magukat 

magyarnak a népszámláláson. Szerinte az MKP és a Híd a romák győzködésével művileg 

szeretnék felduzzasztani a magyar kisebbség számát, hogy majd ezzel érvelhessenek a 

nemzetközi szervezetek előtt. „Mi azt kívánjuk, hogy akár az összes cigány vallja magát 

magyarnak, majd közösen keljenek át a Dunán, és meg van oldva a cigány- és 

magyarkérdés“ – mondta Slota. 

 

A Híd témát vált  

2011. március 22. - Tokár Géza - Új Szó 

„Bugár Béla kijelentése azt mutatja, hogy a Híd a kettős állampolgárság kérdésében 

elbukott” – írja a pozsonyi magyar napilap azzal kapcsolatban, hogy a pártelnök jelezte, 

http://ujszo.com/napilap/cimlapcikk/2011/03/22/teriteken-a-kisebbsegi-nyelvtorveny
http://www.bumm.sk/53366/dostal-javaslatan-osszeszolalkoztak-a-honatyak.html
http://www.bumm.sk/53349/slota-a-magyarokkal-egyutt-kuldene-a-romakat-at-a-dunan.html
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2011/03/22/a-hid-temat-valt
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csak ősszel foglalkozik majd a koalíció a szlovák állampolgársági törvény módosításával. A 

cikkíró szerint „kérdés, hogy ősszel, az új magyar alkotmány ismeretében van-e reális esély 

a kettős állampolgárságról szóló törvény módosítására. Ha a Fidesz megadja a határon túli 

magyarok választójogát, az inkább elrettentően fog hatni a Híd koalíciós partnereire. A 

késlekedés nagy valószínűséggel a tervezetbe fog kerülni.” „A kudarc főként abból a 

szempontból fájó, hogy előrevetíti, más kisebbségi érdekeltségű törvények is nagyon 

könnyen, hasonló módon kerülhetnek a süllyesztőbe.” 

 

Nincs megegyezés a kettős állampolgársággal kapcsolatban 

2011. március 22. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

A szlovák kormánynak „az államközi egyezmény megkötésére tett javaslatával, valamint a 

magyar félnek átadott, elfogadhatatlan alapszövegével az időnyerés volt a szándéka. Nincs 

meg a közakarat ebben az ügyben a kormányoldalon, ezért kényszerül erre a nyilvánvaló 

alibista lépésre.” A szerző szerint „a kormánykoalíció tétovázásának egyértelmű vesztese az 

a szlovák állampolgár, aki a magyarfóbia miatt elveszti állampolgárságát. De Bugár pártja 

is vesztes, mivel a kormányprogram számukra legfontosabb részét nem tudja teljesíteni, és 

ezzel csalódást okoz a magyar nemzetiségű választóinak.” 

 

A tartományi ombudsman szót emel a falfirkák ellen 

2011. március 22. - Vajdaság Ma 

A tartományi ombusdman a leghatározottabban elítéli az újvidéki Ifjúsági Központ, az 

úgynevezett Fekete Ház (CK) 13 épületére kiírt gyűlölködő falfirkákat. Az intézmény már 

nem egyszer volt célpontja a vandál cselekedeteknek és az intolerancia 

megnyilvánulásainak az utóbbi esztendőkben. A tartományi ombudsman ugyanakkor 

felhívja a közvélemény figyelmét, hogy Újvidéken a graffitik tömeges jelenséggé váltak, s a 

történelmi és művelődési jelentőségű objektumok is ki vannak téve e jelenségnek. 

 

Kettős állampolgárság: változtatnának az ukránok 

2011. március 22. - MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Az ukrán állampolgárok kettős állampolgársága elleni küzdelem érdekében meg kell 

változtatni az ukrán törvényeket – közölte Volodimir Rokickij, az Ukrán Biztonsági 

Szolgálat (SZBU) helyettes vezetője. Rokickij kifejtette: jelenleg az SZBU nem reagál a 

kettős állampolgársággal kapcsolatos esetekre. Kormányhatározatra van szükség a kettős 

állampolgárságot illetően – tette hozzá, megjegyezve, hogy az SZBU tájékoztatást nyújt az 

ukrán kormánynak a román és magyar állampolgárság felvételéről. 

 

http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27712:nincs-megegyezes-a-ketts-allampolgarsaggal-kapcsolatban&catid=7:politika&Itemid=150
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11460/A-tartomanyi-ombudsman-szot-emel-a-falfirkak-ellen.html
http://www.mno.hu/portal/773057


 

 

 

 

 

 
8 

 
 

  



 

 

 

 

 

 
9 

 

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   
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