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Németh: a szerb alkotmánnyal is ellentétes a restitúciós törvény 

2011. október 5. - MTI, ATV 

„Ha az Európai Unióhoz kíván csatlakozni Szerbia, akkor úgy ítéljük meg, hogy ezt a 

jogszabályt meg kell változtassa” - mondta Németh Zsolt. A Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára üdvözölte azt az álláspontot, amelyet Stefan Füle, az Európai 

Bizottság bővítési biztosa a törvénnyel kapcsolatban kifejtett. A biztos úgy foglalt állást, 

hogy megengedhetetlen a diszkrimináció, és elvárható a törvény előtti egyenlőség 

gyakorlása. Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy Szerbia az elkövetkező néhány 

hónapban - még azelőtt, hogy az Európai Tanács decemberben a szerb uniós tagjelölti 

státus megadásáról dönthet - megtalálja a módját a törvény megváltoztatásának. Arra a 

kérdésre, hogy milyen eszközökkel lehet elérni a törvény módosítását, Németh Zsolt úgy 

felelt: az eszközök szerteágazóak. Kifejtette, a jogszabály a szerb alkotmánnyal is 

ellentétes, a legfontosabb nemzetközi eszköz pedig az, hogy Szerbia az EU-hoz kíván 

csatlakozni. Ez esetben Szerbiának meg kell változtatnia a jogszabályt - hangsúlyozta. 

 

Sepsiszentgyörgy: megkezdődött a Székely Mikó-per 

2011. október 5. - transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, MTI 

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének visszaszolgáltatása nyomán 

indított per vádlottai a restitúcióról döntő bizottság tagjai. A korrupcióellenes ügyészek 

kérésére a pert Sepsiszentgyörgyről a buzăui törvényszékre helyezték át. A kedden 

megtartott első tárgyaláson döntés született arról, hogy a korábbi román kormány két 

minisztériumát, valamint a református egyházat is bevonják a perbe. A tárgyaláson először 

jelent meg ügyvédeivel együtt a per három vádlottja, Markó Attila államtitkár, a romániai 

Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője, Marosán Tamás, az Erdélyi Református 

Egyházkerület jogi tanácsadója, valamint Silviu Clim volt igazságügyi minisztériumi jogi 

tanácsadó. Ellenük nagy értékű hivatali visszaélés címén emeltek vádat, az ügyészek azt 

állítják, hogy a restitúciós bizottság tagjaiként érvénytelen dokumentumok alapján 

szolgáltatták vissza az ingatlant a református egyháznak, s ezáltal 1,3 millió lejjel 

károsították meg az román államot. 

 

A magyar külügyminiszter közleménye a szerb miniszterelnök-helyettesnek a 
szerb vagyon-visszaszármaztatási törvényről elhangzott kijelentése kapcsán 

2011. október 5. - Kormány.hu 

Martonyi János külügyminiszter semmilyen formában nem biztosította arról Božidar Đelić 

miniszterelnök-helyettest, hogy a vagyon-visszaszármaztatási törvénynek ne lenne európai 

uniós vonatkozása, illetve EU-jogi hatása. Ezzel szemben felhívta a figyelmet arra, hogy a 

kollektív bűnösség elvének megjelenítése a törvény szövegében teljes mértékben 

elfogadhatatlan a nemzetközi jogi normák szerint, sérti az EU alapértékeit és a 
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diszkrimináció tilalmát. Az érveket a szerb miniszterelnök-helyettes meghallgatta, és a 

találkozón ígéretet tett arra, hogy a törvénytervezet kapcsán olyan megoldást találnak, 

amely a kollektív bűnösség elvét elveti. A szerb kormány a megbeszéltek szerint olyan 

módosító indítványt terjesztett be, amely kizárta a kollektív bűnösség elvének 

érvényesülését, és csak a háborús bűnösöket rekesztette volna ki a kárpótlásból. A 

parlamenti vitában a szerb kormány belpolitikai okok miatt lépett vissza korábbi 

kötelezettségvállalásától, módosító javaslatát visszavonva a törvény eredeti formában 

történő elfogadása mellett állt ki. 

 

KSH-igazgatóhelyettes: a népességcsökkenést megállítani szinte kizárt 

2011. október 5. - MTI 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének 

igazgatóhelyettese szerint a népesség csökkenése feltartóztathatatlan, optimális esetben 

mérsékelni lehet, de megállítani majdnem kizárt. Pongrácz Tiborné az Országgyűlés 

nemzeti összetartozásának bizottsága szerdai ülésén úgy fogalmazott, hogy a határon túli 

magyar területeken az elvándorlás és az asszimiláció a népességfogyás elsődleges oka. 

Kifejtette, Romániában a legutóbbi népszámláláson 1,5 millióan vallották magukat 

magyarnak, ami 180 ezres csökkenést jelentett a korábbi adatokhoz képest. A csökkenés 

33 százaléka a Magyarországra történő végleges, 23 százaléka az ideiglenes elvándorlásból 

fakadt, és itt az asszimilációt csupán 5 százalék volt. Szlovákiában a rendkívül erős 

asszimilációra hívta fel a figyelmet, és azt mondta, hogy a mostani népszámláláson a 

pesszimista verzió szerint 60 ezerrel, az optimista szerint 34-35 ezerrel csökkenhet a 

magyarság száma. Ukrajnában, ahol 156 ezer magyar él, túlnyomó többségük Kárpátalján, 

az asszimiláció mellett a főveszélyt az jelenti, hogy szórványosodik a magyarság. Pongrácz 

Tiborné Magyarországról szólva elmondta: 1981 óta csökken a népesség száma, 

Európában nálunk indult meg elsőként ez a folyamat, és évente egy kisvárosnyi lakosság 

tűnik el. 

 

A Parlamenttel ismerkedhetnek a jelentkezők 

2011. október 5. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Magyarország alaptörvénye tiszteletére Steindl Imre parlamenti kollégiumot indít Kárpát-

medencei magyar fiataloknak az Országgyűlés és a Lakitelek Népfőiskola 2011 őszén – 

közölte Lezsák Sándor, a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke. Azokat 

a Kárpát-medencében élő, 18 és 35 év közötti fiatalokat várják, akik alaposabban meg 

akarják ismerni a Parlament épületét, történetét és munkáját. A 40 résztvevővel induló 

kollégium négy hétvégi összejövetelből áll.  Lezsák Sándor hangsúlyozta: a kollégium a 

határon túl élő fiataloknak díjmentes, a többiek a szállásért, a teljes ellátásért és a 

programért a Lakitelek Népfőiskola támogatásával kedvezményes díjat fizetnek. A 

kollégium fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke, vezetője Lezsák Sándor, az 

Országgyűlés alelnöke. 
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Ezer lejjel bírságolták meg Antal Árpádot 

2011. október 5. - Krónika, Új Magyar Szó 

Lakossági feljelentés nyomán ezer lejjel bírságolta meg Antal Árpádot az ügyészség, mivel 

a sepsiszentgyörgyi polgármester a múlt év októberében egy középületről eltávolíttatott 

egy román nemzeti zászlót, amelyet egy civil szervezet tűzött ki. A városvezetőt a zászlót 

kitűző Mihai Viteazul Alapítvány vezetője panaszolta be. Maria Peligrad szerdán azt 

nyilatkozta: az ügyészség nemzeti jelképek megsértése és hivatali visszaélés miatt rótta ki a 

bírságot. A sepsiszentgyörgyi Lábasház homlokzatáról a polgármesteri hivatal rendeletére 

távolították el a román lobogót, Antal Árpád akkor úgy nyilatkozott: a Lábasházon már ott 

van a város zászlaja, ha pedig valaki újabb zászlót akar elhelyezni, előbb kérvényeznie kell 

a polgármesteri hivatalnál. 

 

Nem jött be Dan Tănasă akciója – ismét Szonda Szabolcs a sepsiszentgyörgyi 
könyvtár igazgatója 

2011. október 5. - Bíró Blanka - Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Ismét Szonda Szabolcs lett a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója, 

miután egyetlen jelöltként megnyerte a pályázatot. Tamás Sándor, a könyvtárt fenntartó 

Kovászna Megyei Tanács elnöke és Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere szerdán a 

könyvtárban tartott sajtótájékoztatón jelentették be: lezárult az igazgatói tisztségre kiírt 

versenyvizsga, azt az egyetlen jelentkező, a korábbi igazgató, Szonda Szabolcs nyerte meg. 

Tamás Sándor szerdán kifejtette, nyíltan ki kell mondani, olyan igazgatót kerestek, aki 

alaposan ismeri a magyar nyelvet és a magyar kultúrát, hiszen ez alapvető elvárás a 75 

százalékban magyar városban, ahol a könyvtár 220 ezres állományának nagy része és a 

látogatók 86 százaléka magyar. „Több európai országban tökéletesen működik a 

kétnyelvűség, a központi költségvetésből támogatják ennek a többletkiadásait, az a cél, 

hogy Székelyföldön hivatalos nyelv legyen a magyar” – szögezte le a tanácselnök. 

 

Sikeresnek bizonyult a csángóföldi mentorprogram 

2011. október 5. - transindex.ro, Krónika, MTI 

Először fordult elő, hogy a szeptemberi iskolakezdéskor tanárként állt munkába egy olyan 

egykor volt diák, akinek az oktatását a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) 

már óvodáskora óta támogatta - jelentette be Solomon Adrián, a szervezet elnöke. 

Solomon a jelenlegi helyzet kapcsán kiemelte, 25 településen mintegy 2 200 csángó gyerek 

tanulhat magyar nyelven a szervezet segítségével, de további 6 500 fiatal van, akihez még 

nem jutottak el. A csángómagyarság megmaradásáért folytatott küzdelmükhöz kérik az 

anyaországi vállalkozók, önkormányzatok segítségét a „keresztszülői” program keretében. 

A keddi Csángómagyar Kulturális Estet megelőző tájékoztatón Radetzky Jenő, a Fejér 
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Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, itt az ideje, hogy a magyar 

vállalkozások megvessék lábukat Csángóföldön. Szerinte a magyar tőke megjelenésével 

megakadályozható lenne a csángók elvándorlása. 

 

Népszámlálás: Magyar vagy román csángó? 

2011. október 5. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Szerbiában már elkezdődött, Romániában pedig nemsokára indul a népszámlálás és nem 

mindegy, hogy hányan vállalják magyarságukat, illetve ellenőrzik, hogy miként írta be 

nemzetiségüket a kérdezőbiztos. A romániai népszámlálás módszertana szerint 

elfogadható a csángó etnikum, amely lehet magyar vagy román csángó. Az is gátolhatja a 

valós eredményt, hogy a családtagok hiányában a szomszéd vagy a falu román identitással 

beoltott papja is bediktálhatja a hiányzók adatait. 

 

Tőkés: október 6-án álljunk ki a magyar orvosképzés mellett! 

2011. október 5. - Erdély Ma 

„Az erdélyi magyarság biztonságos jövője, a szülőföldünkön való megmaradás nem 

lehetséges az anyanyelvünkön való felsőoktatás nélkül. Magyar nemzeti közösségünk 

„lefejezésének” folyamatában a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) jogtalanul elfogadott, diszkriminatív Chartája „mérföldkőnek” számít. A 

szenátusi autonómiába csomagolt magyarellenesség megfosztja közösségünket 

demokratikus, törvény által biztosított jogaitól, így az anyanyelven való tanulás jogától” – 

áll a Tőkés László által jegyzett közleményben. Az EMNT elnöke kifejti: „Orvosaink 

magyar nyelvű képzésének ellehetetlenítését sem elfogadni, sem tétlenül nézni nem lehet 

és nem szabad! Október 6-án Marosvásárhelyen, a Székely vértanúk emlékművénél úgy 

tiltakozunk, hogy mindenki meghallja kiáltásunkat: A magyar orvosképzés ne váljék 

áldozatává a többségi agressziónak!” 

 

Áttörnék a gátat október 6-án 

2011. október 5. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Kiemelt stratégiai fontosságú nemzeti ügy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem magyar tagozatának kérdése az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, illetve az 

újonnan létrejött Erdélyi Magyar Néppárt számára, és fontos Magyarország kormányának 

is – jelentette ki az EMNT ügyvezető elnöke, Toró T. Tibor, aki szerint október 6-án élő 

tiltakozással kell ezt bizonyítani. Tájékoztatása szerint a postaréti Székely Vértanúk 

emlékművénél szervezett rendezvényen jelen lesz az EMNT elnöke, Tőkés László EP-

alelnök, valamint a magyarországi OKM Határon Túli Magyarok Titkárságának 

titkárságvezetője, Szantner Viktor, aki az államtitkárság hivatalos üzenetét tolmácsolja, 

jelezve, hogy a magyar kormány is kiemelt figyelemmel követi a történéseket. 
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Magyarságuk vállalására szólítják fel az egyetemistákat 

2011. október 6. - Szabadság, Krónika 

Jól áll a magyarság! címmel hirdeti meg a közelgő népszámlálás, illetve a magyarság 

vállalását népszerűsítő kampányát az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) és a 

Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) az egyetemi hallgatók körében. Az egyetemisták által 

látogatott rendezvényeken, programokon és villámcsődületeken bonyolítjuk le a 

magyarság felvállalását ösztönző rendezvényeinket az októberi népszámlálás kapcsán – 

hangoztatták az ifjúsági szervezetek képviselői az e célból meghirdetett kolozsvári 

sajtótájékoztatón. Nagyon fontos az, hogy a Kolozsváron egyetemi tanulmányaikat folytató 

egyetemisták magyarnak („maghiar”) és ne székelynek vagy „ungurnak” vallják magukat a 

népszámláláskor. A Sapientia EMTE-vel közösen egy videópályázatot is meghirdetnek, 

amelyre október 31-ig lehet nevezni. 

  

Homályos maradt a választási képlet  

2011. október 6. - Krónika, Új Magyar Szó 

Továbbra is mereven eltérnek az álláspontok a bukaresti kormánykoalícióban a választási 

törvény módosításával kapcsolatban, és e téren az új választási rendszert kidolgozni 

hivatott szakbizottság szerdai ülésén sem született előrelépés. Emil Boc miniszterelnök úgy 

nyilatkozott, elvi egyetértés született a koalícióban arról, hogy a jövő évi parlamenti 

megmérettetésen azt a képviselő-, valamint szenátorjelöltet hirdessék ki győztesnek, aki a 

választókerületében begyűjtötte a legtöbb szavazatot. Az RMDSZ azonban ragaszkodik a 

kompenzációs listához. 

 

Kötelezővé teszik a kétnyelvűséget 

2011. október 6. - Krónika 

Vitát váltott ki Sepsiszentgyörgyön a helyi tanács döntése, mely arra kötelezi a 

megyeszékhelyen reklámozó cégeket, hogy a köztéren kihelyezett népszerűsítő anyagaik 

szövegének felét magyar vagy adott esetben román nyelven jelenítsék meg. A román 

városatyák nem értenek egyet a szabályozással, szerintük ez ellentétes a piacgazdaság 

működésével, sérti a vállalkozási szabadságot. Azt is kifogásolták, hogy a kötelező 

kétnyelvűség miatt túlzsúfolt lesz a reklámfelület, például ha egy cégnek angol nyelvű 

jelmondata van, köteles azt románra és magyarra is lefordítani. 

 

Tüntetnek a vásárhelyi orvosiért 

2011. október 6. - Bíró Blanka, Kőrössy Andrea - Krónika 

Mégis sor kerül az orvosi és gyógyszerészeti egyetem (MOGYE) magyar tagozatáért 

szervezett tüntetésre Marosvásárhelyen – nyilatkozta a Krónikának Jakab István, az 

EMNT Maros megyei elnöke. Mint mondta, a Székely vértanúk emlékművénél 17 órától 

megrendezendő megemlékezést – amelynek során a résztvevők az aradi tábornokok és a 
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vásárhelyi Postaréten kivégzett hősök előtt róják le tiszteletüket – demonstrációval 

kívánják zárni. A tüntetésen mindhárom romániai magyar politikai alakulat részt vesz. 

 

Igen: tessék! 

2011. október 6. - Benkő Levente - Krónika 

Benkő Levente a Krónika vezércikkében arról ír, hogy „akár furcsának is  mondható, hogy 

Sepsiszentgyörgy önkormányzatának jogi szabályozáshoz kell folyamodnia a magyar nyelv 

védelmében. A hetvenöt százalékban magyarok lakta városban a magyar nyelvű reklám-, 

illetve eligazító feliratok használata érdekében elfogadott – ösztönző és nem tiltó! – 

tanácsi határozat amilyen pirongató, annyira helyénvaló, s a tétel fordítva is érvényes. 

Mert valóban nem lehet szótlanul és főleg tétlenül elmenni amellett, hogy mind a köz-, 

mind a hivatalos nyelv használatában iszonyú a magyar pusztulása”. A szerző leszögezi: 

„Mindent egybevetve: a szentgyörgyi határozat jó. És helyénvaló. Lenne olyan ragadós, 

mint a – lám, Magyarországra is átterjedt! – Igen, tessék! mozgalom. Mert anyanyelvünk 

kertjében sem árt rendet tartani. S gyomlálgatni. Csak tessék, mert az effajta munka 

sohasem hiábavaló!” 

 

„Vajdaságban van baj” 

2011. október 6. - Nagy Orsolya - Krónika 

A Vajdaságban számít a legrosszabb népszámlálási eredményre, ami a magyarság 

lélekszámát illeti – mondta el Nagyváradon Kiss Tamás, a kolozsvári székhelyű Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet kutatási és elemzési osztályának vezetője a Bihar megyei RMDSZ-

szervezet Szacsvay Akadémia elnevezésű előadás-sorozatának keretében. Évtizedek óta a 

Vajdaság csökkenő tendenciákat mutat a magyarság népesedési mutatóit illetően, a 

legalacsonyabbakat a Kárpát-medence elcsatolt magyarlakta területei közül – derült ki az 

előadásból. A többi magyarlakta területen és Erdélyben nagy kérdés, hogy a roma lakosság 

milyen nemzetiségűnek vallja majd magát a népszámláláson. Erdélyben a statisztikák 

szerint jelenleg mintegy 140 ezer cigány él, a legtöbben Bihar, Kovászna és Hargita 

megyében, közülük 2002-ben 90 ezren mondták magyarnak magukat, de nem tudni, mi 

lesz, ha esetükben megtörténik a disszimiláció. 

 

Tüntetés vagy megemlékezés? 

2011. október 6. - Új Magyar Szó 

Az RMDSZ cáfolja, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) pedig kitart amellett, hogy 

utcai tüntetést tartanak ma, az aradi vértanúk napján Marosvásárhelyen a helyi 

gyógyszerészeti és orvostudományi magyar tagozatának megalakításáért. Az eredeti tervek 

szerint az aradi vértanúkra közösen emlékeztek volna a magyar pártok és szervezetek 

képviselői, más jellegű demonstrációra senki sem kért és nem kapott engedélyt. A 

meghívottak között Tőkés László is felszólal Marosvásárhelyen, az EMNT pedig nyolc 

buszt indít útra Kovászna, Hargita és Kolozs megyéből. 
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A magyar külügy biztatónak tartja a Malina-ügy fejleményeit 

2011. október 5. - MTI, bumm.sk 

Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára biztatónak nevezte a Malina 

Hedvig-ügy fejleményeit. A helyettes államtitkár Doroslav Trnka főügyészhelyettesnek 

arra az előző napi nyilatkozatára reagált, amely szerint véglegesen lezárult Malina Hedvig 

ügyének kivizsgálása. Prőhle Gergely azt mondta, ez „biztató jele annak, hogy az 

igazságszolgáltatás minden politikai befolyás nélkül érvényesülhet”. Egy a tárca által 

szervezett háttérbeszélgetésen a helyettes államtitkár kérdésre válaszolva reményét fejezte 

ki, hogy Malina Hedvig megkapja az „erkölcsi rehabilitációt” a szlovák közvélemény előtt. 

 

Belgrádot nem hatják meg a magyar aggályok 

2011. október 5. - MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

Belgrád nem tart attól, hogy a restitúciós törvénnyel kapcsolatos budapesti vélemények és 

a melegek belgrádi felvonulásának betiltása befolyással lenne az Európai Bizottság október 

12-i jelentésére, amely Szerbia tagjelölti felkészültségével foglalkozik. Bozidar Djelic, a 

szerb kormány integrációs ügyekkel foglalkozó miniszterelnök-helyettese szerdai televíziós 

nyilatkozatában kifejtette, hogy a vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény nem 

diszkriminatív, s amikor tervezet formájában véleményezésre megküldték az Európai 

Bizottságnak, akkor semmi ilyen jellegű észrevétel nem hangzott el. „Az uniós országok 

nagyköveteinek múlt csütörtöki tanácskozásán Magyarország felvetette ezt a problémát, 

Vincente Deger, az EU belgrádi képviseletének vezetője pedig arra emlékeztetett, hogy 

nincs egységes uniós modell a vagyon-visszaszármaztatásra és kárpótlásra, Németország 

nagykövete pedig azt mondta, hogy ez Szerbia belügye” - hangsúlyozta Djelic.  

 

Németh Zsolt: Belgrádnak vissza kell vonnia a kárpótlási törvényt  

2011. október 5. - hirado.hu, Duna TV, Hetiválasz 

A kollektív bűnösség ellentétes az európai alapelvekkel - mondta Gál Kinga európai 

parlamenti képviselő, aki szerint súlyosbítja a helyzetet, hogy a szerbiai törvényben 

mindennek érvényes jogkövetkezménye van. Ezért úgy véli, az EP nem fogja szó nélkül 

hagyni a kérdést. Az Európai Bizottság figyelni fogja a törvény alkalmazását. Ennél sokkal 

többet nem tehetnek, az uniós szerződés ugyanis a tagállamok hatáskörébe sorolja a 

tulajdonjogok kérdését. „A Bizottság ugyanakkor felhívhatja a figyelmet az olyan 

alapelvekre, mint a törvény előtti egyenlőség és a megkülönböztetés tilalma. De a 

módszerbe, hogy a kárpótlást hogyan hajtják végre, nem tudunk beleszólni” - mondta 

Peter Stano bővítési szóvivő. „A szerb kárpótlási törvény az a kollektív bűnösségnek az 
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elvén alapul, ezért elfogadhatatlan. És, hogy ha egy törvény diszkriminatív, akkor nem 

lehet jogszerűen azt végrehajtani sem, tehát meg kell változtatni a törvényt. Bízom abban, 

hogy decemberig képes lesz erre a szerb kormány, illetve a szerb parlament, hogy ezt a 

törvényt átalakítsák, és ez által elhárítsák az akadályt Szerbia Európai Uniós 

integrációjának az útjából” – mondta Németh Zsolt, a Külügyminisztérium államtitkára. 

 

Népszámlálás: az Emberi Jogi Központ akciója 

2011. október 5. - Vajdaság Ma 

Figyelemfelkeltő akciót szervezett a szenttamási Emberi Jogi Központ. Óriásplakátokat 

helyezett ki több településen: Bácsföldváron, Kikindán, Kishegyesen, Kúlán, Moholon, 

Muzslyán, Nagybecskereken, Óbecsén, Szabadkán és Törökbecsén. Akciójának célja, hogy 

a népszámlálás során félelemből, bizonytalanságból senki ne tagadja meg magyarságát, 

illetve hogy minél többen magyarnak vallják magukat. 

 

Vajdasági fiatalok Strasbourgban 

2011. október 5. - Pannon RTV 

42 vajdasági fiatal utazhatott Strasbourgba a VMSZ és a Fidesz jóvoltából. A fiatalok két 

napot töltöttek Franciaországban, és Strasbourg mellett egyéb városokat is meglátogattak. 

Az Európai Parlamentbe is ellátogattak, ahol Deutsch Tamás fogadta őket. 

 

Az identitásváltás nyomában 

2011. október 5. - Magyar Szó 

Öt kutatócsoport vesz részt abban a három évig tartó nemzetközi programban, amelyben a 

migrációt vizsgálják. A hét elején a szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság volt 

a házigazdája e projektum egyik tanácskozásának. „Két éve már a Berni Egyetem 

Földrajztudományi Intézetének a koordinálásával öt kutatócsoporttal vizsgáljuk a 

migrációs jelenségeket. A szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság vállalta a 

szerb–magyar határ menti régiók migrációs szokásainak a modellezését, s több mint 

hatvan mélyinterjút készítettünk. Többek között vizsgáljuk a motivációkat, a 

nyelvhasználati szokásokat, azt, hogy történt-e, s ha igen, hogyan identitásváltás. A célunk, 

hogy átlássuk a migrációhullámokat” – mondta el Gábrity Molnár Irén, a Magyarságkutató 

Tudományos Társaság elnöke. A kutatást jövőre fejezik be. 

 

Hazudott az ukrán külügyminiszter a kárpátaljai magyarságról  

2011. október 5. - Kárpátalj Ma, MTI 

Az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének ötnapos strasbourgi őszi ülésszakán az 

ET miniszteri bizottságának soros elnökeként Kosztyantin Hriscsenko ukrán 
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külügyminiszter tartott beszámolót. A miniszteri beszédet követő kérdések sorában a 

jobbikos Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő a 160 ezer kárpátaljai magyar 

helyzetét vetette fel. Gaudi-Nagy egyfelől szóvá tette, hogy a magyarok diszkriminációt 

szenvednek el a nyelvhasználat, így az anyanyelven történő egyetemi felvételizés, illetve az 

érettségi terén. Hiányolta továbbá a magyar autonóm régió megteremtésének lehetőségét, 

valamint az iránt érdeklődött, hogy miért zaklatja az ukrán titkosszolgálat azokat, akik 

felveszik a magyar állampolgárságot, noha az ukrán jogszabályok tiltást és szankciót nem 

írnak elő a kettős állampolgárság esetére. Válaszában Hriscsenko azt állította, hogy 

Ukrajnában nem engedélyezett a kettős állampolgárság, de tagadta, hogy a gyakorlatban 

fellépnének ellene hatósági úton. Mondta ezt annak ellenére, hogy idén számos ilyen 

rendőri akció vált ismertté, és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Martonyi János 

külügyminiszter is írásban kérte ezek leállítását. 

 

Ha nem használjuk, eltűnik! 

2011. október 5. - Tomka Tibor - Népújság 

A Dobronak Községi Tanácsban jóformán már a mandátum eleje óta zajló nyelvhasználati 

huzavonának az utóbbi ülésen végre lett valami hozadéka is. A különstátusú magyar 

képviselőnek a 10 eddigi tanácsülésen mindig hangoztatott tiltakozásával sikerült csak 

elérni, hogy az üléseken magyar–szlovén tolmács segítségével a magyarul nem értő 

tanácstagok megértsék a mondanivalóját. Fordított irányú tolmácsolásra az említett 

képviselőnek nem volt, nincs szüksége, ugyanis ő mindent megért szlovénul is, ahogy 

hangoztatja, „én mindenkit megértek, sajnos engem nem értenek meg”. Felmerül 

természetesen a kérdés – fel is merült, ennek hangot is adtak –, ha megérti szlovénul, 

miért nem hajlandó beszélni is szlovénul, hogy „mindenki megértse.” A 

közintézményekből, a közszférából az elmúlt évtizedekben kiszorult magyar nyelv 

végveszélyben van, ha nem használjuk, nagyon könnyen el is tűnhet – írja a Népújság 

szerkesztője. 

 

Hofer: tiszteletbeli elnök 

2011. október 5. - Volksgruppen.at 

Hofer Józsefet, a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület korábbi elnökét a magyar 

nyelv és kultúra ápolásáért és támogatásáért végzett szolgálataiért az egyesület vezetősége 

tiszteletbeli elnökké nevezte ki. Hofer József 2005-től 2011-ig vezette az egyesületet. Ez 

alatt az idő alatt vehette birtokba az egyesület az Augasseban lévő székházát. Elnöksége 

alatt Hofer megszervezte többek között a Kozina Sándor és a Mauer Rezső munkásságát 

bemutató kiállítást, valamint az 1956-os emlékkiállítást, de számos jól sikerült 

magyarországi kirándulás szervezése is fűződik a nevéhez  
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk 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   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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