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Egyfordulós, kétszavazatos választási rendszert javasol a Fidesz 
2011. október 6. - MTI, Népszabadság Online 

Egyfordulós, kétszavazatos választási rendszerre tesz javaslatot a Fidesz frakciója és a 

határon túli magyarok is kapnak szavazati jogot. Az MTI birtokába jutott koncepció 

értelmében a továbbiakban is két szavazattal rendelkezik minden Magyarországon 

lakóhellyel rendelkező választópolgár. Ha a választópolgár a magyarországi 

választójegyzékben kíván szerepelni, akkor egy szavazatot egyéni választókerületi 

országgyűlési képviselőjelöltre, egyet pedig országos listára adhat le. Ha pedig a 

nemzetiségi választói névjegyzékben kíván szerepelni, akkor egy szavazatot az egyéni 

választókerületi országgyűlési képviselőjelöltre, egyet pedig a kedvezményes nemzetiségi 

jelöltre adhat le. A Fidesz tervei szerint emellett a Magyarországon lakóhellyel nem 

rendelkező, határon túli magyar állampolgárok megkapják a választójogot, amellyel a 

magyarországi országos listára szavazhatnak. A külföldön élők a Fidesz tervei szerint 

levélben szavazhatnának a jövőben. 

 

A multikulturális jelleg érvényesítésére szólítja fel a MOGYE-t az 
oktatási minisztérium 
2011. október 6. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Népszabadság 

Az oktatási minisztérium hivatalos átiratban kérte a MOGYE vezetőségétől, hogy 

maradéktalanul érvényesítse a multikulturális jelleget az intézmény egyetemi chartájában 

- olvasható az RMDSZ közleményében. A kért módosítások biztosítják a magyar tagozat, 

valamint az ehhez szükséges külön intézetek létrehozásának és működésének feltételeit is. 

Az átirat előírja a Charta átfogalmazását, amely az új változat szerint úgy rendelkezne: a 

tanintézménynek egy önálló tagozatokból álló egyetemi struktúrát kell létrehoznia, 

ugyanakkor egy olyan új bekezdés beiktatását kéri, utóbbi kimondja a multikulturális 

egyetemek sajátos struktúrájának biztosítását és tiszteletben tartását. A javasolt 

szövegváltozat egyértelműen leszögezi: az oktatási törvény értelmében, az egyetemen zajló 

elméleti oktatás, valamint a klinikai és szakmai gyakorlat román, magyar és angol 

nyelveken zajlik. 

 

Répás Zsuzsanna: A vajdasági magyarság mindig számíthat az 
anyaország magyarjaira és a magyar kormányra 
2011. október 6. - MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A vajdasági magyarság a Kiss Ernő honvédtábornok, aradi vértanú földi maradványait 

őrző eleméri katolikus templomban tartotta központi megemlékezését. Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszédében a nemzetek békés egymás 

mellett élését szorgalmazta, és utalt a magyar kormány álláspontjára is a minap elfogadott 

szerbiai restitúciós törvénnyel kapcsolatban. A Szerbiában zajló népszámlálással 

kapcsolatosan kifejtette: „A vajdasági magyarságnak tudnia kell azt is, hogy bármilyen 
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eredmények és arányok születnek majd egyes helyeken, az anyaország magyarjaira és a 

magyar kormányra mindig számíthat. A vajdasági magyarság nem önmagában létezik, 

hanem a Kárpát-medencei, sőt az azon kívül élő teljes magyar közösségnek fontos része.” 

A megemlékezés Korhecz Tamás, az MNT elnöke hangsúlyozta: „Szabadságharcunknak 

máig ható örök értékei vannak. Ezek egyike a különbözőségek tisztelete, és az összefogás a 

nemes célok érdekében. A 13 vértanú Magyarország számos nemzetiségéhez tartozott.” 

 

Megemlékezés az összefogás jegyében 
2011. október 6. - Mózes Edith - Erdély Ma, Népújság, szekelyhon.ro 

Vörösmarty Mihály Szózatával kezdődött és a magyar, illetve a székely himnusz 

eléneklésével ért véget az a rendezvény, amelyen csütörtök délután a Székely Vértanúk 

emlékművénél közösen emlékeztek meg az erdélyi magyar pártok az aradi és a 

marosvásárhelyi vértanúkról. Miután elhelyezték az emlékezés koszorúit, a tömeg az 

orvosi egyetem elé vonult, ahol a kerítésre 1500 szál szegfűt tűztek fel: fehéret a magyar 

oktatásért, sárgát a román oktatásért, és pirosat a vértanúk véréért. Tőkés László, az 

EMNT elnöke miközben „kezet fogott az RMDSZ-szel és a Magyar Polgári Párttal” 

elmondta, hogy a szabadságharc hőseinek emléke a ma emberét is kötelezi, hogy kiálljon a 

szabadság mellett. Hangsúlyozta, a forradalmak, de különösen az 1989-es forradalom 

szellemiségét meg kell őrizni, meg kell védeni, különösen ma, amikor a magyar 

felsőoktatás „a tovább élő nacionál-kommunizmus vértelen támadásának”, a többségi 

politika agresszivitásának áldozatává eshet. Visszautasította a prefektus vádját, aki szerint 

a MOGYE magyar tagozatáért szervezett tiltakozó megmozdulás provokáció lenne. „Nem 

mi provokálunk, minket provokálnak” - mondta az EP alelnöke. Borbély László, az 

RMDSZ politikai alelnöke az összefogás szükségességét hangsúlyozta, amely ma is épp oly 

időszerű, mint volt 1848-ban, 1956-ban vagy 1989-ben. Kijelentette: a marosvásárhelyiek 

megszenvedtek a demokráciáért, ezért meg kell találni az összefogás módját, mert csak így 

lehet legyőzni azokat, akik a magyar közösség ellen akarnak fellépni. 

 

Az összefogás fontosságát hangsúlyozták Aradon 
2011. október 6. - MTI - Estefán Zsolt 

Az összefogás és a magyar nemzethez való tartozás felvállalásának fontosságát 

hangsúlyozták a nemzeti gyásznap alkalmából Aradon tartott megemlékezéseken 

felszólaló magyarországi és romániai magyar politikusok. Az aradi megemlékezések a 

belvárosi katolikus templomban kezdődtek, majd ezt követően az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc kivégzett tábornokainak vesztőhelyénél koszorúzás követte. Az egész 

napos megemlékezés-sorozat az aradi Szabadság szobornál zárult. Ott elmondott 

beszédében Soltész Miklós szociális-, család- és ifjúságügyi államtitkár az aradi vértanúk 

példamutatása kapcsán a magyar nemzethez való tartozás fontosságát hangsúlyozta, 

utalva a helyi magyar közösség számára is fontos, Romániában október 21-től 31-ig tartó 

népszámlálásra. "Minden ember életében eljön az a pillanat, amikor megvallhatja, mely 

nemzethez, közösséghez tartozik. Megvallhatja, hogy hite mely egyházhoz, mely 
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felekezethez köti. Fontos, hogy segítsük egymást, fontos, hogy szégyenérzet nélkül valljuk 

meg - büszkén, de nem gőgösen – azt, amit őseinktől örököltünk, amiért a tábornokok 

ezen a helyen meghaltak" – mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy ennek a közös 

szemléletnek a középpontjában a magukért cselekvő egyénekre épülő közösségnek kell 

lennie. Kelemen Hunor a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke 

beszédében ugyancsak az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet. "A közös célokért 

össze kell fognunk. ( ) Az összefogás kényszerűsége igaz itt, Erdélyben, a Székelyföldön, a 

Partiumban, igaz a Kárpát-medencei magyarságra, hiszen közösen tudunk jövőt építeni, 

máskülönben szétesünk" – mondta. Bognár Levente, Arad alpolgármestere beszédében a 

kivívott jogok fontosságát hangsúlyozta.  

 

Állampolgári eskütétel az aradi vértanúk emléknapján 
2011. október 6. - MTI, Echo TV 

Negyvenheten tették le az állampolgári esküt, s váltak magyar állampolgárrá a Békés 

megyei Lőkösházán az aradi vértanúk emléknapja alkalmából tartott ünnepségen 

csütörtökön. Az ünnepségen Erdős Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatal 

kormánymegbízottja emlékező beszédében Széchenyi Istvánt idézve kijelentette: 

„Szabadságát az ember rendszerint akkor becsüli, amikor már nem szabad, vagy ha 

szabadságát végtelen áldozatokkal vívta ki”. A szónok emlékeztette hallgatóságát: „A 

szabadságharc hősei az életüket adták, hogy kivívják számunkra a szabadságot. Ha ez 

akkor a túlerővel szemben nem is sikerült nekik, de áldozatuk árán megtanították az 

utókort a szabadságot megbecsülni”. 

 

Semjén: rendben, ütemezetten történik az oktatás-nevelési 
támogatások utalása 
2011. október 6. - MTI 

Rendben, ütemezetten történik a határon túli magyaroknak járó oktatás-nevelési 

támogatások utalása - írta a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes Mesterházy 

Attila szocialista frakcióvezető írásbeli kérdésére válaszolva. Mesterházy azt firtatta, hogy 

miért késnek a határon túli oktatási-nevelési támogatások, és azon véleményének is 

hangot adott, hogy a BGA új vezetője egy hét alatt bizonyította alkalmatlanságát. Semjén 

Zsolt válaszában ez utóbbi állítást visszautasította, és közölte: a Muravidéken és 

Drávaközben a lebonyolító szervezet felé a támogatási összeg átutalása szeptember 9-én 

megtörtént. A Vajdaságban a lebonyolító szervezet szeptember 15-től kezdte a nyertes 

pályázók kiértesítését, ebben a régióban a kifizetések ütemezetten haladnak. Semjén Zsolt 

kitért arra is, hogy Erdélyben a kifizetések szintén ütemezetten történnek, az oktatási-

nevelési támogatás bizonylati háttere teljesen rendben van. Erdélyben és Felvidéken is 

hamarosan elindulhat a támogatási összegek folyósítása - jelezte. Hozzátette: Kárpátalján 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 
O

k
tó

b
e

r 
6

. 

http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=16&r_id=&hir_id=262635
http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=16&r_id=&hir_id=262635


 

 

 

 

 

 
5 

a kártyák nagy része elkészült, amelyek körzetenkénti csoportosítása és kiosztása 

októberben várható. 

 

A Nemzeti Összefogás Tanácsának megalapítását kezdeményezi az 
LMP 
2011. október 6. - MTI, hirado.hu 

A világ magyarságának képviseletét biztosító Nemzeti Összefogás Tanácsának 

megalapítását javasolja az LMP. Erről a jövő héten egyeztetnének a parlamenti és a 

határon túli magyar pártokkal. Dorosz Dávid, az LMP országgyűlési képviselője szerint az 

a céljuk, hogy úgy biztosítsanak jogokat a határon túliaknak az őket érintő ügyekben, hogy 

közben ne veszélyeztessék az autonómiatörekvéseket. „A határon túli magyarokat érintő 

ügyekben a Parlament e nélkül a tanács nélkül nem tudna döntést hozni. Tehát a határon 

túli magyarok akarata ellenére semmilyen döntést nem tudna a magyar országgyűlés 

elfogadni. Ennek a testületnek 50 fő lenne a tagja és a határon túli magyar közösségek 

listán választhatnák meg ezt az ötven főt” – mondta Dorosz Dávid. 

 

Gál Kinga: többletérték az anyanyelven való tanulás 
2011. október 6. - Erdély Ma 

Az EP képviseletében Gál Kinga, a Kisebbségi Munkacsoport elnöke nyitotta meg a MELT 

(Multilingual Early Language Transmission) projekt zárókonferenciáját Brüsszelben. A 

program gyakorlati segítséget kínál a kisebbségi közösségekben felnövő gyerekek iskola 

előtti oktatásával kapcsolatban, így segíthet a kárpát-medencei magyarság számára is az 

anyanyelvi beiskolázás területén. A fideszes képviselő beszédében kiemelte: a gyakorlati 

eredményeket nemcsak a kisebbségi, hanem a többségi társadalom tagjai között is 

terjeszteni kell. Az Európai Bizottság által finanszírozott kétéves projekt célja 

összegyűjteni azokat a hasznos tapasztalatokat, melyek az iskolás kor előtt segítik a 

gyermekek számára a többnyelvű (elsősorban kisebbségi és többségi nyelvű) közegben 

való tanulást. A programban négy nyugat-európai kisebbségi közösség vett részt: a 

finnországi svéd, a hollandiai fríz, valamint a walesi és a franciaországi breton közösségek. 

 

Új elnök a BKB élén 
2011. október 6. - transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Az eddigi elnök Dr. Kincses Mária nyugdíjba vonulása után a Bolyai Kezdeményező 

Bizottság (BKB) új elnököt választott Dr. Brassai Attila személyében - olvasható a 

szervezet közleményében. Az új elnök a MOGYE Általános Orvosi Karának gyógyszertan 

professzora, a BKB Koordinációs Testületének tagja. Kincses Mária rendkívül nehéz 

időszakban állt a BKB élén, tevékenysége miatt több ízben halálos fenyegetéseket is kapott 
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- fogalmaz a közlemény, amely szerint sok tekintetben a BKB elmúlt években kifejtett 

tevékenységének köszönhető, hogy az európai közvélemény megkérdőjelezte a román 

kisebbségpolitikáról kialakított pozitív képet. A BKB tevékenységének súlypontját 

Marosvásárhelyre helyezi át, és ha szükséges, a polgári engedetlenség módszereivel fogja 

kikényszeríteni a MOGYE magyar intézeteinek létrehozását - áll a dokumentumban. 

 

Idén nem lesz alkotmánymódosítás és területi átszervezés 
2011. október 6. - Jámbor Gyula - Nyugati Jelen 

Hagyomány október 6-án a megemlékezésen résztvevő RMDSZ-elnök találkozása az 

újságírókkal. Csütörtökön az RMDSZ aradi székházában Bognár Levente, az RMDSZ Arad 

megyei elnöke nyitotta meg a sajtótájékoztatót, majd Kelemen Hunor RMDSZ-elnök négy 

időszerű politikai kérdésre tért ki: a parlamenti és helyi választások összevonására, a 

választási rendszerre, az alkotmánymódosításra és a regionalizálásra. Megjegyezte, egyik-

másik kérdésben az RMDSZ-en belül sem teljes az egyetértés. A területi átszervezés 

kérdésében az RMDSZ a gazdasági fejlesztési régiók átszervezését javasolta, a területi 

átszervezéshez alapos és mélyreható viták szükségesek. A javasolt „megamegyék” nem 

lennének funkcionálisak, létrehozásuk hiba volna. A területi átszervezést feltétlenül a 

parlamenti ciklus elejére, nem a végére kell tenni. Leszögezte: regionalizálás szerinte nem 

lesz 2012-ig, vagy ha igen, akkor az RMDSZ nélkül. 

 

Zilahon tartják az EMNT népszámlálási kampánya 
zárórendezvényét 
2011. október 6. - transindex.ro 

Sajtótájékoztatón ismertette Szász Péter, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

Kolozs megyei alelnöke és Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) elnöke az EMNT 

népszámlálási kampányának fejleményeit. Soós Sándor elmondta, hogy az elmúlt héten 30 

000 szórólapot juttattak el közép-erdélyi háztartásokba. Ezzel párhuzamosan folynak azok 

a rendezvények is, amelyeket az EMNT partnerszervezetei pályáztak meg. Ifjúsági, egyházi 

rendezvényekre került sor, amelyeken a szervezetek kiemelt témaként kezelik a 

népszámlálást, szórólapokat és plakátokat is osztogatnak. A népszámlálási kampány 

zárórendezvényét Zilahon fogják tartani október 15-én, a Szakszervezetek Művelődési 

Házában. Az eseményen beszédet mond Tőkés László, az EP alelnöke és Gergely István 

"Tiszti", a csíkszeredai Csibész Alapítvány elnöke. 

 

Smaranda Enache átvette az Európai Polgári Díjat 
2011. október 6. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Átvette az Európai Polgár Díjat Smaranda Enache emberjogi harcos, a Pro Europa Liga 

társelnöke csütörtökön, Marosvásárhelyen. Smaranda Enache Tőkés Lászlótól, az EP 

alelnökétől vette át a kitüntetést a Pro Europa Liga marosvásárhelyi székházában. Az 

ünnepélyes átadón Tőkés örömét fejezte ki, hogy éppen Marosvásárhelyen, a Pro Europa 

Liga székhelyén, közvetlen munkatársainak jelenlétében adhatja át a kitüntetést Enache 

E
rd

é
ly

 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/iden_nem_lesz_alkotmanymodositas_es_teruleti_atszervezes.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=27262
http://itthon.transindex.ro/?hir=27262
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=56263


 

 

 

 

 

 
7 

asszonynak. Jelzésértékű lehet, hogy a különleges alkalomra nem Brüsszelben kerül sor, 

hanem ott, ahol a díjazott nap mint nap végzi munkáját, mondta Tőkés. Smaranda Enache 

megköszönte Tőkés László méltatását, majd elmondta, hogy a kitüntetés nemcsak a saját, 

hanem a Pro Europa Liga munkásságának elismerését is jelzi. Smaranda Enachét, aki 

immár több mint két évtizede dolgozik az emberi jogok, a nemzetek közötti tolerancia, a 

kisebbségek védelme és az európai értékek jegyében, Tőkés László javasolta a díjra. 

 

Kovászna megye 10-12 románja provokálja akcióival a magyar 
közösséget 
2011. október 6. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Antal Árpád csütörtökön egy sajtótájékoztatón fejezte ki felháborodását, amiért az elmúlt 

években a megyéből 10-12 román provokálja akcióival a magyar közösséget, érdekük, hogy 

a térségben etnikai konfliktus legyen. Antal elmondta, ezek a személyek többször 

feljelentették a sepsiszentgyörgyi önkormányzat és a Kovászna megyei tanács vezetőségét, 

kifogásolták a két intézmény több határozatát. „Feljelentőink nem érik el céljukat ezekkel 

az akciókkal, mert mi megyünk tovább, ugyanakkor sokszor elmondtam, ezek a személyek 

nem ismerik a magyar közösség pszichológiáját. Mi nem ijedünk meg, ellenkezőleg, 

erősítenek bennünket, minden perből erősebben kerülünk ki” - mondta Antal. 

 

Szándékosan sorvasztották el az orvosképzést Marosvásárhelyen? 
2011. október 6. - Erdély Ma, hirado.hu 

Szándékosan idéztek elő tanárhiányt a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem magyar tagozatán: ez is a magyar orvosképzés elsorvasztását szolgálta – állítja 

Kincses Ajtay Mária, az egyetem egyik nyugdíjba küldött professzora. Az egyetem 

szenátusa arra hivatkozva tagadta meg a magyar tagozat önállósítását, hogy azt az 

oktatóhiány miatt nem lehet majd akkreditálni. Kincses Ajtay Mária szerint 1945-ben 

kiváló magyarországi vendégtanárok indították el az egyetemet, akiknek gondjuk volt arra, 

hogy legjobb tanítványaikból kineveljék az utánpótlást. 1962-ben viszont egy 

pártrendelettel előírták, hogy a gyakorlati képzést románul kell tartani: a hatalom később 

román diákokat és oktatókat is telepített az egyetemre. Az 1989-es fordulatig a magyar 

oktatók aránya már 30 százalék alá szorult és ez az utóbbi két évtizedben sem változott, 

pedig ma a diákok csaknem fele magyar. A professzorasszony leszögezte: a magyar tagozat 

csak úgy erősödhet meg, ha saját kezébe veszi sorsát: ezért nem tűrhetik el, hogy a román 

többségű szenátus elszabotálja az önállósulás törvény adta lehetőségét. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Csíkszeredában 
2011. október 6. - Létai Tibor - szekelyhon.ro 

Csíkszeredában a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) helyi szervezetének 

rendezésében fáklyás felvonulással emlékeztek meg az 1849. október 6-án Aradon 

mártírhalált halt tizenhárom vértanú tábornokról. Tóth Bálint, a HVIM erdélyi szóvivője 

hangsúlyozta: „a hősökre emlékeznünk kell, mert példát mutattak emberségből. 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=101543&cim=kovaszna_megye_10_12_romanja_provokalja_akcioival_a_magyar_kozosseget
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=101543&cim=kovaszna_megye_10_12_romanja_provokalja_akcioival_a_magyar_kozosseget
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Emlékeznünk kell rájuk, mert nem bolyonghatunk gyökereit vesztett népként a 

nagyvilágban”. A Gál Sándor-szobor talapzatánál a kegyelet koszorúit helyezte el a HVIM 

csíkszeredai szervezete, Csíkszék Székely Nemzeti Tanácsa, a Volt Politikai Foglyok 

Szövetsége, az RMDSZ Csík Területi Szervezete, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) 

csíkszeredai szervezete, valamint az 56-os nemzetőrség. A rendezvény a magyar és a 

székely himnusz eléneklésével zárult. 

 

Esterházy-domborművet avattak Dunaszerdahelyen 
2011. október 6. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, Magyar Nemzet 

Esterházy János-domborművet avattak a vértanúk napján Dunaszerdahelyen. A 

dombormű Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész munkája, akinek 

Dunaszerdahelyen több történelmi vonatkozású szobra is látható. A dombormű leleplezése 

előtt Duray Miklós egyetemi tanár, az MKP volt alelnöke mondott ünnepi beszédet a szép 

számban megjelentek előtt. Duray méltatta Esterházy életét és munkásságát; 

hangsúlyozta, hogy Esterházy életműve példaértékű, s mához szóló üzenete van. 

 

Szlovákiai megemlékezések az aradi vértanúk napján  
2011. október 6. - MTI, Új Szó Online 

Emlékhelyek megkoszorúzásával, kulturális műsorokkal és egyházi rendezvényekkel 

emlékeztek meg csütörtökön Szlovákia számos magyarok lakta városában és falujában a 13 

aradi vértanúról, akik közül hárman - Lahner György, Aulich Lajos, Dessewffy Arisztid - az 

egykori Felső-Magyarországon születtek. A megemlékezéseket a felvidéki magyar civil és 

politikai szervezetek, a Csemadok és a helyi önkormányzatok szervezték. Társszervezőként 

több helyen a pozsonyi és a kassai magyar diplomáciai és kulturális képviseletek is 

bekapcsolódtak az akciókba. A rendezvényeken elhangzott beszédek méltatták az aradi 

hősöket, megfogalmazták a mának szóló tanulságokat és üzeneteket is. 

 

„Először érezhetjük a hátunk mögött az anyaország rendíthetetlen 
támogatását” 
2011. október 6. - Ternovácz István - Vajdaság Ma 

A vajdasági magyarok az aradi gyásznap 162. évfordulójának előestéjén a Nyugat-Bácska 

központjának számító Zomborban, Schweidel József honvédtábornok szülővárosában 

emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A vajdasági magyar 

pártok és civil szervezetek képviselői mellett a szabadságharc, valamint a két világháború 

hősi halottainak és ártatlan áldozatainak emlékhelyénél, továbbá a hősi halált halt 

nagyjaink és temetetlen halottaink emlékfalánál koszorút helyeztek el a Magyar 

Köztársaság belgrádi nagykövetségének és a magyarországi testvértelepülések a képviselői. 
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Pásztor István az elkötelezettség és a vállalás ünnepeként beszélt a megemlékezésről. 

Pásztor szerint azért jó most vajdasági magyarnak lenni, mert „hosszú évtizedek után talán 

most először érezhetjük a hátunk mögött az anyaország rendíthetetlen támogatását. 

Másrészt pedig a megbélyegzésnek a visszautasításában egységesen lépett fel az itteni 

magyar közösség” – hangsúlyozta a VMSZ elnöke. 

 

Itt Magyarország tekintélyéről van szó 
2011. október 6. - Vajdaság Ma, Duna TV 

Nem szabad elfelejteni, ahhoz, hogy déli szomszédunk valaha is az EU tagja legyen, 

Magyarország hozzájárulása is kell - mondta az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. 

A vajdasági magyarok kollektív megbélyegzése ellentétes a nemzetközi joggal és Szerbia 

hosszú távú érdekeit is sérti - mondta Lomniczi Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának 

elnöke a Közbeszédben. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel egyetemben az Emberi 

Méltóság Tanácsa is kérte a szerb államfőt, hogy ne lépjen hatályba a törvény, ne írja alá 

azt. A tanács elnöke szerint Magyarország tekintélyéről van. 

 

Álljunk a sarkunkra! 
2011. október 6. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

A Magyar Szónak Beretka Katinka, a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelvhasználattal 

megbízott tanácsosa nyilatkozott arról, hogy a magyar kisebbségi önkormányzat értesült-e 

már népszámláláson tapasztalható szabálytalanságokról. „Elsősorban az MNT megfigyelői 

révén jutunk információkhoz, de a különböző sajtóközlemények, másféle információk 

révén a lakosság közvetlenül minket is megkeres. Általában ugyanarra a problémára hívják 

fel a figyelmet: a biztosok nem töltik ki az űrlapot, azzal a magyarázattal, hogy ezt majd 

otthon teszik meg. Az is előfordult, hogy ceruzával írják be az adatokat. Ha 

szabálytalanságot tapasztalnak, az a legokosabb, ha felírják az összeíró biztos nevét és 

legitimációs számát, hiszen ha jogsértésre kerül sor, akkor ennek alapján sokkal könnyebb 

visszavezetni a folyamatot. Természetesen mindig ragaszkodjanak ahhoz, hogy előttük 

töltsék ki az űrlapot.” 

 

Nem engedjük megfélemlíteni a magyarokat! 
2011. október 7. - Ottlik Judit - Magyar Hírlap 

Korai lenne megítélni, hogy a választási év előszele érződik a szerb lépésben, vagy pedig 

egyszerűen arról van szó, hogy maga a vezetés mondott le a tagjelölti státus 

megszerzésének lehetőségéről, és ilyen messze mennek el a belpolitikai célok elérése, 

hatalmuk megtartása érdekében – mondta a Magyar Hírlapnak Németh Zsolt. A 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a lapnak adott interjúban kifejtette, a 

kárpótlási törvény igenis újraalkotja a kollektív bűnösség elvét, a jelenlegi szerb 

kormánykoalíció pedig nacionalista irányba mozdult el, amit a koszovói események is 

példáznak. Elmondta, Magyarország két lépést  tehet az ügyben: „egyrészt felhívjuk szerb 

és más partnereink figyelmét a vonatkozó álláspontunkra, legyen szó az Európai 
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Bizottságról, bilaterális vagy multilaterális kapcsolatainkról. A másik, legalább ugyanolyan 

fontos dolog pedig az, hogy egyértelmű támogatásunkról biztosítjuk a Vajdasági Magyar 

Szövetséget és a vajdasági magyar közösség egészét, hiszen az ő megfélemlítésükről van 

szó. Ők leginkább a magyar államra, és a többi nemzetrész támogatására számíthatnak”. 

 

Tiltakozó levelet kapott Schmitt Pál Kárpátalján 
2011. október 6. - MTI, hvg.hu 

Gajdos István, az UMDSZ elnöke levelet adott át a kárpátaljai látogatáson tartózkodó 

Schmitt Pál köztársasági elnöknek, amelyben a szervezet nehezményezi, hogy a 

Külügyminisztérium felfüggesztette az UMDSZ jogát a kárpátaljai magyarok vízumhoz 

jutását könnyítő nyilatkozatok kiadására. A levél szerint „az UMDSZ mint az egyetlen 

országos magyar érdekvédelmi szervezet aggodalommal figyeli azokat az eseményeket, 

amelyek következtében az ukrajnai magyarok túlnyomó többségét megfosztották az 

anyaországgal való szabad és akadálymentes kapcsolattartás lehetőségétől”. „A kárpátaljai 

magyarság túlnyomó többségének ilyetén való diszkriminálása már az ukrán hatóságok 

figyelmét is felkeltette, s ennek a közelmúltban az Ungváron megtartott ukrán–magyar 

kormányközi vegyes bizottság ülésén hangot is adtak” – olvasható a levélben, amelyben az 

UMDSZ arra kéri az államfőt, járjon közben az ügy mihamarabbi, mindenki számára 

megnyugtató megoldása érdekében. 

 

Nem akar nyomozni a rendőrség a vereckei emlékmű ügyében 
2011. október 6. - MTI, Kárpátalja, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

Hivatalos válasz érkezett Kovács Miklósnak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnökének a vereckei honfoglalási emlékmű augusztus 24-i megrongálása 

ügyében tett bejelentésére. Mint emlékezetes, a szélsőséges Svoboda párt tagjai ukrán 

állami címert szereltek fel a vereckei magyar honfoglalási emlékmű tetejére az ukrán 

függetlenség napján. A megyei és a volóci járási belügyi hatóságok a KMKSZ elnökének 

bejelentése nyomán ellenőrzést tartottak a helyszínen. A járási rendőrség 

nyomozócsoportja a helyszínen az emlékmű semmiféle sérülését nem állapította meg, 

ezért beszüntették a további vizsgálatot a bejelentés nyomán – áll a levélben. A hivatalos 

válasz végül emlékeztet, hogy a hatóságok döntése ellen a KMKSZ-nek jogában áll 

panasszal élni az ügyészségen és a bíróságon. 

 

Új kétnyelvű falutábla Gálocsban  
2011. október 6. - Kárpátalja, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

Október 2-án a helyi római katolikus templom búcsújával egy napon avattak új 

falunévtáblát az Ungvárhoz közeli Gálocsban. A 700 éves múlttal rendelkező magyar falu 

Sislóc felőli végénél gyűltek össze a település lakói és vendégeik, akiket Bocán Péter, a 

KMKSZ Gálocsi Alapszervezetének elnöke, járási képviselő köszöntött. Kovács Miklós, a 
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KMKSZ elnöke kifejtette: „Örülök annak, hogy a KMKSZ végig tudja vinni azt a 

programot, hogy kétnyelvű falunévtáblát készíttessen azoknak a magyarlakta 

településeknek, amelyek azt igényelik. Nekünk jeleznünk kell, él még itt a magyar, élni is 

akar, van még tartása és akarata, hogy a megmaradáshoz szükséges munkát elvégezze.” 

 
Fenyegetőző, soviniszta tanfelügyelő Salánkon  
2011. október 6. - Kárpátalja 

A salánki általános iskolában tartott ellenőrzést az egyik járási tanfelügyelő, aki kifejtette: 

a törvények szerint az iskolai dokumentációt, így az osztálysarkokat is az államnyelven 

vagyunk kötelesek vezetni. Néhány pedagógus megpróbálta megértetni a tanfelügyelővel, 

hogy az osztálysarok nem hivatalos állami dokumentum, ám az oktatási osztály 

munkatársa továbbra is „kötötte az ebet a karóhoz”, majd kijelentette: Kárpátalja Ukrajna 

része, s amíg a járásban ő tölti be a nevelési munkával foglalkozó tanfelügyelő tisztségét, 

megköveteli, hogy tartsunk be minden, az oktatással kapcsolatos rendeletet. Amikor a 

magyar pedagógusok arra hivatkoztak, hogy noha Ukrajnában élnek, joguk van az 

anyanyelvű oktatáshoz, fenyegetőzni kezdett, hogy a magyar nemzetiségű tanárok 

minősítésekor azt is figyelembe vehetik, tökéletesen ismerik-e az államnyelvet, s amelyik 

pedagógus nem felel meg ennek a kritériumnak, akkor azt az iskolaigazgatók akár 

évközben is elbocsáthatják a munkahelyükről – tájékoztatta a Kárpátalja című beregszászi 

hetilapot Barta Judit, az iskolai szakszervezeti bizottság elnöke. 

 

Közösen kell indulnia a két magyar szervezetnek 
2011. október 6. - Kőszeghy Elemér - Kárpáti Igaz Szó 

A kárpátaljai magyarság választási esélyeit latolgatja és az egymással szemben álló két 

magyar szervezet összefogását javasolja a jövőre esedékes ukrajnai parlamenti 

választásokra való a Kárpáti Igaz Szó. A lap szerint a magyar szempontból fontos, tervezett 

választókerületben, amely Beregszászt, a beregszászi és a nagyszőlősi járásokat foglalná 

magában, mintegy 200 ezren élnek, s ebből 85 ezren magyar nemzetiségűek. Szerinte 

ebből adódóan csak akkor van esély arra, hogy magyar jelölt kerüljön be az ukrán 

parlamentbe, ha a választás egyfordulós és mindkét magyar szervezet egyazon jelölt 

mellett teszi le a voksát. A szerző úgy véli: amennyiben két magyar indul, akkor könnyen 

meglehet, hogy egy jól felfuttatott ukrán jelölt gyűjti be a szláv szavazatok döntő hányadát 

és jut be a törvényhozásba. 
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Ljubljanában is emlékeztek a magyarok az aradi vértanúkra  
2011. október 6. - RTV Hidak 

„Minden közösségnek szüksége van azokra a hősökre, akik akár a legnagyobb áldozatra is 

képesek a közösségért, azaz az életüket is feláldozzák a szabadságért. Manapság ugyan 

nem kell meghalnia az embernek Magyarországon vagy Szlovéniában a szabadságért, de az 

aradi vértanúk példamutatása ma is időszerű, hiszen az áldozatvállalás mára 

leértékelődött. Ha az ő emléküket ápoljuk, felidézzük, az erőt ad a hétköznapokhoz is” – 

mondta a ljubljanai magyarság hagyományos október 6-i megemlékezésén Szentiványi 

István, a Magyar Köztársaság ljubljanai nagykövete. 
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http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

