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Hamarosan elindul a Nemzeti Regiszter 

2011. október 8. - MTI, Magyar Hírlap, Krónika, Új Magyar Szó 

Még novemberben összehívják a Magyar Állandó Értekezlet soron következő plenáris ülését - 

jelentette be a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 

(KÉSZ) nyolcadik kongresszusán szombaton a Parlamentben. Hamarosan elindul a Nemzeti 

Regiszter és diaszpóratanácsot is létrehoznak. Répás Zsuzsanna szerint a jogvédelem, a 

jogkiterjesztés, az identitáspolitika és az intézményfejlesztés köré csoportosítva összegezhetők a 

nemzetpolitikai feladatok. Meg kell teremteni azt az alapot, amely a magyarság valamennyi tagját az 

egységes magyar nemzet részének tekinti. Ezt deklarálja a nemzeti összetartozásról szóló törvény - 

hangsúlyozta a helyettes államtitkár, aki szerint a rendszerváltás előtti időszakhoz képest meg kell 

állapítani, hogy a külhoni magyarság helyzete javult. Kiemelte: a külhoni magyaroknak több joguk 

van, mint amennyit a szomszédos államok szívesen biztosítanak, de összességében kevesebb, mint 

amennyi „a nemzeti reprodukcióhoz” szükséges. 

 

Az állampolgárság felvételére biztatta a németországi magyarokat Semjén 

2011. október 8. - MTI, hirado.hu 

A magyar állampolgárság felvételére biztatta a németországi magyarokat Semjén Zsolt. A 

miniszterelnök-helyettes Bajorországban a németországi magyarok nemzeti zarándoklatán vett 

részt, és ennek keretében a kormány nevében átadta az anyaország üdvözletét. A müncheni magyar 

főkonzulátuson az eskütétel rendkívül jó ütemben halad. Az MTI értesülése szerint az utóbbi 

hónapokban mintegy 500-an tették le az állampolgársági esküt, hetente mintegy 50-en, és a 

kérvényezők száma folyamatosan növekszik. Semjén Zsolt tájékoztatta a németországi magyarokat 

arról is, hogy a parlament a közeli jövőben meghozza azt a törvényt, amely a külföldi magyarság 

számára a pártlisták tekintetében biztosítja a szavazati jogot. A miniszterelnök-helyettes 

tájékoztatta a németországi magyarokat a szerb parlament által elfogadott törvényről, amely a 

kollektív bűnösség alapján kizárta a kárpótlás lehetőségéből a délvidéki magyarságot. A jelenlévők 

előtt is világossá tette: Magyarország nem tartja elképzelhetőnek azt, hogy a kollektív jogfosztást 

érvényesítve Szerbia az Európai Unió tagja legyen. 

 

„A választójog a diaszpórában élőket is megilleti” 

2011. október 7. - Kovács András - Magyar Nemzet Online, Krónika 

Egy egységes rendszer jött létre a magyar állampolgárság könnyített megszerzésének tavalyi 

biztosításával a diaszpóra körében – mondta el Martonyi János külügyminiszter „A határon kívül 

élő állampolgárok parlamenti képviselete – A külföldön történő szavazás, példák és kihívások” című 

budapesti konferencián pénteken, amelyet a Magyar Tudományos Akadémián tartottak. A 

külügyminiszter szólt arról is, hogy a külföldön élő magyar állampolgároknak joguk van a 

választáson való részvételre, ahogyan az több szomszédos országban történik. Martonyi János 

magyar külügyminiszter szerint az országoknak kapcsolatot kell tartaniuk állampolgáraikkal, 

függetlenül attól, mekkora távolságra élnek az anyaországtól. 

 

http://www.magyarhirlap.hu/index.php?akt_menu=16&hir_id=235116&r_id=5
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/10/08/18/Az_allampolgarsag_felvetelere_biztatta_a_nemetorszagi_magyarokat_Semjen.aspx
http://www.mno.hu/portal/814665
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Áder János: Magyarország késésben van a külföldön élők szavazati jogának 
szabályozásával 

2011. október 7. - MTI, InfoRádió, Krónika, Új Magyar Szó 

Áder János szerint Magyarország „komoly késésben van” a külföldön élők szavazati jogának 

szabályozásával, hiszen más országokban már túl vannak az ezt a kérdést övező vitákon. A fideszes 

európai parlamenti képviselő a külföldi szavazatleadással kapcsolatban kiemelte: a Fidesz javaslata 

alapján a személyes voksolás mellett lehetőség lenne a szavazásra levél útján is, ugyanakkor az 

elektronikus voksolás lehetőségét elvetették, mivel az országok ezt a módszert általában csak 

kísérleti jelleggel alkalmazzák, mert még sok a hiba a rendszerben. Hangsúlyozta, hogy a külföldön 

élő magyarok csak az országos listára szavazhatnának a Fidesz tervei alapján. 

 

A Jobbik az oktatási-nevelési támogatások utalását követeli 

2011. október 8. - MTI, bumm.sk, Krónika 

A Jobbik arra szólítja fel Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettest, hogy 

haladéktalanul kezdjék kiutalni a határon túli magyar családoknak az elmaradt oktatási-nevelési 

támogatásokat. Szávay István jobbikos képviselő az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében 

felháborítónak nevezte, hogy nem érkeztek meg Erdélybe, Felvidékre és Kárpátaljára az előbb 

iskolakezdésre, majd szeptember végére ígért oktatási-nevelési támogatások. A képviselő szerint 

bár a jövő évi költségvetés tervezete nem növeli érdemben a határon túl élő magyaroknak szánt 

összegeket, és nem emeli a 20 ezer forintos oktatási-nevelési támogatást sem, sok magyar család 

számára még így is jelentős segítségről lenne szó, amellyel iskolakezdéskor jogosan számoltak. A 

politikus szerint a kormány képtelen arra, hogy az ellássa a nemzetpolitikát érintő legalapvetőbb 

adminisztrációs feladatokat. Megjegyzi azt is, hogy a Bethlen Gábor Alap működését „teljes káosz és 

fejetlenség jellemzi”. 

 

Az RMDSZ újrakezdte a koalíciós tárgyalásokat 

2011. október 7. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke pénteken egy sajtótájékoztatón azt nyilatkozta, hogy a 

szövetség képviselői ragaszkodnak a kisebbségi törvény parlamenti elfogadásához és újrakezdték a 

tárgyalásokat erről koalíciós partnereikkel. Kiemelte, a tisztázatlan pontok között van a majdani 

Kulturális Autonómia Tanács jóváhagyási joga, a tervezet szerint láttamoznia kell a nemzeti 

kisebbségek állami oktatási és kulturális intézményeinek vezetőit. Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke szeptember 26-án azt nyilatkozta, a koalícióban még tisztázni kell „néhány kérdést, 

amelyeket nem oldottunk meg” a kisebbségi törvénnyel kapcsolatosan, hozzáfűzte az RMDSZ nem 

szab határidőket, „politikai akaratot akar és szavazást”. „Beszéltünk a kisebbségi törvényről, 

újrakezdjük a vitát a szakbizottságban októberben, addig a koalícióban próbálunk tisztázni néhány 

kérdést”, nyilatkozta az RMDSZ elnöke. 
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http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-460588
http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-460588
http://www.bumm.sk/60674/a-jobbik-az-oktatasi-nevelesi-tamogatasok-utalasat-koveteli.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=101619&cim=az_rmdsz_ujrakezdte_a_koalicios_targyalasokat
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Kuriózummagyarok Romániája 

2011. október 7. - Czika Tihamér - manna.ro 

Czika Tihamér  az erdélyi magyar politikai szervezetek és általában az erdélyi magyarság román 

nyelvű kommunikációjának hiányát bírálja: „fel kell ismerni, hogy a román nyelvű 

kommunikációnk sokkal fontosabb, vagy legalább olyan fontos, mint a magyar. Első körben létre 

kellene hozni egy román nyelvű, de magyarok által írt és szerkesztett, óránként frissülő, profi 

hírportált. Hírportált azért, mert tévére nem volna pénzünk, a nyomtatott újságok pedig meg már 

kifutóban vannak. Van már erre kellő számú, románul jól író sajtós Erdélyben és Bukarestben. Már 

csak egy kis pénz kell, kreativitás és természetesen egy kezdeményező, legyen az akár magán 

sajtóorgánum, akár valamelyik politikai szervezetünk holdudvara. A lényeg, hogy elinduljon végre. 

Minden olyan erdélyi magyar véleményformáló gyűjtőhelye lehet, aki képes profi szinten románul 

megszólalni egy-egy ügyben”. 

 

A PSD ellezni a megyék felszámolását 

2011. október 8. - transindex.ro 

A közigazgatási reformot 2013-ban kell elkezdeni a PSD álláspontja szerint, és a jelenlegi nyolc 

fejlesztési régió kell legyen az átszervezés alapja. Emellett az ellenzéki párt azt szeretné, ha az új 

közigazgatási egységek 2014-től működnének. Victor Ponta szerint a PSD elképzelése alapján a 

közigazgatási irányítás több területen is Bukaresttől független lenne, de a megyéket nem számolnák 

fel, mert ezek bizonyos szinten regionális és kulturális identitások. 

 

A sokféleségben rejlő erő 

2011. október 8. - B. Kovács András - Háromszék 

„Az oktatási miniszter jobb belátásra tért október 5-i levele szerint, melyben ezúttal nem csupán 

helyesírási hibák kijavítását kérte a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem szenátusa 

által nemrég elfogadott chartájában” – írja a Háromszék publicistája. B. Kovács András szerint „azt 

persze nem tudni, lesz-e foganatja a miniszteri intésnek, de tény, Funeriu a valódi sérelmeket 

orvosoltatná: az egyetem multikulturális jellegének érvényesítését, a külön magyar főtanszékek, 

intézetek megalakulásának biztosítását, azok tagozattá rendeződését kéri, s azt, hogy a klinikai és 

szakmai gyakorlat ne csak román, hanem magyar nyelven is folyhassék, tételesen rámutatva arra, a 

román többségű szenátus által elfogadott alapszabálynak mely cikkelye szegi meg az új oktatási 

törvény előírásait. Az egyetemi szenátus térfelén a labda, de nem kétséges, a magyar pártok egyes 

ügyek kapcsán összehangolt cselekvése hozhat a továbbiakban is eredményt. E pluribus unum (a 

sok eggyé lesz) – tartja a jelige, ami kiegészítendő azzal: pártjaink épp különbözőségük révén 

szolgálhatják népünk érdekét”. 

 

Nem adják fel a régiósítást 

2011. október 8. - Farcádi Botond - Erdély Ma, Háromszék 

A Demokrata Liberális Párt nem tett le a közigazgatási átszervezésről, annak végrehajtásához 

azonban szükség van a koalíció támogatására – szögezte le pénteken Temesváron Emil Boc 

kormányfő. Reményét fejezte ki, hogy a koalíciós partnerekkel esedékes tárgyalásokon sikerül 

előremozdítani az ügyet. Azt is elmondta: a közigazgatási átszervezés azért fontos, hogy a megyei 
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http://manna.ro/velemeny/kuriozummagyarok-romaniaja-2011-10-07.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=27277
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=101623&cim=a_sokfelesegben_rejlo_ero
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=101626&cim=nem_adjak_fel_a_regiositast
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hatóságok hatékonyabban, közvetlenül Brüsszelből hívhassák le az európai pénzeket, ellenkező 

esetben továbbra is marad a központi irányítás, márpedig a bukaresti hatóságok nem ismerhetik a 

helyi közösség igényeit.  

 

A választások utánig le kellene zárni a területi átszervezés kérdését 

2011. október 8. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke szerint a választásokig le kellene zárni a területi 

átszervezés kérdését, mert jelen pillanatban „nincsenek meg a feltételek” erre. „ A választások után 

már más a helyzet. A választások előtt is lehet tárgyalni róla, és megállapodásra is sor kerülhet – ha 

a koalíciós társak életképes változatot találnak, de nem lehet véghez vinni a választások előtt, ezért 

mi azt mondtuk, inkább zárjuk le a témát, mert különben minden héten újabb változatok merülnek 

fel. Őszintén, hivatalosan nekünk nincsenek is variánsaink. Úgy értettem, hogy van 12 régiós meg 

10 régiós változat, de nekünk nincs ilyesmink. Elemezni kell, megnézni, hány törvényt kell 

módosítani addig” – mondta Borbély. 

 

Közeledik a népszámlálás – Intenzíven kampányolnak a pártok 

2011. október 8. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Újabb 100 ezer szórólapot visznek házhoz az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács aktivistái. Október 

20-án kezdődik a népszámlálás, amely 31-ig tart. A magyarság szempontjából fontos a 

népszámlálás eredménye mert számos kisebbségi jogosultság az illető kisebbség számarányának 

függvénye. Ezt igyekeznek a lakosságban tudatosítani a magyar érdekvédelmi szervezetek. Az 

RMDSZ mintegy három hónapja indított egy előkészítő munkát országos szinten, amelyben 

egyrészt információs anyagokat szórt, másészt minden megyében létezik egy, a népszámlálással 

foglalkozó biztos, a polgármesterek, prefektusok, alprefektusok napirenden tartják ezt a témát, 

igyekeznek mindenkit megfelelően tájékoztatni a népszámlálásról. 

 

Wittner: Ápolom a szabadság tüzét 

2011. október 8. - Létai Tibor - szekelyhon.ro 

A csíkszeredai városháza előcsarnokában pénteken égő fáklyákkal, díszsorfalat állva fogadták a 

helyi 56-sok Wittner Mária egykori halálraítélt forradalmárt. A fénylő tűzzel azt kívánták üzenni, 

hogy a szabadság lángját továbbviszik, a hős asszony példájából erőt merítve. Wittner Mária Veress 

Dávid meghívására, a Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig című rendezvénysorozat 

keretében tartott előadást a hargitai megyeszékhelyen. Szilágyi Árpád, a Volt Politikai Foglyok 

Szövetségének Hargita megyei elnöke, valamint Kelemen Csongor, az 56-os vitézi rend hadnagya is 

üdvözölte az előadót. Ezt követően Wittner Mária szégyenletesnek nevezte a 2004. december 5-i 

népszavazást, hangsúlyozva: az Orbán-kormány a Sátán kormányát váltotta le. 

 

Romániában tárgyalt Lezsák Sándor 

2011. október 9. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Kossuth Rádió, Új Magyar Szó 

A magyarországi és a romániai megyék közötti együttműködés bővítéséről tárgyalt pénteken 

Romániában Lezsák Sándor, a magyar Országgyűlés alelnöke, aki Bákó megye prefektusával 

találkozott. Lezsák Sándor szerint a Bákó megyei prefektus nyitottságot mutatott az 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=101663&cim=a_valasztasok_utanig_le_kellene_zarni_a_teruleti_atszervezes_kerdeset
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=101658&cim=kozeledik_a_nepszamlalas_intenziven_kampanyolnak_a_partok_audio
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/wittner-apolom-a-szabadsag-tuzet
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=56316
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együttműködési lehetőségek erősítésére. A magyar országgyűlés alelnöke pénteken és szombaton 

több csángómagyarok által lakott településre is ellátogatott. Pusztinán, Gajdáron, Pokolpatakon, 

Magyarfaluban és Külsőrekecsinben felkereste a magyar nyelvű oktatást biztosító iskolákat és 

magyar házakat. Lezsák rámutatott: a prefektussal folytatott megbeszélésen érzékeltette, hogy nem 

csak a magyarok, hanem a világörökség számára is fontos a csángómagyar nyelvi és kulturális 

hagyományok megőrzése. 

 

Karaván a szórványban  

2011. október 10. - Krónika, Új Magyar Szó 

Arad és Bihar megye szórványtelepülésein járt az RMDSZ népszámlálás-karavánja a hétvégén, 

melyhez országos, megyei és helyi képviselői is csatlakoztak, akik a cenzus hasznos technikai 

tudnivalóit ismertették a beszélgetések során a véleményformálókkal. Kovács Péter, az RMDSZ 

főtitkára Élesden elmondta: a magyarság 95 százaléka számára teljesen egyértelmű, hogy 

magyarnak vallja magát, elmondja, hogy magyar az anyanyelve, és bediktálja a felekezeti 

hovatartozását. „A mi feladatunk az, hogy minden lehetséges csatornát felhasználva elérjük a 

fennmaradó 5 százalékot, és tudatosítsuk bennük a népszámlálás fontosságát” – hangsúlyozta a 

főtitkár, hozzátéve, hogy a vegyes házasságokban született embereket kell meggyőznünk identitásuk 

vállalására, hisz nekik semmiféle hátrányuk nem származik ebből, viszont a magyar közösségnek ez 

előnyére válik”. Szombaton Nagyszalontán Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke 

ismertette a népszámlálás tudnivalóit, majd vasárnap Vadászon, Ágyán és Fazekasvarsándon 

Bognár Levente Arad megyei RMDSZ elnök és Faragó Péter parlamenti képviselő szolgáltak 

hasznos információkkal az egybegyűltek számára. 

 

Csegzi vagy Vass az RMDSZ-jelölt? 

2011. október 10. - Antal Erika - Új Magyar Szó 

Várhatóan két héten belül eldönti az RMDSZ, hogy kit indít a jövőben esedékes helyhatósági 

választásokon a mindig kiemelt figyelmet kapó marosvásárhelyi polgármesteri tisztség 

„viszszaszerzése” érdekében. A városi szervezet Csegzi Sándor jelenlegi alpolgármester és Vass 

Levente, az Egészségügyi Minisztérium volt tanácsosa közül választja ki a jelöltet. Borbély László, az 

RMDSZ politikai alelnöke szerint mindennél fontosabb, hogy a magyar szervezetek közös jelöltet 

állítsanak, ezért fontos tényezõnek tartja, hogy „az új arc”, Vass Levente az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) bizalmát is élvezi. Az RMDSZ politikai alelnöke annak a reményének is hangot 

adott, hogy nem fognak magyar függetlenek indulni a polgármesteri funkcióért, mi több, még a 

magyar közösséghez közel álló Smaranda Enache is meggondolja magát, és megérti, hogy a cél 

érdekében olyan jelöltet kell támogatnia, akinek több esélye van. Hozzátette: bölcsen kell dönteni 

azért, hogy tizenkét év után verge sikerüljön a mostani, Marosvásárhely  vezetésére alkalmatlan 

polgármester leváltása. 

 

MOGYE: a szenátuson a sor 

2011. október 10. - Antal Erika - Új Magyar Szó 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar oktatóival tanácskozott a 

hétvégén Markó Béla miniszterelnök helyettes és Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. A 

találkozóra azután került sor, hogy a múlt héten az oktatásügyi tárca átiratban figyelmeztette az 
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egyetem szenátusát a magyar intézetek megalakításának kötelezettségére. Ábrám Zoltán, a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem szenátusának tagja az ÚMSZ-nek elmondta: a 

szenátus várhatóan egy-két héten belül öszszeül. Constantin Copotoiu, a MOGYE rektora a sajtónak 

azt nyilatkozta az oktatási tárcának a marosvásárhelyi felsőoktatási intézmény utasításával 

kapcsolatban, hogy elsősorban technikai akadályai vannak a magyar kar létrejöttének: például 

nincs elég tanár, aki taníthatna. Borbély erre reagálva úgy fogalmazott, az ilyen problémákat az 

egyetemnek kell kezelnie. „A politika megtette a maga feladatát, ha igénylik az érintettek, bármikor 

egyeztethetünk, de most a MOGYE vezetésének kell lépnie” – fogalmazott az RMDSZ politikai 

alelnöke. 

 

Gyakorlati útmutatót készít a kettős állampolgárságról a Jogsegélyszolgálat 

2011. október 7. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A Jogsegélyszolgálat munkatársai a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának kérésére megvizsgálják a 

kettős állampolgársággal kapcsolatban felmerülő gyakorlati problémákat. A jogászok célja, hogy 

tanácsaikkal segítsenek azokon, akik fontolgatják a magyar állampolgárság felvételét, vagy már 

elveszítették szlovák állampolgárságukat. A jogászok olyan, a köztudatban elterjedt híresztelésekre 

szeretnének válaszokat adni, amelyek sokszor tévhiteken alapulnak, másrészt konkrét tanácsokkal 

látják el majd azokat, akik ugyan elveszítették szlovák állampolgárságukat, de továbbra is 

Szlovákiában élnek. A jogászok gyakorlati útmutatót készítenek a külföldi állampolgárként 

Szlovákiában élő személyek számára, részletesen ismertetve azokat az élethelyzeteket, amelyekkel a 

mindennapi életben szembesülhetnek. 

 

Várni kell az oktatási támogatásra 

2011. október 7. - Új Szó 

A szeptember végére ígért oktatási-nevelési támogatást még egyetlen szlovákiai magyar család sem 

kapta meg. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága arra 

hivatkozott, hogy a folyamatot egyes kérvényezők hiányzó személyi és egyéb adatainak pótlása 

lassítja ennyire. A támogatások kifizetése már szeptember elején megindult, állítja Lukács Bence 

Ákos főosztályvezető-helyettes. „Elsőként olyan kisebb magyar népességű régiókban kaphatják 

kézhez a támogatást, mint Horvátország vagy Muravidék magyarlakta részei” – árulta el. 

Hozzátette, mind az érintettek, mind a sajtó értesülni fog arról, amikor a felvidéki 

kedvezményezettek számára is folyósítják az összeget. A Bethlen Gábor Alapkezelő élén történt 

személycserék a pályázatoknál adminisztrációs nehézségeket okoztak – állítja Jókai Tibor, az 

SZMPSZ titkára. 

 

Gašparovičnak nem tetszik a magyar választójogi reform 

2011. október 7. - hirado.hu, Duna TV, Felvidék Ma 

Magyarország és Szlovákia viszonyán sokat javítana, ha a két ország visszavonná állampolgársági 

törvényét – nyilatkozta a köztársasági elnök a Duna Televízió Közbeszéd című műsorának adott 

exkluzív interjúban. Gašparovič nem ért egyet azzal, hogy a határon túl élő magyarok választójogot 

kapjanak, véleménye szerint a tervezett magyar választójog a nemzetközi joggal ellentétben 
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avatkozik be a szlovák jogba. Az interjúban szóba került Esterházy János is. Az államfő elismerte, 

hogy Esterházy valóban segített a zsidók megmentésében, de szerinte Esterházy személyét és 

tevékenységét a történészeknek kellene megítélniük. 

 

Schmitt Pál kiállt a kettős állampolgárság mellett 

2011. október 8. - MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online, Krónika 

Schmitt Pál kiállt a kettős állampolgárság mellett Ivan Gasparovic szlovák államfővel a Sándor-

palotában szombaton reggel folytatott kétoldalú tárgyaláson. A Visegrádi Együttműködés 20. 

évfordulója alkalmából Budapesten tartózkodó Ivan Gasparovic szlovák államfőt a köztársasági 

elnök arról tájékoztatta, hogy Magyarországnak nincs szándékában visszavonni a törvényt, mivel az 

összhangban van az európai gyakorlattal, miként a külföldön élő állampolgároknak biztosított 

szavazati jog is. Mint mondta, érzékeli a szlovák álláspont enyhülését, de azon változtatni kell, hogy 

elveszti szlovák állampolgárságát az, aki felveszi a magyart is. A mintegy félórás eszmecserén 

Schmitt Pál méltatta a Szlovákia és Magyarország közti szoros együttműködést, amelynek 

leglátványosabb eredményei az Esztergom-Párkány közötti Mária Valéria híd, valamint az Ipoly-

hidak újjáépítése. A készülő választójogi törvénnyel összefüggésben Schmitt kiemelte, hogy az 

várhatóan parlamenti képviseletet fog biztosítani a Magyarországon élő nemzetiségeknek, köztük a 

szlovákoknak is. 

 

Külügyminiszterek: két országot, két népet köt össze a híd 

2011. október 9. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet 

Nemcsak két várost, hanem két országot és két népet összekötő jelképnek tartja az újjáépített Mária 

Valéria Duna-hidat a magyar és a szlovák külügyminiszter. Martonyi János és Mikuláš Dzurinda 

vasárnap Párkányban találkozott abból az alkalomból, hogy tíz éve, 2001. október 11-én adták át a 

forgalomnak a Párkányt és Esztergomot összekötő hidat. „A híd átadása tíz éve a szabadság 

pillanata volt, bár még nem voltunk a schengeni térség tagjai, de akkor a hídon útlevél nélkül 

lehetett átkelni” - emlékeztetett Dzurinda. „A lerombolt híd az elkülönülést, az újjáépített híd a 

kapcsolatot jelenti” - hangoztatta a magyar diplomácia vezetője. Martonyi hangsúlyozta: a 

gazdasági kapcsolatok nagyon fontosak, de Magyarország számára az emberek közti kapcsolat a 

legfontosabb. „Ez azt jelenti, hogy egyetlen közösség vagyunk. Összekapcsolnak értékeink és 

érdekeink is, sorsközösségben élünk.” 

 

Magyar nyelvhasználat az egyes minisztériumoknál 

2011. október 10. - bumm.sk 

A környezetvédelmi minisztérium honlapja júliustól már magyarul is elérhető, holott ezt korábban 

nem tudták megígérni. Az agrártárca viszont januárban 2 hónapon belül ígért magyar nyelvű 

weboldalt, ám még most sincs se híre, se hamva – írja a bumm.sk hírportál. Rudolf Chmel emberi 

jogokért és nemzeti kisebbségekért felelős kormányalelnök hivatalának magyar nyelvű honlapja 

már Chmel hivatalba lépése után nem sokkal megszületett, s azonnal megkezdték a magyar nyelvű 

sajtóanyagok készítését is - ez azóta is így működik. A tárca a magyar nyelvű szervezetekkel magyar 

nyelven kommunikál. 
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Rehabilitálták Teleki Júliát és családját 

2011. október 7. - Muci Attila - Vajdaság Ma 

Az újvidéki bíróság rehabilitálta a Csúrogról elüldözött Teleki Júlia békeharcost és családját. Az 

elsők között adta be a kérelmet 2006-ban, amikor megszületett az erre vonatkozó törvény. Amellett, 

hogy éveket várt a bírósági meghallgatásra, csak többszöri idézés után hozta meg végleges döntését 

a háromtagú bírói testület. Az újvidéki bíróság végzése tartalmazza, hogy sem Teleki Júlia, sem 

pedig családtagjai esetében nem találtak bűnösségüket bizonyító iratot a levéltárakban vagy egyéb 

közigazgatási hivatalokban. 

 

Temerini nők a toleranciáért 

2011. október 7. - Vajdaság Ma 

Az elmúlt hetekben történt temerini incidensek apropóján szerveztek összejövetelt Temerini nők a 

toleranciáért címmel. A jelenlévők elítélték az erőszak minden formáját, s azt üzenték, mindent 

megtesznek, hogy a szerbek és magyarok továbbra is békében éljenek ebben a többnemzetiségű 

községben. Az összejövetelen megjelent annak az öt gyerek egyikének az édesanyja is, akiket néhány 

héttel ezelőtt vertek meg Temerinben. Mint mondta, bízik abban, hogy a nők együttesen képesek 

arra, hogy ismét békét teremtsenek a községben. A résztvevők megegyeztek abban, hogy az 

erőszakot nem nemzeti előjellel kell ellátni, hanem minden esetben erélyesen elítélni. 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elé kerül a restitúciós törvény 

2011. október 8. - Vajdaság Ma 

Egy magyar nemesi család Angliában élő leszármazottja az Emberi Jogok Európai Bíróságához 

fordul, amiért a szerb restitúciós törvény kizárja családját a kárpótlásra jogosultak köréből. Gróf 

Cseszneky Miklós nem kérhet kárpótlást a jugoszláv kommunista hatóságok által a második 

világháborút követően elkobzott családi javakért, mert a Szerbia által nemrég elfogadott kárpótlási 

törvény hátrányos megkülönböztetést alkalmaz a magyar származású örökösökkel szemben. 

Cseszneky Miklós nagyapját, gróf Cseszneky Mihályt besorozták a magyar honvédségbe, azonban 

harci cselekményekben sosem vett részt. A gróf ügyvédei úgy érvelnek, hogy a szerb törvény a 

kollektív bűnösség koncepcióján alapul, ami teljesen ellentétes az európai normákkal, és alapvető 

emberi jogokat sért. 

 

Vörös festékkel öntötték le a csúrogi emlékkeresztet 

2011. október 8. - Vajdaság Ma 

Ismeretlen tettesek vörös festékkel leöntötték a Csúrog határában állított keresztet, amelyet az 

ártatlanul kivégzett magyar áldozatok emlékére avattak fel idén májusban. Nem először fordul elő 

az emlékhely meggyalázása. Eddig ugyanis ismeretlen vandálok egy év kivételével minden évben 

kidöntötték a kereszteket és összetörték a márvány emléktáblát is. 
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Népszámlálás: Várhatóan 250 és 270 ezer között lesz a vajdasági magyarok 
lélekszáma 

2011. október 8. - Vajdaság Ma 

Az MNT elnöke szerint kisebb incidensektől eltérően rendben folyik az összeírás. Vannak eseti 

visszaélések, amikor nem golyóstollal töltik ki az űrlapokat, vagy amikor azt szuggerálja az összeíró 

biztos, hogy nem fontos a nemzeti hovatartozás, vagy az ideiglenesen külföldön tartózkodó személy 

beírása. De az esetek többségében szervezett jelenségről nem lehet beszélni. Arra a kérdésre ami 

most leginkább foglalkoztatja a vajdasági magyar közösséget, hogy hányan is vagyunk és hányan is 

maradtunk mi vajdasági magyarok, az MNT elnöke a következőket mondta: „A születések és az 

elhalálozások számának ismeretében, és ezek az adatok egzaktak, egészen biztos, hogy fogyással kell 

szembenéznünk, mint ahogy egész Szerbia népessége is fogyott a két népszámlálás között. Én abban 

bízom, hogy a magyarok lélekszáma nem csökkent drasztikusan. Azt szeretném, ha több mint 250 

ezren lennénk, vagy még inkább azt, hogy 270 ezren. Ami reális, hogy ez a két szám között alakul a 

magyarok száma. Ez az amit a rendelkezésre álló számok alapján meg lehet becsülni, De érhetnek 

bennünket pozitív és negatív meglepetések is.” 

 

Lemondott az RTV elnöke - az Magyar Nemzeti Tanács meglepődött 

2011. október 9. - hirado.hu 

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) közleményben reagált arra a hírre, hogy lemondott 

tisztségéről a Vajdasági Rádió és Televízió (VRTV) igazgatóbizottságának elnöke. Az MNT 

meglepetéssel értesült Boris Labudovic lemondásáról. Ugyanakkor felháborítónak tartja azt, amit a 

vajdasági RTV vezetője lemondásának okául felhoz. Labudovic ugyanis azzal indokolja lemondását, 

hogy „nem tud egyetérteni a vajdasági RTV alapszabályzatának módosításával, ami a jövőben 

lehetővé tenné, hogy a kisebbségi nemzeti tanácsok jelölteket javasolhassanak a nemzeti közösségek 

nyelvén tájékoztató szerkesztőségek élére”. Az  MNT szerint Labudovic ezzel azt sugallja, hogy a 

nemzeti tanácsok hatásköre veszélyezteti a vajdasági RTV függetlenségét és önállóságát.  Az MNT 

szerint Labudovic lemondása és az általa megfogalmazott hivatkozási alap „annak a jól ismert 

hagyományos szerbiai színjátéknak a része, amelyben a nemzetiségi jogok addig nem zavarnak 

senkit, amíg azokat nem kell végrehajtani, ám amint élni kívánnak vele, akkor már fordul a kocka”. 

 

Szerbia szerint mi akadékoskodunk 

2011. október 10. - J. Garai Béla - Magyar Hírlap 

Bozidar Djelic, a szerb kormány alelnöke a Vecernje Novostinak adott nyilatkozatában azon magyar 

figyelmeztetések kapcsán, hogy Budapest nem fogja támogatni a tagjelölti státus megadását 

Szerbiának a vitatott vagyon-visszaszármaztatási jogszabály miatt, amely a magyarok kollektív 

bűnösségét iktatja törvénybe, elmondta: a törvény miatt felmerült bilaterális kérdések nem 

torpedózhatják meg Szerbia európai felzárkózását, és felrótta, hogy a jogszabály „egyedül a 

magyarok szerint diszkriminatív”. Óva intett az ezzel kapcsolatos hangulatkeltéstől, mert mint 

mondta: „a térség történelmének, a szerb és magyar nép egymás közti viszonyának legfájdalmasabb 

eseményeiről van szó, és a nyomásgyakorlás csak árthat a viszonyuknak”. A szerb 

pénzügyminisztérium illetékese közölte, hogy a kárpótlási perekben nem lesz hátrányos 

megkülönböztetés, mivel minden esetben meg fogják vizsgálni, hogy az igénylő volt-e a megszálló 
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erők tagja, és ha igen, akkor azt is, hogy kényszermozgósították-e vagy sem. Állítólag kizárólag 

egyéni felelősség alapján utasíthatják el a kártalanítási kérelmet. 

 

Sárospataki tanárok oktatnak majd  

2011. október 7. - Kárpátalja Ma, Kárpátalja Hetilap 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

együttműködési szerződést írt alá szeptember 30-án Beregszászban, a főiskola Rákóczi termében. 

Ennek értelmében ez év októberétől a Sárospataki Református Teológiai Akadémia kihelyezett 

lelkipásztori munkatárs képzést indít a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Idén 39 

lelkipásztori munkatárs szakos hallgatóval kezdik el ezt a képzést. 

 

UMDSZ: kirekesztő a magyar kormány 

2011. október 8. - MTI, hirado.hu, Kárpáti Igaz Szó  

A kárpátaljai magyarság jelentős részét durva és megmagyarázhatatlan módon kirekesztik a 

nemzeti együttműködés rendszeréből, és gúnyt űznek vele - írta a Kárpáti Igaz Szó című lap az 

UMDSZ Nemzeti Tanácsának beregszászi ülésén elhangzottakból idézve. Gajdos István elnök az 

ülésen emlékeztetett, hogy tavaly ősszel „minden ok és magyarázat nélkül” elvették az UMDSZ-től a 

magyar-magyar kapcsolattartást szolgáló összes program felügyeleti jogát. Az UMDSZ-elnök szerint 

„elfogadhatatlan és a továbbiakban tűrhetetlen a hivatalos Budapest diszkriminatív viselkedése”. 

„Elég volt abból, hogy másodrangú magyaroknak tekintsenek bennünket, itt az ideje a határozott 

fellépésnek, a tiltakozás minden eszköze bevetésének” - foglalta össze az elkövetkező időszak 

teendőit Gajdos István. A tanácskozáson megfogalmazott nyilatkozat a többi között leszögezi: az 

UMDSZ mindenekelőtt azt követeli a magyar kormánytól, hogy haladéktalanul adja vissza a 

támogatói nyilatkozatok kiadásának jogát tagsága számára. 

 

A kijevi kormánypárt üdvözli, hogy Oroszország ukránoknak kettős 
állampolgárságot biztosít majd 

2011. október 9. - MTI 

Az ukrán Régiók Pártja (PR) üdvözli, hogy Oroszország ukránoknak kettős állampolgárságot 

biztosít majd. Mihajlo Csecsetov honatya szerint az orosz és az ukrán állam, valamint a két nép 

közeledését segítő pozitív lépés lesz, ha Oroszországban elfogadják azt a törvényt, amely 

egyszerűsített eljárás keretében teszi lehetővé az orosz állampolgárság felvételét a másik 

állampolgárságról való lemondás nélkül. Csecsetov elmondta: biztos abban, hogy lesznek ukrán 

politikusok, akik ellenezni fogják Oroszország lépését. „Visítanak majd, mint a disznók”, ám 

Oroszország Ukrajna legfontosabb stratégiai partnere – mutatott rá a képviselő. 

 

Megőrizni a kulturális értékeket: népfőiskola alakult Kárpátalján  

2011. október 9. - Kárpátalja Ma, hirado.hu 

Megalakult a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke abban 

bízik, hogy egyre több település csatlakozik majd a mozgalomhoz. A közösségek kulturális 
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http://www.karpatalja.ma/oktatas/4384-sarospataki-tanarok-oktatnak-majd
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/10/08/10/Az_Ukrajnai_Magyar_Demokrata_Szovetseg_szerint_kirekeszto_a.aspx
http://www.karpatalja.ma/kultura/4431-megorizni-a-kulturalis-ertekeket-nepfoiskola-alakult-karpataljan-
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értékeinek megőrzését végző, továbbképzéseket, tanfolyamokat szervező népfőiskolai egyesületek 

már számos határon túli magyar régióban működnek. Ezekhez csatlakozott most Kárpátalja is. „A 

kisebbség megmaradásának három alappillére van. Ez a politikai érdekképviselet, az oktatási 

hálózat és a közösségi értékek megőrzése. Most az első kettő biztosítva van, és a Kárpátaljai 

Népfőiskolai Egyesület ennek a harmadik pillérnek a megalapozását kívánja a zászlajára tűzni” – 

nyilatkozta Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke. 

 

November derekán állampolgársági eskütétel Lendván 

2011. október 7. - RTV Hidak 

Horváth Ferencet, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökét fogadta Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár Budapesten. A MMNÖK elnöke meghívta 

Répás Zsuzsannát Lendvára, hogy november 16-án nyissa meg a muravidéki irodalom 50. 

évfordulója alkalmából rendezendő konferenciát. A tervek szerint ezen az alkalmon állampolgársági 

eskütételre is sor fog kerülni Lendván. Emellett a Bethlen Gábor Alap rendszerének egyeztetése és a 

magyar nyelvi szaktanácsos biztosítása volt a témája a munkamegbeszélésnek. 

 

Előadás a népcsoportokról Felsőpulyán 

2011. október 8. - Volksgruppen.at, MTI 

A burgenlandi magyar és horvát népcsoportok múltjáról és jövőjéről tartottak tudományos 

konferenciát az Ausztriai Magyar Egyesületek Központi Szövetsége szervezésében Felsőpulyán. A 

rendezvényt abból az alkalomból tartották, hogy idén kilencven éve jött létre Ausztria legfiatalabb 

tartománya a Magyarországtól elcsatolt nyugati területekből. Deák Ernő, a központi szövetség 

elnöke köszöntőjében kijelentette: ma Burgenlandról beszélni, 90 éves történetén végigtekinteni 

lelkiismereti kérdés is, amelyet a többségi és a kisebbségi lakosságnak egyaránt fel kell tennie 

magának. A felsőpulyai városházán megtartott rendezvényen ausztriai magyar és horvát 

nemzetiségi szervezetek képviselői mellett jelen volt Kiss Antal, Schmitt Pál köztársasági elnök 

tanácsadója, és képviseltette magát a bécsi magyar nagykövetség is. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/2537
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/154797/
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