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Az Európai Bizottság javaslata: Tagjelölti státus Szerbiának – elvárásokkal 

2011. október 12. - MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, 

Népszava 

Az EU-tagjelölti jogállás megadását javasolta az Európai Bizottság Szerbiának, de hozzátette, hogy a 

csatlakozási tárgyalások tényleges megkezdéséhez előrehaladást kell felmutatni a szerb-koszovói 

tárgyalásokon. Gál Kinga és Schöpflin György fideszes európai parlamenti képviselők szerint az 

Európai Bizottság nem elég határozott Szerbiával szemben, mert nem vesz tudomást a szerbiai 

restitúciós törvényről. Felszólították a testületet, hogy határozottan lépjen fel a törvény módosítása 

érdekében. Emlékeztettek arra, hogy Európa elutasítja a kollektív bűnösség elvét, az 

igazságszolgáltatás csakis az egyéni felelősség elve alapján ítélkezhet. „Ha ezen elvekkel ellentétes 

jogszabály születhet a Bizottság asszisztálása mellett egy tagjelölti státusra váró országban, az 

nemcsak a szerb kormányra vet rossz fényt és nehezíti meg a tagjelölti státus megszerzését, hanem 

a Bizottság hozzáértését és munkáját is megkérdőjelezi” – vélik a fideszes EP-képviselők. 

 

Március tizedikén lesz az előrehozott választás 

2011. október 12. - MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava 

Megegyezett egymással a Smer, az SDKÚ, a KDH és a Híd. A Robert Fico vezette baloldali ellenzéki 

párt szavazataival péntekig elfogadják a pénzügyi stabilizációs mechanizmust, csütörtökön pedig 

döntés születik az előrehozott választásokról, melyre 2012. március tizedikén kerül sor. A kormány 

az idő előtti választásokig továbbra is Iveta Radičová vezetésével működik, de a liberális Szabadság 

és Szolidaritás (SaS) miniszterei nélkül. 

 

Először adják át a Parlamentben a díjakat 

2011. október 12. - MTI, Magyar Nemzet Online 

A Csemadok, Somodi István közíró, P. Szőke János atya, valamint Lőwey Lilla és Váradi Péter Pál is 

szerepel a Bethlen Gábor Alapítvány idei díjazottjai között. Bakos István ügyvezető kurátor 

elmondta, az alapítvány kuratóriuma szeptember 21-én határozott az idei Bethlen-díjakról, a 

Márton Áron Emlékéremről, a Tamási Áron-díjról és a Teleki Pál Érdeméremről. A díjakat azok 

kaphatják meg, akik életművükkel, munkájukkal sokat tettek a magyarság értékeinek megőrzése, 

gyarapítása és Közép-Európa népeinek békés együttélése érdekében. 

 

Határon túli magyarok kétnapos szimpóziuma Budapesten 

2011. október 12. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

Határon túli magyar politikai vezetőket is várnak a budapesti Szent Ignác Jezsuita 

Szakkollégiumban október 14-én és 15-én, pénteken és szombaton sorra kerülő, Határtalanul című 

szimpóziumra, amelyen kiállítások, kerekasztal-beszélgetések és előadások szólnak a határon túli 

magyarokat érintő témákról. Október 15-én Kukorelli István az új magyar alkotmányról, Kántor 

Zoltán szociológus pedig a határon túli magyar közösségek kihívásairól és lehetőségeiről tart 

előadást. A szombati első kerekasztal-beszélgetésen a környező országok magyar közösségeit és 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/4455/Az-Europai-Bizottsag-javaslata-Tagjelolti-status-Szerbianak-8211-elvarasokkal.html
http://www.bumm.sk/60828/marcius-tizediken-lesz-az-elorehozott-valasztas.html
http://www.mno.hu/portal/815629
http://www.bumm.sk/60810/hataron-tuli-magyarok-ketnapos-szimpoziuma-budapesten.html
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Magyarországot egy-egy politikai vezető képviseli, akik megvitatják a kárpát-medencei magyarság 

lehetőségeit és jövőképét. 

 

Nincsen kérdés, válasszatok! 

2011. október 13. - Juhász Gábor - HVG 

A HVG a hamarosan a törvényhozás elé kerülő új választójogi törvényről szóló cikkében írja, „az 

már eldőlt, hogy közvetetten – listás voksaik révén – olyanok is beleszólhatnak abba, hogy milyen 

adókat vet ki az Országgyűlés, lesz-e sorkötelezettség, meddig legális az abortusz, akik mentesek a 

döntés következményei alól”. „Azt azonban még senki sem tudja, hogy milyen szabályok szerint 

küzdenek majd a határon túli szavazatokért a magyarországi pártok”, a cikk feltételezi, hogy 

„Kárpát-medencei általános kampány nem lesz”. „Nem pusztán azért, mert csak egy voksuk van a 

levélszavazóknak (akik számát egyébként ma még becsülni se nagyon lehet), de azért sem, mert a 

Fidesz eddigi munkálkodásának gyümölcse valószínűleg beérik, a határon túli szavazók 

többségének voksait szinte automatikusan begyűjtheti, küzdenie legfeljebb a Jobbikkal kell. Az 

MSZP és az LMP aligha költi pénzét külföldi szavazatvadászatra, bár gesztusértékű gyűlésezést 

nyilván tartanak majd itt-ott.” 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2011. október 13-i számában olvasható.) 

 

Sikeres az Igen, tessék! mozgalom Kolozsváron 

2011. október 12. - Erdély Ma, Duna Tv 

Az Igen, tessék! mozgalom a nyáron indult Kolozsváron, azóta számos cég társult a 

kezdeményezéshez. A mozgalom célja a magyar nyelv nyilvános használatának elősegítése olyan 

nagyvárosokban, ahol a magyarok kisebbségben élnek. Kolozsváron hónapok óta matricák és 

kitűzők adják az ügyfelek tudtára, hogy bátran kérdezhetnek, vásárolhatnak magyarul – ismertette 

a Duna Térkép című műsor. Szociológiai kutatások bizonyítják, hogy az ember akár öt százalékkal is 

hajlandó többet fizetni egy szolgáltatásért, ha az anyanyelvén kínálják neki. Erre próbál rávilágítani 

az „Igen, tessék!” mozgalom. Mivel Kolozsváron nagyon sok a magyarországi turista, ezért született 

meg a kampány ötlete is pont itt. 

 

Magyarországi testvértelepülések segítik a honosítást 

2011. október 12. - Gligor Róbert - szekelyhon.ro 

Magyarországra utazik csütörtökön 35 nyárádszeredai, hogy benyújtsa a magyar állampolgárság 

megszerzéséhez szükséges iratcsomóját. Az egyszerűsített honosítási eljárás iránt mutatkozó helyi 

igényt figyelembe véve a város egyik magyarországi testvértelepülése felajánlotta a segítséget ebben 

a tekintetben. Fenyves Péter móri elöljáró már augusztus elején tárgyalt erről a kérdésről 

nyárádszeredai látogatása során. Tóth Sándor alpolgármester elmondta: az egyik közszállítási 

vállalattal sikerült egyezségre jutni, így az biztosít egy autóbuszt, az önkormányzat pedig a 

szükséges üzemanyagot, így a kiutazás ingyenes lesz a nyárádszeredai polgárok számára. Fenyves 

Péter szerint komoly szervezést igényel az, hogy a kérelmeket benyújtók egyszerre tehessék le majd 

az esküt, és akár négy hónapig is várni kell erre a pillanatra, mégis Mór szívesen vállalja egy 

emblematikus esemény szervezését. 
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Magyarnak lenni, de miért? 

2011. október 12. - Kovács Eszter - szekelyhon.ro 

Közel háromezren igényelték könnyített eljárással a magyar állampolgárságot a székelyudvarhelyi 

Demokráciaközpontnál. Gál Kinga, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által fenntartott 

székelyudvarhelyi Demokráciaközpont irodavezetője elmondta, október 11-ig Székelykeresztúrról és 

Udvarhelyszékről összesen 2980 iratcsomót nyújtottak be az ügyfélszolgálatnál. Körülbelül fele-fele 

arányban voltak családok és egyedülálló személyek, viszont olyan is előfordult, hogy a 

dédnagyanyától a dédunokákig a húszfős család egyszerre folyamodott a magyar állampolgárságért. 

Az iroda munkatársai még nem szembesültek olyan esettel, hogy az állampolgárságot igénylők 

közül valaki meggondolta volna magát. Hozzánk mind olyanok fordulnak, akik elhatározták, hogy 

ezt szeretnék, és ragaszkodnak az iratokhoz – magyarázta Gál Kinga. 

 

Dancs Annamarival népszerűsíti a népszámlálást a MIÉRT és az ifjúsági 
hatóság 

2011. október 12. - transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ népszámlálási karavánjával párhuzamosan a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és az 

Országos Ifjúsági és Sporthatóság is elindítja szórványkaravánját, amely idén a népszámlálás 

kérdéskörére koncentrál. A karavánt egyébként a MIÉRT évente megszervezi, melynek során 

szórványtelepüléseken keresik fel a tagszervezeteket. Kassay Bogárka, az Országos Ifjúsági és 

Sporthatóság (ANST) képviselője elmondta, az évente megszervezett szórványkaraván kulturális 

eseménysorozat, amelynek az a célja, hogy minél több fiatalhoz eljussanak. „2011 az önkéntesség 

éve. A karaván révén a fiatalok körében az önkéntességet népszerűsítjük, és arra próbáljuk 

sarkallni, hogy aktív szerepet vállaljanak a helyi közösség életében” – mondta el a Kolozs Megyei 

Ifjúsági és Sporthatóság alelnöke. 

 

Az MPP ragaszkodik az előválasztáshoz 

2011. október 12. - Erdély Ma 

A marosvásárhelyi közös polgármesterjelölt állítása érdekében folyó egyeztetések egyelőre nem 

vezettek konkrét eredményre, a felek az elvi megegyezésen túl nem jutottak. A pártok viszont sorra 

nyilatkoznak arról, kit támogatnának. Az EMNP az RMDSZ-es Vass Leventét nevezte meg saját 

jelöltjeként, az RMDSZ-nél egyelőre haboznak, hogy Csegzi Sándor alpolgármester, vagy Vass 

Levente mellett döntsenek. Közben pedig már a független Benedek Imre is bejelentette indulási 

szándékát. Kelemen Ferenc, az MPP marosvásárhelyi szervezetének elnöke hangsúlyozta: „ahhoz 

ragaszkodunk, hogy előválasztáson döntsük el, ki legyen a vásárhelyi magyarság közös 

polgármesterjelöltje! Ez a legdemokratikusabb módja egy ilyen fontos, mondhatnám létfontosságú 

kérdés mindenki számára megnyugtató rendezésének”. 

 

Márton Árpád nyirbálná az ANI-t 

2011. október 13. - Rostás Szabolcs - Krónika, Új Magyar Szó 

Éles vita dúl a román kormánykoalícióban az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) 

hatáskörének tervezett megnyirbálása kapcsán. Márton Árpád szerint törvénytelenül és teljesen 

fölöslegesen jár el az intézmény, amikor nyomozati munkát végez, ezért módosításra szorul a 
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tevékenységét szabályozó törvény. Az RMDSZ parlamenti képviselője a független Tudor 

Ciuhodarunak a 2010/176-os számú, a közméltóságok és köztisztviselők vagyonosodásának 

vizsgálatát lehetővé tévő törvényt módosítani hivatott javaslataihoz csatolta saját indítványait, 

amelyek heves ellenállást váltottak ki a demokrata-liberálisok táborában. Az RMDSZ-es politikus 

többek között azt szorgalmazza, hogy az önkormányzati, valamint parlamenti képviselő- és 

szenátorjelöltek számára ne legyen kötelező a vagyonnyilatkozat benyújtása, az ANI pedig ne 

rendelkezzen a bíróságokra jellemző hatáskörrel a nyilatkozatok ellenőrzése során. 

 

Magyar napok a hétvégén 

2011. október 13. - Krónika, Új Magyar Szó 

Tíz, magyarok lakta településen, 19 helyszínen tartják meg a hétvégén a Szeben Megyei Magyar 

Napokat. A Szeben megyei magyar közösség legnagyobb és legátfogóbb rendezvényét immár 

tizenharmadik alkalommal szervezik meg. A tíznapos rendezvénysorozat keretében közel 30 

programpont szerepel, melyek fiatalokhoz, idősekhez, gyerekekhez és felnőttekhez egyaránt 

szólnak. A rendezvénysorozat nyitóünnepségét pénteken, október 14-én tartják a szászmedgyesi 

Traube Művelődési Házban, melyen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is részt vesz. 

 

Gândul: „újraosztaná” Romániát a PDL 

2011. október 13. - Balogh Levente - Krónika 

Új közigazgatási felosztásról szóló kompromisszumos javaslatot tett az RMDSZ-nek koalíciós 

partnere, a Demokrata-Liberális Párt (PDL) a Gândul című portál szerint. A javaslat nem a 

jelenlegi, 1968-as megyehatárokból indul ki, hanem szinte nulláról indulva, az 1960 és 1968 közötti 

felosztás alapján húzná meg a 12 vagy 14 új régió határait. A jelenlegi székely megyékből 

ugyanakkor ezen javaslat alapján sem jönne létre az önálló székelyföldi régió: Maros megye keleti 

részét ugyan egyesítenék Hargitával, Kovászna megyét azonban Brassóval és Szebennel vonnák 

össze. Szilágy megyét kettéosztanák Kolozs és az újonnan létrejövő Körösvidék régió között, Fehért 

Kolozs és Hunyad  között, és létrejönne a Bánság és a Máramaros régió is. Ha az RMDSZ nem 

fogadja el a javaslatot, akkor a Székelyföldet a közigazgatási határokon túlmenően kulturális 

entitásként ismernék el. Az új régiókban a PDL-nek kedvezően lehetne meghúzni a 

választókerületek határait, ezért a PDL a közigazgatási törvényt a választási törvénnyel csomagban 

fogadtatná el. 

 

Berényi reméli, hogy az MKP bejut a parlamentbe 

2011. október 12. - SITA, Új Szó Online 

Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke reméli, hogy pártja több mint öt százalékot 

szerez a jövő évi márciusi előrehozott választásokon, vagyis átlépi a parlamentbe jutáshoz szükséges 

ötszázalékos küszöböt. „Hosszabb időt vártunk a választások előtti felkészülésre, de az 

önkormányzati választások reményt keltő eredménye megerősített bennünket, és elérhetőnek 

tartjuk az öt százalékot, azért is, mert Dél-Szlovákiában gyenge volt a kormánykoalíció 

teljesítménye. A déli autópálya ügye sem került a kormány elsődleges célkitűzései közé, és a 

kisebbségi kérdések esetében felemás megoldások születtek” - mondta Berényi. 
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Külügy: elvárjuk Szerbiától a kárpótlási törvény megoldását 

2011. október 12. - MTI, hirado.hu 

Szerbia tagjelölti státuszának megszerzését illetően a magyar diplomácia álláspontja változatlan: 

Magyarország „elvárja” a szerb féltől, hogy „legkésőbb december elejéig” oldja meg a vagyon-

visszaszármaztatási és kárpótlási törvény komoly aggodalmakra okot adó problémáját.  A magyar 

álláspont változatlanságát rögzítő közleményt a Külügyminisztérium szerdán juttatta el az MTI-hez, 

miután az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta éves bővítési csomagját, amely értékeli a tagjelölt 

és a potenciális tagjelölt országok integrációs előrehaladását. Szerbia csatlakozási folyamatának 

előrehaladásában szomszédként és a bővítési folyamat mellett elkötelezett tagállamként 

Magyarország is érdekelt - hangsúlyozza a közlemény, amely azonban arra is kitér, hogy a szerb 

parlament által elfogadott törvény „komoly aggodalmakra ad okot”. 

 

Szerbia kénytelen lesz a törvényt módosítani 

2011. október 12. - Vajdaság Ma 

Magyarország csak akkor támogatja Szerbia uniós tagjelölti státusát, ha Belgrád módosítja a 

vagyon-visszaszármaztatásról szóló törvényt – nyilatkozta a Pannon RTV-nek Németh Zsolt, 

miután az Európai Bizottság Szerbiának szerdán tagjelölti státust javasolt. Az államtitkár elmondta: 

Magyarország szeretné Szerbiát támogatni az uniós csatlakozásban, de ehhez van egy feltétel: a 

kárpótlási törvényt módosítani kell. A tagjelölti státusról decemberben döntenek a tagállamok, 

elfogadásához egyhangú döntés kell. Elképzelhető, hogy Magyarország élni fog vétójogával, ha 

Szerbia fenntartja a kollektív bűnösség elvét. 

 

Szerb kárpótlási törvény: még van remény, hogy módosítják? 

2011. október 12. - MTI, hvg.hu 

A vajdasági parlament elnöke úgy látja, még van rá remény, hogy módosítják a szerbiai kárpótlási 

törvényt, amelynek elfogadása miatt élénken tiltakoztak a vajdasági magyar politikai vezetők és a 

magyar kormány. Egeresi Sándor erről szerdán Budapesten beszélt, a nyugat-balkáni országok 

parlamenti elnökeinek konferenciáján, amelyen megfigyelőként vett részt. Még vannak lehetőségek, 

a szerb alkotmánybírósághoz lehet fordulni - mondta az MTI-nek Egeresi, miután tárgyalt Kövér 

Lászlóval, az Országgyűlés elnökével. 

 

Az Európai Bizottság elfogadhatónak tartja a szerb restitúciós törvényt? 

2011. október 12. - Vajdaság Ma 

A Beta brüsszeli jelentése szerint az Európai Bizottság a magyar kormány tudomására hozta, hogy 

kedvezően tekint a szerb restitúciós törvényre, tekintettel arra, hogy a törvény – mint a szerb 

hírügynökség idézi - összhangban van az EU jogi vívmányaival, és nem hagyja jóvá a magyarok 

semmiféle kollektív bűnösségét a második világháborúban Vajdaság területén. Az Európai Bizottság 

magas rangú tisztségviselője – akit a belgrádi hírügynökség nem nevez meg - újságíróknak 

kijelentette, hogy a budapesti diplomáciai vezetővel közölték, hogy a szerb restitúciós törvény 
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világosan meghatározza az egyéni rehabilitáció eljárását is. Ez pedig  szavatolja, hogy nincs 

kollektív bűnösség, hanem mindenki, beleértve a magyar megszálló és más háborús biztonsági erők 

tagjait és leszármazottjait, kérheti a vagyon visszaadását, ha jogi eljárással bebizonyítja, hogy nem 

követett el bűncselekményt és más büntethető cselekményt. 

 

Milorad Mirčid: Nyomásgyakorlás a szerb telepesek leszármazottjaira 

2011. október 12. - Vajdaság Ma 

Milorad Mirčić, a Szerb Radikális Párt alelnöke szerint Vajdaságban fokozódik a nyomás a szerb 

telepesek leszármazottjaira, hogy költözzenek ki vagyonukból, hogy a föld és a ház visszakerüljön „a 

népi németek (volksdeutsch) és a magyar fasiszták” leszármazottjaihoz. A radikális politikus 

figyelmeztet, hogy a lakosság e rétegének a megmozdítása fokozná a feszültséget az amúgy is 

elmérgesedett politikai helyzetben. Szerinte a zavargások sincsenek kizárva Vajdaságban, ha 

folytatódik a nyomásgyakorlás a lakosság e részére. Az alelnök szerint a nyomásnak az a célja, hogy 

a szerbek arányát 50 százalék alá szorítsák Vajdaságban, hogy aztán következhessen a koszovói 

forgatókönyv. 

 

A valódi rehabilitáció még várat magára 

2011. október 12. - Pannon RTV 

Igazi rehabilitáció akkor lesz, ha visszavonják a kollektív bűnösség elvét és nem egyenként 

könyörgünk. A bűnösöket néven kell nevezni, de egy nemzetet nem szabad bűnösnek nyilvánítani - 

nyilatkozta Teleki Júlia, akinek családját öt éves procedúra után, a napokban rehabilitálták. 

 

Vér a fakereszten 

2011. október 13. - Ablonczy Bálint - Heti Válasz 

 „Nincs időnk kivárni, hogy a szerb–magyar történészbizottság az egyeztetések, levéltári 

dokumentumok böngészése után, évek múlva tudományos igénnyel leírja az eseményeket. Nem a 

szerbség érzékenységét, hanem az áldozatok emlékének tiszteletét kellene szem előtt tartani, és a 

legmagasabb szinten elítélni az akkori történéseket” – mondta Teleki Júlia a Heti Válasznak adott 

interjújában. Elmondta, a következő célja, hogy a „csurogi szemét alól kiássuk az áldozatokat”, 

hozzátéve, „a folytatáshoz nagy erőt ad, hogy szeptember óta jogi értelemben befogadott a nemzet, 

melyhez mindig is tartoztam. Nem szégyellem, elsírtam magam a szekszárdi állampolgári 

eskütételkor”. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2011. október 13-i számában olvasható.) 

 

Felvételi vizsga anyanyelvből 

2011. október 12. - Kárpáti Igaz Szó 

A Timosenko-kormány idején eltörölt lehetőség visszaállítását követeli a román és a magyar 

kisebbség számára Vadim Kolesznyicsenko és Ion Popescu parlamenti képviselő. A szovjet érában is 

természetes volt, hogy a magyar és a román filológiára felvételiző fiatalok az anyanyelvükből és 

nemzetük irodalmából tehettek vizsgát. 2007-ben azonban ezt a jogot megvonták tőlük, s paradox 
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módon valamelyik idegen nyelvből, például angolból kellett vizsgázniuk. A két régiós képviselő 

most azzal a kéréssel fordult Dmitro Tabacsnik oktatási miniszterhez, hogy állítsák vissza a korábbi 

gyakorlatot. 

 

Magyar külügyminisztériumi delegáció Rijekában 

2011. október 12. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Október 5-én a Magyar Külügyminisztérium delegációja Gyurcsik Iván, a Horvátországért is felelős 

II. Európai Főosztály és Szesztay Ádám, a Stratégiai Tervező Főosztály vezetője, valamint két 

munkatársuk, Magdó János osztályvezető és Manczin Mihály tanácsos zágrábi hivatalos útja után 

Magyar József, a zágrábi magyar külképviseletet első beosztottja kíséretében ellátogatott Rijekába, 

ahol a HMDK Tengermelléki-fennsíki Megyei Egyesületének tagjai fogadták. A látogatás 

előzményeiről Viola Éva, a szervezet elnöke elmondta, korábban levélben kérték a 

Külügyminisztériumot, jó lenne, ha jövőre legalább négy hónapig Rijekában is működne 

tiszteletbeli konzulátus. Beszéltünk a magyar nyelvoktatásról, amit évente megszervezünk, és arról 

a tervünkről is, hogy szeretnénk egy Magyar Házat létesíteni, amelyben helyet kaphatna egy magyar 

étterem, cukrászda, kiállító terem, utazási iroda, de akár a magyarországi üzletembereket kiszolgáló 

iroda is, és természetesen ez lenne a maréknyi tengermelléki magyarság székhelye is – mondta el 

Árvai Piroska. 

 

Dušan Snoj az új magyarországi főkonzul 

2011. október 12. - Népújság 

Szeptember végén a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönyében is megjelent, hogy a szlovén 

kormány Dušan Snojt nevezte ki a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzuljának. Dušan Snoj 

számára a diplomácia nem jelent újdonságot, korábban nagykövet volt Oroszországban, valamint 

Danilo Türk köztársasági elnök diplomáciaügyi tanácsadója is volt. 

 

Kezdeményeznék a gróf boldoggá avatását 

2011. október 12. - Népújság 

A lendvai Bánffy-galériában október 6-án rendhagyó tárlat kapcsán emlékeztek Esterházy Jánosra, 

a felvidéki grófra, politikusra, akit Szlovákiában még mindig háborús bűnösnek tartanak. Göncz 

László nemzetiségi parlamenti képviselő beszédében kiemelte: Esterházy János példája ma is 

mindenki számára intő példa arra, hogy az adott közegben, amennyiben van küldetéstudatunk, 

akkor a legdemokratikusabb eszközökkel kell küzdeni az igazságért, a nemzeti létért, az értékekért, 

a közösségért. Majthényi László, a Vas megyei közgyűlés alelnöke elmondta: „Akkor érdemes 

emlékezni, ha megvannak az emlékezés csatornái, magyarán Esterházy János emlékének 

megőrzését minden létező eszközzel támogatnunk kell. Még egy nagy segítség lehet, ez a katolikus 

egyház, illetve gróf Esterházy boldoggá avatása. Ha ez sikerül, akkor minden politikai támadás és 

koncepció szét fog hullani.” 
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