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Martonyi: Komoly következményei lehetnek a szerb kárpótlási törvénynek 

2011. október 13. - MTI, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A magyar kormány erkölcsileg, jogilag és politikailag is elfogadhatatlannak tartja a szerb vagyon-

visszaszármaztatási és kárpótlási törvényt - jelentette ki Martonyi János, aki szerint „komoly gond” 

lesz abból, ha Szerbia nem oldja meg ezt a problémát. A külügyminiszter annak kapcsán beszélt 

minderről, hogy az EU-tagjelölti jogállás megadását javasolta Szerbiának szerdán az Európai 

Bizottság. Martonyi János arra a kérdésre, hogy Magyarország vétójoggal él-e majd decemberben, 

amikor a tagállami kormányokat képviselő Európai Tanács dönt, Szerbia megkapja-e a hivatalos 

EU-tagjelölti státuszt, azt mondta, hogy a magyar kormány akkor hozza meg a döntést, amikor ez a 

helyzet előáll. „Komoly gond lesz abból, hogyha ezt a kérdést nem oldja meg Szerbia. Azt hiszem, 

hogy ezzel utaltam a végkimenetelre is” - tette hozzá a külügyminiszter. 

 

Vass Levente az RMDSZ marosvásárhelyi polgármesterjelöltje 

2011. október 13. - transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

A csütörtök esti marosvásárhelyi városi bővített választmány Vass Leventét jelölte az RMDSZ 

marosvásárhelyi polgármesterjelöltjének. A döntésnek köszönhetően az Erdélyi Magyar 

Néppártnak (EMNP) és az RMDSZ-nek közös jelöltje lesz. Az EMNT Maros megyei szervezete már 

két hónappal ezelőtt, közleményben jelezte, hogy Vass Leventét jelölik közös polgármesterjelöltnek. 

A bővített választmányi ülésen a 77 szavazatból Vass Levente 44-et, ellenjelöltje, Csegzi Sándor 

jelenlegi alpolgármester 28-at kapott. Vass jelenleg az egészségügyi minisztérium tanácsosa. A 

teljes magyar összefogáshoz Vassnak már csak a Magyar Polgári Párt (MPP) támogatását kellene  

megszereznie. Ez egyelőre még kérdéses, az MPP ugyanis Benedek Imrével, az RMDSZ-ből három 

évvel ezelőtt kizárt orvos-politikussal folytat tárgyalásokat. 

 

Egyelőre nem a szerb uniós tagságra 

2011. október 14. - Stefka István, Pindroch Tamás - Magyar Hírlap 

Az elfogadott szerb kárpótlási törvényről, valamint a választójogról kérdezte Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettest a Magyar Hírlap Elmondta, hogy felháborító, hogy a szerb kormány 

ígéretei ellenére olyan jogszabályt fogadott el, amely háborús bűnösnek minősíti az egész vajdasági 

magyarságot. Mindezt úgy, hogy az akkori törvények szerint minden magyar katonakorú férfi 

köteles volt szolgálni a hazát. Kiemelte, hogy most mikor a délvidéki magyarság „amúgy is 

megélhetési gondokkal” küzd még egy ilyen törvénnyel is sújtják és véleménye szerint „jogfosztással 

a magyarokat még inkább elüldöznék lakóhelyükről.” Magyarország „addig, amíg ez a törvény 

hatályban van, nemcsak az uniós tagságukat, hanem a tagjelölti státuszukat sem” támogatja. A 

választójog kiterjesztésével kapcsolatban elmondta, mivel az állampolgárság és a szavazati jog 

elválaszthatatlan ezért természetes, hogy a külhoni magyarok is megkapják. Számukra a 

legkézenfekvőbb megoldás a listás szavazás, mivel egyéni képviselőjelöltekre csak az szavazhat, aki 

rendelkezik lakcímkártyával.  
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Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet szakbizottsága 

2011. október 13. - MTI, Echo TV 

Az erdélyi magyarság fennmaradását és megerősödését célzó Mikó Imre Terv szerepelt többek 

között Magyar Állandó Értekezlet gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága csütörtöki 

ülésének napirendjén. A nemzetpolitikai államtitkárság közleménye szerint a tanácskozáson 

Szatmáry Kristóf államtitkár, a bizottság elnöke elmondta, rendkívül fontosnak tartja, hogy 

párbeszéd alakuljon ki a külhoni és a magyarországi gazdasági szereplők között. Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszámolt az államtitkárság jövőbeni terveiről, 

melyek közül kiemelkedik a novemberben megrendezésre kerülő Magyar Állandó Értekezlet, a 

külhoni magyar szervezetek legfelső fóruma. További célok között szerepel még a külhoni magyar 

szervezetekkel együttműködésben a nemzeti jelentőségű intézmények kritériumainak 

megfogalmazása és véglegesítése. 

 

PDL-szóvivő: nincs semmiféle „autonómiás” térkép 

2011. október 13. - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Cáfolta csütörtökön Sever Voinescu, a Demokrata-Liberális Párt (PDL) szóvivője, hogy a nagyobbik 

kormánypárt bármiféle térképek alapján folytatna alkut az RMDSZ-szel az ország közigazgatási 

átszervezéséről. Voinescu leszögezte: a tárgyalások nem térképek alapján zajlanak, a PDL pedig 

sohasem javasolta és nem támogatja, hogy az 1952 és 1968 között létezetthez hasonló autonóm 

magyar tartomány jöjjön létre. A szóvivő közölte, az ország közigazgatási átszervezése alapvető 

fontosságú a fejlesztés szempontjából, ezért a nemzeti érdek az, hogy még a jövő évi önkormányzati 

és parlamenti választások előtt megvalósuljon. Olguţa Vasilescu, az ellenzéki Szociáldemokrta Párt 

szóvivője szintén csütörtökön leszögezte: a román államnak soha sem engedhet a székely régió 

kérdésében. 

 

RMDSZ-képviselők: magasabb bért a kisebbségi nyelveket ismerő 
közhivatalnokoknak 

2011. október 13. - Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Kapjanak magasabb fizetést azok a közhivatalnokok, akik kisebbségi nyelveket ismernek – 

javasolták a képviselőházban Máté András és Márton Árpád RMDSZ-képviselők. A két RMDSZ-es 

honatya szerint egy átlátható törvényes feltételrendszer hiánya miatt jelenleg akadályba ütközik az 

alkotmány 120-as cikkelyének alkalmazása, amely szerint „azokban a területi adminisztratív 

egységekben, ahol jelentős egy kisebbség aránya, biztosított az illető kisebbség nyelvének 

használata írásban és szóban a helyi adminisztratív egységekben és a dekoncentrált 

intézményekben.” Máté és Márton ezért azt javasolja, hogy azokon a településeken, ahol a nemzeti 

kisebbségek számaránya meghaladja a 20 százalékot, a kisebbség nyelvét ismerő közhivatalnokok 

10 százalékkal nagyobb bérezést kapjanak. A két képviselő azt is indítványozza, hogy az ilyen 

településeken kötelező legyen, hogy a közhivatalnokok egy része ismerje az adott kisebbség nyelvét. 
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Tabáni István és László Attila az EMNT és az EMNP kampányzáró 
rendezvényén 

2011. október 13. - Krónika, transindex.ro 

Zilahon tartja népszámlálási kampányának záró rendezvényét az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, 

illetve az Erdélyi Magyar Néppárt. Az EMNT és az EMNP Magyarnak lenni jó jelszóval folytatott 

népszámlálási kampányának zárórendezvénye október 15-én lesz Zilahon, a Szakszervezetek 

Művelődési Házában. A rendezvényen beszédet mond Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke, 

valamint Gergely István (Tiszti), a csíksomlyói Csibész Alapítvány elnöke, majd László Attila és 

Tabáni István adnak koncertet. Az eseményre a belépés díjtalan, de a terembeli helyek száma 

korlátozott. 

 

ANI-elnök: félnek a vagyonvizsgálattól az intézményt támadó politikusok 

2011. október 13. - Krónika 

Félnek a vagyonvizsgálattól és saját érdekeiket védik az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség 

(ANI) működését szabályozó törvényt módosítani kívánó politikusok – jelentette ki Cătălin 

Macovei, az intézmény elnöke csütörtökön arra utalva, hogy Márton Árpád RMDSZ-képviselő 

indítványozta az ANI hatáskörének jelentős korlátozását. Az ANI elnöke úgy értékeli, hogy az 

RMDSZ módosító javaslatai éppen a lényegétől fosztják meg az intézményt. „Az ANI-nak még 

könyvtár szerepe sem lesz, ha a parlamentben elfogadják az RMDSZ módosító javaslatait” – 

mondta Macovei az RFI rádióban. Leszögezte: az összes párt egyenlő mértékben ellenségesen 

viszonyul az ANI-hoz, és a többi korrupcióellenes intézményhez. Mint ismeretes, Márton Árpád 

RMDSZ-képviselő szerint törvénytelenül és teljesen fölöslegesen jár el az intézmény, amikor 

nyomozati munkát végez, ezért módosításra szorul a tevékenységét szabályozó törvény. 

 

Nem váltanak pártot az MPP Hargita megyei tanácsosai 

2011. október 13. - Antalfi József - Erdély Ma, Hargita Népe 

Kivárnak a pártváltási döntéssel a Magyar Polgári Párt (MPP) megyei tanácsosai. Az Erdélyi 

Magyar Néppárthoz (EMNP) való csatlakozást firtató újságírói kérdésre a tanácsosok sokkal inkább 

óvatos, mint egyértelmű választ adtak. Az általános válasz az, hogy egyelőre várnak, látni akarják a 

fejleményeket – ha mégis úgy döntenének, hogy elhagyják a pártot, amelyik mandátumhoz juttatta 

őket, akkor nagyrészt hajlanak arra, hogy lemondjanak tanácsosi tisztségükről. 

 

Tőkés: Nincs helye a kollektív bűnösség elvének 

2011. október 13. - Erdély Ma 

A csoportos megbélyegzésnek nincs helye, a rasszizmustól való félelem mesterséges gerjesztése 

pedig nagyon veszélyes politikai fegyver – hangsúlyozta Tőkés László, az Európai Parlament (EP) 

alelnöke 2011. október 8-án azon a két nemzetközi budapesti cigánykonferencián, amelyet a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE), valamint a Cigány Tudományos és Művészeti 

Társaság szervezett az európai romastratégia tárgyában. A rendezvényen Tőkés úgy mutatta be a 

konferencia résztvevőinek az erdélyi reformátusokat és magyarokat, mint akik egyaránt 

kisebbségben élnek Romániában. Előadása végén az EP alelnöke azt is elmondta, hogy a határok 
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feletti nemzetegyesítés keretében a határon túli magyar cigányokat be kell kapcsolni a magyar 

cigányság vérkeringésébe. 

 

Lesz még közös kormányülés? 

2011. október 13. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó, Erdély Ma, MTI 

Minden jel szerint 2011-ben sem tartja meg sorrendben ötödik együttes ülését a magyar és a román 

kormány, annak ellenére, hogy Teodor Baconschi román külügyminiszter májusi budapesti 

látogatásakor azt javasolta magyar kollegájának, Martonyi Jánosnak: a kétoldalú kapcsolatok teljes 

körének áttekintésére még idén ősszel kerüljön sor Bukarestben – írja a bukaresti Új Magyar Szó. 

„Ha engem kérdez, ebben az évben biztosan nem lesz közös kormányülés. Sok szervezést igényel, ha 

idén megtartanák, már tudnánk róla” – jelentette ki a lapnak Gáti István, az eddigi közös 

kormányülések bukaresti megszervezésével megbízott kormányfőtitkárság helyettes vezetője. A 

közös kormányülés időpontja Borbély László környezetvédelmi miniszter számára is ismeretlen. Az 

RMDSZ politikai elnökének tudomása szerint házigazdaként Románia már megtette a szükséges 

lépéseket az esemény előkészítéséhez. A közös kormányülés időpontjáról a budapesti 

külügyminisztériumban sem tudnak. Egy neve elhallgatását kérő illetékes az Új Magyar Szó értésére 

adta, hogy a kérdésben a végső szó a miniszterelnöki hivatalé. Szerinte a budapesti hallgatás oka, 

hogy Orbán Viktor miniszterelnök szakított elődje gyakorlatával, nem híve a közös 

kormányüléseknek. 

 

Amiről a magyarok hallgatnak 

2011. október 13. - manna.ro 

A manna.ro a MOGYE körül kialakult helyzet kapcsán ismerteti az intézmény rektorának a magyar 

kar létrehozatala ellen felhozott szakmai érveit, amelyeket a magyar nyelvű sajtó – a cikk szerint – 

elmulasztott közölni. Ezek a kifogások a következőek: 1) az intézetalapítás egyik oka a tanárhiány, 

az idén hat magyar oktatói állást is meghirdetett az egyetem, de ezeket nem sikerült betölteni. 2) a 

magyar hallgatók, felvételizők átlaga sokáig meghaladta a román felvételizőkét, néhány éve azonban 

láthatólag rosszabbul teljesítenek a magyar diákok. Az idei felvételin a román diákok 9,30-as 

átlaggal csak a fizetéses helyekre jutottak be, a magyarok azonban 9,05-ös átlaggal is államilag 

támogatott képzésre nyertek felvételt. 3) a magyar oktatók tudományos teljesítménye is rosszabb a 

románokénál: a tudományos publikációk húsz százalékát jegyzik csak kisebbségi tanárok. A cikk 

szerint „A politikai érvekre már megszülettek a politikai válaszok az erdélyi magyar kisebbségi 

érdekvédelem részéről, a szakmai érvekre azonban még nincs szakmai válasz”. 

 

Vétó 

2011. október 14. - Balogh Levente - Krónika  

A Krónika pénteki vezércikkében Balogh Levente arról ír, hogy „komoly jelzés lenne az EU vezetői 

és többi tagállama felé, ha Magyarország valóban megvétózná Szerbia tagjelölti státusát a kárpótlási 

törvény magyarellenes cikkelyei miatt. A belgrádi parlament által elfogadott restitúciós jogszabály 

ugyanis minden alapvető emberjogi egyezménnyel ellentétes, hiszen a kollektív bűnösség elve 

alapján zárja ki a kárpótlásból a magyarokat és a németeket azon az alapon, hogy a második 

világháború idején együttműködtek „a fasiszta megszállókkal”. Ezért egyetlen, a demokratikus 

alapelveket és az emberi jogokat tisztelő uniós kormány sem találhat kivetnivalót abban, hogy a 
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közösség egyik tagja ilyen radikális lépés kíséretében emeli föl a szavát ellene. Pláne úgy, hogy a 

szerbiai kisebbségekkel szembeni visszaélések ügyében váratlan szövetséges is akadt Románia 

képében, hiszen a kormánypárti PDL egyik szenátora, Viorel Badea épp a héten jelentette ki, hogy a 

Szerbiában élő románokkal szemben a népszámlálás alkalmával elkövetett visszaélések román vétót 

is maguk után vonhatnak.”. 

 

Nem sietnek a megyékkel 

2011. október 14. - Cseke Péter Tamás, Moldován Árpád Zsolt - Új Magyar Szó 

Annak ellenére, hogy Emil Boc miniszterelnök korábban közölte: november 15-ig dűlőre szeretne 

vinni a koalícióban az ország közigazgatási felosztásának kérdését, a Demokrata Liberális Párt egy 

ideje nem hozakodott elő új megyésítési javaslatokkal. Máté András, az RMDSZ képviselőházi 

frakcióvezetője szerint az e heti koalíciós tanácskozáson a nagyobbik kormánypárt nem hozta szóba 

Románia területi-adminisztratív felosztását. Nem állhatott elő javaslatokkal az új megyetérkép 

megrajzolásával megbízott koalíciós bizottságban sem, ugyanis a testület ezen a héten még csak 

nem is ülésezett. „Számomra titok, mikor ülésezik legközelebb a bizottság” – mondta Máté. A 

képviselő leszögezte: az RMDSZ továbbra sem tartja prioritásnak Románia megyéinek átrajzolását, 

függetlenül attól, hogy a PDL milyen új elképzelésekkel áll elő. „Erről csak a 2012- es választások 

után érdemes beszélni” – hangsúlyozta.  

 

Megszavazták: márciusban előrehozott választás lesz 

2011. október 13. - MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

A parlament elfogadta a választási időszakot lerövidítő alkotmánytörvényt, így márciusban 

előrehozott parlamenti választás lesz. Az előrehozott választásokról szóló javaslatot 146 jelenlévő 

képviselő közül 143 támogatta. Három honatya, a Híd frakciójában helyet foglaló Polgári 

Konzervatív Párt (OKS) képviselői ellenezték. 

 

Berényi József: A dörgölődző politika nem hoz eredményt 

2011. október 14. - Felvidék Ma, Duna TV 

Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában a 

kormányválsággal és az előrehozott parlamenti választásokkal kapcsolatos nézeteit mondta el. Az 

MKP számára az elsődleges cél a parlamentbe való visszakerülés. „A cél egyértelmű, ma kilenc 

magyar képviselő ül a szlovák parlamentben, korábban 20-an a mérleg nyelve voltunk, arra kell 

törekednünk, hogy 2012. március 10-e után is így legyen. Ebben az esetben kikerülhetnénk abból a 

csapdahelyzetből, amely most van, azaz, hogy alkalmazkodjunk, dörgölődzködjünk a szlovák 

politikához, és akkor talán dobnak valamit” – mondta a pártelnök. „Nagyon fontos, hogy egy olyan 

jó programot írjunk, amely megszólítja Dél-Szlovákia lakosságát. Elsősorban a magyarokat, de nem 

kizárólag, hanem a gazdasági és szociális területeken a többi polgárt is. Ehhez a választási listánkra 

hiteles személyeket kell állítanunk, akik képesek erre” – tette hozzá a pártelnök. 
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Semjén-Pásztor-találkozó: a magyarság nem fogadja el a kollektív bűnösséget 

2011. október 13. - MTI, Vajdaság Ma 

A magyarság semmilyen formában nem tudja elfogadni a kollektív bűnösséget és a jogfosztást - 

állapította meg csütörtöki megbeszélésén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Pásztor István, 

a VMSZ elnöke. Semjén Zsolt biztosította Pásztor Istvánt, hogy Magyarország mögöttük áll. 

Szerdán 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. A magyar Külügyminisztérium aznap közölte, Szerbia csatlakozási 

folyamatának előrehaladásában szomszédként és a bővítési folyamat mellett elkötelezett 

tagállamként Magyarország is érdekelt, ugyanakkor a szerb vagyon-visszaszármaztatási és 

kárpótlási törvény komoly aggodalmakra ad okot. Magyarország ezért elvárja a szerb féltől, hogy 

legkésőbb december elejéig oldja meg a problémát. 

 

Szerbia nem számolt a vétózás lehetőségével 

2011. október 13. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

Gál Kinga és Schöpflin György európai parlamenti képviselők nyilatkoztak a Magyar Szónak Szerbia 

EU-csatlakozásáról és a restitúciós törvényt övező magyar álláspontról. A képviselő asszony 

elmondta, hogy az európai parlamenti képviselők elfogadhatatlannak tartják a dolgot. Gál Kinga 

éppen ezért kérte az Európai Bizottságtól, hogy a Szerbiáról készített országvéleményben a vagyon-

visszaszármaztatás kérdése is jelenjen meg. „Schöpflin György kollégámmal levelet is írtunk Štefan 

Füle bővítési biztosnak, és arra kértük, hogy az EB lépjen ez ügyben. Európai parlamenti 

képviselőként nem tudom megmondani, hogy a magyar kormány mit tesz ebben az ügyben, az 

azonban világos, hogy az EU tagállamainak jogában áll vétózni. Nagyon remélem, hogy az Európai 

Tanács ülésén nem kell idáig elfajulnia a dolgoknak. Szeretnénk, ha addig a szerbiai fél megoldaná 

a kérdést. Nem hiszem, hogy a szerb állam érdeke az lenne, hogy a magyarok ne érezzék magukat 

jól és otthon saját hazájukban” – szögezte le Gál Kinga. 

 

Varga László: az alkotmánybírósági döntés kiutat jelenthetne 

2011. október 13. - Vajdaság Ma, Pannon RTV, MTI 

Az Európai Bizottság (EB) szerdai állásfoglalása, amelyben javasolta az EU tagállamainak, hogy 

Szerbia kapja meg a tagjelölti státust, még nem bebetonozott dolog, a tagállamok decemberben 

dönthetnek pozitívan, de akár negatívan is Szerbia ügyében - vélekedett Varga László szerbiai 

parlamenti képviselő. Varga László a restitúciós törvényről elmondta: az egyszerűen nem megy, 

amit a szerb pénzügyminisztérium államtitkára többször is elmondott az utóbbi napokban, és 

amelynek a lényege az, hogy a törvény alkalmazója, azaz a létrejövő vagyon-visszaszármaztatási 

ügynökség minisztériumi rendelettel úgymond felülírja a törvényt. „Nem elfogadható számunkra, 

hogy egy törvénynél alacsonyabb rendű jogszabállyal próbálják meg orvosolni azt a hibát, amelyet a 

törvény elfogadásával vétett a törvényhozó” - hangsúlyozta a VMSZ képviselője. A VMSZ a kiutat 

úgy keresi, hogy alkotmánybírósági normakontrollt fog kérni. „Néhány napon belül be fogjuk adni 

az alkotmánybíróságnak erre vonatkozó kezdeményezésünket. Kiutat jelenthetne ebből a 

helyzetből, ha az a taláros testület egyszerűen töröltetné ezt a diszkriminatív rendelkezést a 

törvényből” - nyilatkozta Varga László. 
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Temerin nem Bejrút! 

2011. október 13. - Ternovácz István - Vajdaság Ma 

Temerinről az elmúlt hetekben egy dolog jutott eszébe az embernek: a nemzeti előjelű incidensek. A 

város polgármestere, Guszton András elmondta, „nincs semmi rendkívüli Temerinben”, „közel sem 

volt olyan háborús a hangulat Temerinben, mint ahogy azt távolról látni lehetett”. Guszton így 

folytatta: „Amikor ezt mondom, akkor arra gondolok, hogy ha az ember elvonatkoztatta magát 

attól, hogy valójában hol él, és csak a sajtót szemlélve követte azt, hogy mi mindent hordtak rólunk 

össze, akkor néha már-már magam is beleborzadtam, hogy Úristen, mi történik itt, ez már csaknem 

Bejrút! Aztán amikor kimentem az utcára, akkor láttam, hogy nyugalom van. Annyi változás volt 

csupán, hogy az utcán ott posztoltak a rendőrök, ami nem volt baj! A sajtóban sokáig az is vita 

tárgyát képezte, hogy hány incidens történt valójában. Szeptember 19-e és 26-a között összesen 

három incidens volt Temerinben. Volt ilyen és olyan előjelű is. A rendőrök a tetteseket mindhárom 

esetben perceken, vagy órákon belül azonosították és előállították”. 

 

Kirekesztik az MNT-t Zentán 

2011. október 13. - Pannon RTV 

Zenta önkormányzata továbbra sem működik együtt a Magyar Nemzeti Tanáccsal – hangzott el a 

Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezetének sajtótájékoztatóján. Ezzel a Tanács nem csak az 

MNT képviselőjét rekeszti ki a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ irányításából, de 

erkölcsileg és anyagilag is megkárosítja a helyi magyar közösséget. 

 

A nagyszőlősi tanügy elhatárolódott munkatársának nacionalista 
kijelentéseitől 

2011. október 13. - Lajos Mihály - Kárpátalja, MTI 

A Kárpátalja múlt heti lapszámában beszámolt arról, hogy Vira Sztolec, a Nagyszőlősi Járási Állami 

Közigazgatási Hivatal oktatási osztályának a nevelői munkával foglalkozó tanfelügyelője miként 

próbálta terrorizálni a magyar és ukrán tagozattal működő Salánki Mikes Kelemen Középiskola 

magyar pedagógusait. Követelte, hogy az anyanyelvű osztályokban is ukránul írják az osztálysarkot, 

és a pedagógusok fejéhez vágta, hogy „ukrán kenyeret” esznek. „Vira Sztolec kijelentései nem esnek 

egybe a járási oktatási osztály álláspontjával” – szögezte le Vaszil Beleny, az osztály vezetője. „Az 

iskolaigazgatók nem bocsáthatják el a pedagógusokat olyan indoklással, hogy nem beszélik 

tökéletesen az államnyelvet, az osztálysarok pedig nem számít iskolai dokumentumnak, az osztály 

dokumentációjához tartozik, s a magyar tannyelvű osztályokban az oktatás nyelvén vezethetik. Az a 

lényeg, hogy a gyermekek értsék, mi van rá felírva” – nyilatkozta a tanfelügyelő helyettese. 

 

Honfoglalási emlékünnepséget tartanak a kárpátaljai Tiszacsomán 

2011. október 12. - Kárpátinfo, MTI 

Vasárnap rendezik meg a hagyományos honfoglalási emlékünnepséget a kárpátaljai Tiszacsomán. A 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és tiszacsomai alapszervezete által szervezett 

rendezvény budapesti idő szerint 12.30 órakor kezdődik a Beregszászhoz közeli település 
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Honfoglalási Emlékparkjában. A KMKSZ 1996-ban emlékparkot hozott létre a honfoglalás kori 

temető területén, ahol a szövetség szervezésében minden évben megemlékeznek a honfoglalásról. 

 

Vidékfejlesztési együttműködés a Kárpát-medencében  

2011. október 13. - Új Magyar Képes Újság 

Az OMÉK megnyitója alkalmával, szeptember 28-án tartották második ülésüket a nemzeti 

stratégiai program magyarországi és határon túli képviselői. Horvátország magyarságát Jakab 

Sándor, a HMDK elnöke, valamint Noll Nándor állatorvos, a Magyar Állatorvosok 

Világszövetségének horvátországi tagja képviselték. Szükséges a szomszédos országok egymás 

melletti régióinak összefogása a vidék elnéptelenedésének, a gazdatársadalom elöregedésének 

megállítása, a családi gazdaságok, vállalkozások felemelkedése érdekében. A magyar 

Vidékfejlesztési Minisztérium megalkotta a Nemzeti Vidékstratégiát (NVS), ezen belül, illetve 

emellett a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködések programját abban a 

meggyőződésben, hogy a program összhangban van a határon túli magyarság, a szomszédos 

államok és az Európai Unió érdekeivel, szolgálja a vidék egyetemes felemelkedését, a tapasztalatok 

és a szaktudás cseréjét, a saját piacok megteremtését. Ezért a HMDK elkészíti a vidék 

vállalkozóinak a regiszterét annak érdekében, hogy kis- és közepes vállalkozóink minél 

hatékonyabban tudjanak élni a program nyújtotta lehetőségekkel – nyilatkozta Jakab Sándor. 

 

A Jankovics-Szántó páros indul a parlamenti választásokon 

2011. október 13. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége október 8-án tartotta soros elnökségi ülését. A 

tanácskozáson többek között a HMDK parlamenti képviselőjelöltjeiről is döntöttek: a decemberi 

választásokon a Jankovics Róbert és Szántó Tibor indul a szervezet színeiben. Jankovics Róbert az 

előző ülés óta eltelt időszak eseményeit összegezte, Jakab Sándor elnök beszámolt magyarországi 

hivatalos tárgyalásairól, a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnél tett látogatásáról, ismertette a 

BGA működését. 

 
Marad a közvetett finanszírozás 
2011. október 13. - RTV Hidak 

A községi nemzeti közösségek javasolják tevékenységük közvetlen finanszírozását. Göncz László 

szerint egy olyan országban, ahol a nemzeti kisebbségek joga olyan szintű, mint Szlovéniában, a 

finanszírozásnak egyértelműen közvetlenül kellene megérkeznie. Már csak azért is, mert a 

támogatás megérkezése nem egyszer az adott település polgármesterétől függ. Ezt egy 

kormányrendelettel lehetett volna rendezni. Az ígéretet a kialakult belpolitikai helyzet és a kormány 

jelenlegi helyzete meghiúsította. 
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