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Répás: év végéig megérkeznek az oktatási-nevelési támogatások 
2011. október 15. - MTI, bumm.sk, Krónika, Erdély Ma, Magyar Nemzet, Új Magyar 

Szó 

Az év végéig minden határon túli igénylőhöz megérkeznek az oktatási-nevelési 

támogatások, az utalások valamennyi régióban időben elkezdődtek - mondta el a 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár az MTI-nek. Répás Zsuzsanna kiemelte: 

az utóbbi időben több olyan hír kapott lábra, hogy az érintettek nem kapják meg időben 

az oktatási-nevelési támogatásokat. A helyettes államtitkár minden ilyen információt 

határozottan cáfolt. Azokban a régiókban, ahol kisebb létszámú kérelmező van, így 

Muravidéken és Horvátországban, már megérkeztek a támogatások - mondta el Répás 

Zsuzsanna. Vajdaságban szeptember 26-án indult a folyósítás, és két hét alatt kiutalták a 

támogatásokat minden kérelmező bankkártyájára. A legtöbb kérelmezőt számláló 

Erdélyben a legfrissebb, hétvégi adatok szerint mintegy 47 ezren, már szintén 

megkapták a támogatásokat. Kárpátalján és Felvidéken a napokban indul a támogatások 

utalása - tette hozzá. 
 

 
Az asszimiláció volt a téma a Határtalanul szimpóziumon 

2011. október 15. - MTI, bumm.sk 

Az asszimiláció veszélye és a magyarság megélése szerepelt a Határtalanul című, 

külhoni magyar szervezetek képviselőinek részvételével rendezett szimpózium témái 

között. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára elmondta: a romániai magyar közösség 

megerősödése érdekében két téren kell kiemelt erőfeszítéseket tenni. Gazdasági 

területen, és annak érdekében, hogy az ott élők megéljék magyarságukat. Ehhez négy 

helyen kell képviselettel rendelkezniük: a bukaresti parlamentben, az erdélyi 

önkormányzatokban, a budapesti országgyűlésben és az EP-ben. Az autonómiáról 

szólva kiemelte: ezt a többséggel való párbeszéd útján lehet elérni, úgy, ha a 

többségében románok által lakott régiókban is rájönnek, hogy ez jó, és ezzel nem 

elvesznek tőlük valamit. Berényi József, az MKP elnöke szerint a kisebbségek számára 

többletjogokat kell biztosítani, ugyanakkor nemcsak jogok kellenek, hanem a kisebbségi 

léthez való viszonyulást illetően is változásnak kell bekövetkeznie. Míg azelőtt jó volt 

magyarnak lenni Szlovákiában, mostanra „asszimilálódni jó”. Azt kell megvizsgálni, 

milyen eszközökkel lehet ezt megállítani – mondta a pártelnök. 

 

Jobbik: A jövőben is felemeljük szavunkat a kegyeletsértések ellen 
2011. október 15. - MTI, Echo TV 

A Jobbik szívén viseli a hazájukért hősi halált halt katonák sírhelyeinek sorsát, és a 

jövőben is fel fogja emelni szavát a történelemhamisítások, kegyeletsértések ellen - 

közölte a párt nemzetpolitikai kabinetjének elnöke. Szávay István közleményében ezt 
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http://www.bumm.sk/60907/repas-ev-vegeig-megerkeznek-az-oktatasi-nevelesi-tamogatasok.html
http://www.bumm.sk/60929/az-asszimilacio-volt-a-tema-a-hatartalanul-szimpoziumon.html
http://www.echotv.hu/belfold/jobbik_a_jovoben_is_felemeljuk_szavunkat_a_kegyeletsertesek_ellen.html
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azzal kapcsolatban tudatta, hogy írásbeli kérdésére válaszolva Hende Csaba honvédelmi 

miniszter tájékoztatta őt a romániai hadisírgondozás témájában. Szávay az Ojtozi-

szorosnál fekvő Sósmező hősi temetőjében elkövetett kegyeletsértésre hívta fel a 

tárcavezető figyelmét. „Mára a település teljesen elrománosodott, és katonai sírkertjéből 

is kiszorultak a magyar nevek. Évről évre egy-egy sír felirata megújult, ám a felújítást 

követően a magyar és a német nevek eltűntek, s helyükre ’román hősök’ nevei kerültek” 

- fejtette ki Szávay. Hende Csaba a válaszában arról tájékoztatta a politikust, hogy 

Magyarország szót emelt az említett eset ellen; a cél pedig az, hogy a feltárt történeti 

adatok alapján állítsák helyre a sírkertet, amely jövőre meg is történhet. 

 

Répás szerint az LMP a választásból golyózná ki a határon túliakat 
2011. október 16. - MTI, hirado.hu, Népszabadság 

A kormány nem támogatja a Lehet Más a Politika (LMP) Nemzeti Összefogás 

Tanácsról szóló törvényjavaslatát, azt a határon túli magyarok szavazati jogának 

megakadályozására tett kísérletnek tartja - mondta Répás Zsuzsanna az MTI-nek. Az 

indítvány hétfőn kerül az Országgyűlés szakbizottsága elé. „Úgy érzem, hogy meglévő 

és jól működő fórumokat próbálna megkettőzni a javaslat” - fogalmazott a 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Hozzátette: van két olyan fórum is, 

amely a legfelsőbb szintű politikai párbeszédet és kapcsolattartást szolgálja a magyar-

magyar kapcsolatokban, ez a Magyar Állandó Értekezlet és a Kárpát-medencei Magyar 

Képviselők Fóruma. 

 

Vass Levente az MPP támogatására vár 

2011. október 14. - transindex.ro, Erdély Ma, Kossuth Rádió, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Vass Levente továbbra is a helyi EMNT, RMDSZ és MPP közös jelöltjeként képzeli el 

indulását Marosvásárhely polgármesteri tisztségéért. A Transindex megkeresésére 

elmondta, mielőtt bejelentené indulási szándékát, az MPP támogatását is megvárja. „Azt 

mondtam, hogy közös jelöltként indulok a polgármesteri választáson, úgy látom, hogy jól 

haladunk ezen az úton. A három politikai szervezet közül kettő támogat” – mondta, 

hozzátéve, bízik abban, hogy az MPP-től is megkapja a támogatást, ennek érdekében tenni 

is kíván. Hozzátette, bárhogy is határoznak helyi szinten, a végső döntést ez ügyben a 

három politikai szervezet vezetőségének kell meghoznia. 

 

Kelemen a népszámlálási metodológia tiszteletben tartását kéri 
2011. október 14. - transindex.ro, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

Az elmúlt napokban Maros és Bihar megyében tartott kérdezőbiztosi felkészítők során 

tévesen értelmezték a népszámlálás módszertanát – jelentette be pénteki sajtóértekezletén 

az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor elmondta: a szövetség határozottan kéri a 

népszámlálás metodológiájának tiszteletben tartását, ez ugyanis kimondja: ha valaki nincs 

személyesen jelen a kérdezésnél, a róla nyilatkozó családtag vagy háztartástag 

bediktálhatja az ő nemzetiségét, anyanyelvét és vallási hovatartozását. Ez abban az esetben 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2011/10/16/15/Repas_szerint_az_LMP_a_valasztasbol_golyozna_ki.aspx
http://itthon.transindex.ro/?hir=27319
http://itthon.transindex.ro/?hir=27320
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is így történik, ha a nem jelenlévő személy a településen, az ország másik településén vagy 

akár külföldön tartózkodik. A szövetség kéri, hogy mindazoknak, akik hasonló téves 

utasítást kaptak, a Statisztikai Hivatal küldje el a megfelelő hibaigazításokat. 

 

Kelemen Atilla: Nem engedték a magyar plakátot 
2011. október 14. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Nem engedték kitenni a magyar nyelvű népszámlálási plakátokat a Marosvásárhelyi 

Polgármesteri Hivatal illetékesei – jelentette be Kelemen Atilla, az RMDSZ Maros megyei 

szervezetének elnöke. „Arra hivatkozva, hogy kizárólag magyar nyelvűek, és szerepel 

rajtuk az RMDSZ logója, letiltották a plakátokat. Ez a magatartás szomorúbb időkre 

emlékeztet. Várjuk a polgármesteri hivatal írásos álláspontját, magyarázatát. A plakáton 

részvételre buzdítunk, nem politikai kampányt folytatunk. Azt hiszem, csak magukra 

akarták vonni a figyelmet és borzolják a politikai közhangulatot” – fogalmazott Kelemen 

Atilla. 

 

Erdélyi jövőkép: A kelet Svájca 
2011. október 14. - Pataki Zoltán - Nyugati Jelen 

A temesvári Kós Károly Közösségi Központban bemutatták az erdélyi magyar gazdasági 

összefogás programja, a Mikó Imre-terv vitairatát. Az EMNT kezdeményezésére 

elkészített Mikó Imre-terv a romániai  magyar közösség gazdaságfejlesztési ajánlata, amit 

partnerségben való megvalósításra ajánl fel a román, illetve a magyar kormánynak és az 

Európai Unió támogatására is számít. A bemutatón részt vett B. Nagy László Csongrád 

megyei kormánymegbízott, Toró T. Tibor, az EMNT ügyvezető alelnöke és Kása Zsolt 

közgazdász, az EMNT Temes megyei szervezetének elnöke. Toró T. Tibor EMNT-

ügyvezető a Széchenyi terv erdélyi kiterjesztésének is nevezhető Mikó Imre-terv 

megszületésének körülményeiről beszélt. A terv vonzó jövőképében Erdélyt a Kelet 

Svájcának nevezi, ez a jövőkép négy tényezőre alapoz: a magyarság erős önszerveződő 

képessége, egy autonóm gazdasági rendszer működtetésének lehetősége, az erdélyi 

magyarság Románia, de ugyanakkor Magyarország társadalmi-gazdasági megújulásának is 

kulcstényezője. 

 

Emil Boc: nem jönnek létre etnikai alapú régiók! 
2011. október 15. - transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

Emil Boc miniszterelnök pénteken úgy nyilatkozott, hogy az ország közigazgatási 

átszervezése a lakosság érdekeit követi és nem az a célja, hogy Székelyföld, vagy 

bármilyen más etnikai entitás létrejöjjön. Szerinte az új rendszernek az lenne a haszna, 

hogy a megyék közvetlenül hozzáférnének az EU-s alapokhoz. Elmondása szerint az 

RMDSZ „nem akarja megérteni az átszervezés előnyeit”, de folytatják az egyeztetéseket. 

Traian Igaş belügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az ország közigazgatási-területi 

átszervezését még az idén végre kell hajtani. A miniszter „több megértést” vár az RMDSZ-

től. Elmondta, hogy a szövetségnek meg kell értenie, hogy „az állam megreformálását nem 

lehet kis jelentőségű okokból megakadályozni”. 

 

http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/kelemen-atilla-nem-engedtek-a-magyar-plakatot
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/erdelyi_jovokep_a_kelet_svajca.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=27323
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Izsák Balázs: a székelyek vallják magukat magyarnak a népszámláláson 
2011. október 15. - transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

A székelység a letéteményese a legősibb és legtisztább magyar hagyományoknak, ezért 

fontos, hogy a székelyek a népszámláláson magyarnak vallják magukat - erre hívja fel a 

figyelmet közleményében Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. Az 

utóbbi hetekben a romániai magyar pártok és civil szervezetek számos rendezvény 

keretében igyekeztek meggyőzni a magyar közösséget: a nemzetiségre vonatkozó kérdésre 

vallják magukat magyarnak. Ez különösen fontos Székelyföldön, hiszen a kérdezőbiztosok 

olyan űrlappal jelennek majd meg a lakosoknál, amely a magyar meghatározás mellett a 

székely megnevezést is tartalmazza. 

 

RMDSZ: nincs titkos egyezség a PDL-vel Marosvásárhelyen 
2011. október 16. - Krónika 

Határozottan cáfolta hétvégi sajtótájékoztatóján Kelemen Atilla, az RMDSZ Maros megyei 

elnöke azokat a sajtóinformációkat, miszerint a szövetség olyan titkos egyezséget kötött a 

PDL-vel, melynek értelmében az alakulat 2012-ben Dorin Florea jelenlegi polgármestert 

támogatná, cserében pedig a demokraták Lokodi Edit Emőkét segítenék abban a 

törekvésében, hogy megőrizze a megyei önkormányzat élén betöltött tisztségét. 

Marosvásárhelyen nem csak újságírói, RMDSZ-berkekben is egyre hangsúlyosabban terjed 

a hír, miszerint az érdekvédelmi képviselet felső vezetői politikai alkut kötöttek volna 

koalíciós partnereikkel. Kelemen hangsúlyozta: nem igaz, hogy az RMDSZ feláldozná 

Vass Leventét, akinek jelölését csütörtökön este fogadta el a városi szervezet bővített 

választmánya. 

 

Tőkés László: a magyarság talpra állásának lehetősége a tét a népszámláláson 
2011. október 16. - Krónika, Erdély Ma, MTI 

A közelgő népszámlálásnak az az eszmei célja, hogy kiderüljön: Erdélyben a magyarság 

képes lesz-e az önépítkezés útján újból talpra állni, kiharcolnia jövőjét – jelentette ki Tőkés 

László az EMNT és az EMNP Zilahon tartott népszámlálási kampányzáróján. Az EP 

alelnöke szerint a népszámlálás nemcsak egy közigazgatási esemény, hanem 

magyarságunk megvallásának is a lehetősége. „Vállaljuk identitásunkat, annál is inkább, 

mert 1910 óta egyetlen hiteles népszámlás sem volt a Kárpát-medencében” – hangsúlyozta 

Tőkés. Az EMNT-EMNP egyébként a népszámlálási kampánya során első hullámban 340 

000 kétoldalas szórólapot, majd második hullámban egy négyoldalas „népszámlálási 

útmutatóból” százezer darabot juttatott el az erdélyi magyarok számára. 

 

EMNT: Állítsák le a „túlbuzgó” Márton Árpádot! 
2011. október 16. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint Márton Árpád „túlbuzgó” kezdeményezése az 

ANI-törvény módosítására „az egész magyar közösségre szégyent hoz”, kihatással lesz az 

EU felé küldött üzenetnek, ezért arra szólítják fel az RMDSZ-t, fékezzék meg a szövetség 

képviselőjét. „Márton Árpád RMDSZ-es képviselő – az e téren kifejtett tevékenysége miatt 

méltán elhíresült párttársa, Frunda György szenátor túlbuzgó utódaként – módosítaná az 

http://itthon.transindex.ro/?hir=27325
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=56559
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=56562
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=102206&cim=emnt_allitsak_le_a_tulbuzgo_marton_arpadot
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Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) hatáskörét és működését szabályozó 

törvényt”, áll az EMNP közleményében. 

 

Népszámlálás 2011: súlyos félretájékoztatások, hamisítási kísérletek 
2011. október 16. - Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Nagyváradon, Kolozsváron és Marosvásárhelyen a Statisztikai Hivatal által tartott 

számlálóbiztosi képzéseken súlyos félretájékoztatás történt: a képzéseken a 

számlálóbiztosok arról kaptak tájékoztatást, hogy egyes fontos kérdéskörökre 

(nemzetiségi-, anyanyelvi-, és vallási hovatartozás) csak a kérdezéskor jelen lévő 

személyek válaszolhatnak, tehát a kérdezés időpontjában nem otthon tartózkodó személyek 

nevében a családtagok nem nyilatkozhatnak. Nyilvánvaló, hogy nem egyedi esetről és nem 

félreértésről, hanem tudatos félretájékoztatásról van szó, amely több ezer kérdezőbiztost 

érint azokban a városokban, ahol az etnikai arányoknak óriási fontosságuk van; 

ugyanakkor ezek az utasítások egyértelműen ellentmondanak a kormány által elfogadott 

módszertani elveknek is. Amennyiben ezeknek az elvek az alkalmazásával dolgoznak majd 

a számlálóbiztosok, megtörténhet, hogy a lakosság 35-40 százaléka „nem nyilatkozik” a 

nemzetiségéről, ennek következtében pedig a magyarok aránya ugyanilyen mértékű 

csökkenést fog eredményezni. 

 

A kormány elfordult 
2011. október 16. - Irházi János - Nyugati Jelen 

Irházi János a Nyugati Jelen hasábjain kifejti: „újabb magyar–román kormányülés viszont 

szerintem még jó ideig nem lesz. Ha pedig véletlenül a novemberi választásokig 

összejönne, azt jelenti, valamelyik fővárosban baj van, amit ugyebár senkinek sem 

kívánunk. Így aztán a helyzet egyértelmű és világos. A PDL-nek őszintén sosem hiányzott, 

igazából csak koalíciós partnere, az RMDSZ miatt bólintott rá az eddigi ülésekre, meg hát 

tudták, imázs szempontból is jól mutatnak Brüsszelben, Washingtonban. A mostani 

magyar kormánynak pedig azért nem kell, mert ezzel, finoman szólva, alányúlna az 

RMDSZ-nek, legitimizálná a Szövetség romániai magyarság-képviseletét. Ez pedig 

számukra felér egy rémálommal, logikájuk alapján inkább kivárják, amíg az EMNP majd 

kormánypárt lesz. A Fidesz–KDNP minden eddigi erdélyi mozzanata az RMDSZ 

kiszorítására (is) hajazott, pénzforrások elosztása tekintetében gyakorlatilag holtvágányra 

tolták a kisebbik kormánypártot, tehát logikájuk alapján semmi okuk erőltetni a találkát, 

amely csak tompítaná a sokfrontos harcot.” 

 

 

 

 

 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=102236&cim=nepszamlalas_2011_sulyos_felretajekoztatasok_hamisitasi_kiserletek
http://www.nyugatijelen.com/allaspont/a_kormany_elfordult.php
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Berényi József: A párt csak eszköz, első a közösség 
2011. október 15. - Felvidék Ma 

A Pro Civis Polgári Társulás szervezésében a csallóközi Nagymegyeren megnyitották a 

szlovákiai magyar önkormányzatok találkozóját, az I. Önkormányzati Szabadegyetemet. 

Berényi József a kormánybukás kapcsán elmondta, alig öt hónap múlva előrehozott 

parlamenti választások lesznek, ami azt is jelenti, hogy az MKP helyzete felértékelődött. A 

pártelnök emlékeztetett arra, hogy az MKP mindig stabil, megbízható partner volt, és 

ehhez elengedhetetlenül hozzátartozik a szlovákiai magyarság érdekképviselete. Hiteles 

emberekre és jó programra van szüksége az MKP-nak. A párt a programjában az egész 

Dél-Szlovákia érdekeit kívánja képviselni, nagy súlyt helyez majd az önkormányzatok 

helyzetére. Hozzátette, a programalkotáskor már ismertek lesznek a népszámlálás 

eredményei. „Tudni fogjuk, hányan vallották magukat magyarnak, és erről programunkban 

nyíltan, őszintén kell szólnunk” – mondta Berényi József. 

 

Az SNS az államnyelvről szóló népszavazáshoz kötné a választást 
2011. október 15. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Az SNS elnöksége üdvözli a kormánykoalíció bukását, valamint felhívja a jövőbeni 

kabinetet arra, hogy utasítsa el a Brüsszeli „euróbürokrácia” beleszólását a 

döntéshozatalba. Ján Slota pártja egy hivatalnokkormány megalakulását támogatja, az SNS 

elnöksége pedig megpróbálja az idő előtti választások időpontját összekötni a szlovák 

nyelv egyedüli használatáról szóló népszavazással. A párt aktivistái ebben a témában még 

gyűjtik az aláírásokat, jelenleg 248-250 ezer szignójuk van, az év végéig 400 ezer aláírást 

szeretnének összegyűjteni. 

  

Somogyi a Híd és az MKP közös listája mellett 
2011. október 15. - bumm.sk 

Somogyi Szilárd (SaS) és Vörös Péter (Híd) volt szombaton a Pátria Rádió vitaműsorának 

vendége. A két politikus szót ejtett a kormányválság okairól és következményeiről, 

valamint a lehetséges kiutakról is. Somogyi a következő választásokkal kapcsolatban 

kifejtette, kisebbségi magyarként úgy látja, a Hídnak és az MKP-nak közös listát kellene 

indítania - és erre fel is hívta a pártokat. „Mi a Híd részéről minden egyes kérdésről 

hajlandóak vagyunk tárgyalni, de csak egyetlen jelzést hallottam a választásokkal 

kapcsolatban a magyar televízióban Berényi József szájából, kijelentette, egyedül 

készülnek a választásokra” - válaszolt Vörös.  A Híd politikusa szerint megvan annak az 

esélye, hogy mindkét párt bejusson a parlamentbe. Vörös számon is kérte Somogyin, 

milyen jogon követeli a két párt együttműködését az SaS képviselőjeként, mire azt a 

választ kapta, hogy a liberális politikus a Híd képviselőinél nagyságrendekkel aktívabb volt 

a parlamenti felszólalások számát tekintve, ezekben az esetekben pedig a magyar témákra 

világított rá. 
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Kétnyelvű közlekedési tábla jelent meg Dunaszerdahely mellett 
2011. október 16. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Kétnyelvű, a helységneveket szlovákul és magyarul feltüntető közlekedési tábla jelent meg 

szombaton Dunaszerdahely mellett. Szerepel rajta Pozsony, Dunaszerdahely és Bős 

magyar neve is. A nagyméretű táblát néhány méterrel az eredeti, csak szlovák nyelvű tábla 

mögött állították fel. Betűtípusa és stílusa hasonlít a szlovák útkarbantartó vállalat 

tábláihoz. Mivel az eredeti tábla továbbra is áll, feltételezhető, hogy nem az útvállalat 

helyezte ki a kétnyelvű változatát, és civil akcióról van szó. Több mint valószínű, hogy a 

kezdeményezéshez a dunaszerdahelyi városi hivatalnak sincs köze, hiszen a tábla a város 

területén kívül áll. 

 

Bárdos Gyula: Elvhű politizálásra törekszünk 
2011. október 16. - Felvidék Ma, Szabad Újság 

Az MKP Országos Tanácsa már egy héttel korábban annak a véleményének adott hangot, 

hogy készülni kell az előrehozott választásokra. Azt, hogy ennek az időpontja ennyire 

közeli lesz, viszont nem gondolták. Az MKP 2012 kora tavaszára tervezte az alapszabály-

módosító közgyűlés összehívását, de a 2012. március 10-re kitűzött parlamenti választások 

miatt változott a sorrend, a választásokra kell összpontosítani. Bárdos Gyula, az MKP 

Országos Tanácsának elnöke erről a pozsonyi Pátria Rádióban beszélt. Azzal kapcsolatban, 

hogy az MKP kivel működhet együtt, Bárdos elmondta, nyitottak a párbeszédre, de az 

esetleges kompromisszumoknak is van határuk: a közösségi érdekek rovására nem 

köthetők egyezségek, elvhű politizálást kell folytatni. Egyetértett Gyurgyík László 

szociológus azon véleményével, hogy a kulturális kötődésnél erősebb kötődést jelenthet a 

gazdasági, hiszen az emberek nagy része megélhetési problémákkal küszködik. Ezért az 

MKP-nak egész Dél-Szlovákia szociális és gazdasági fellendülését kell szorgalmaznia. 

 

 

A kárpótlási törvény alkotmányossági felülvizsgálatát kéri a VMSZ 
2011. október 14. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pásztor István VMSZ-elnök közleményben tudatta, hogy pártjának parlamenti képviselői 

2011. október 14-én beadvánnyal fordultak a szerb alkotmánybírósághoz, melyben a 

vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény alkotmányossági felülvizsgálatát 

kezdeményezték. A VMSZ meggyőződése, hogy a kollektív bűnösség elvét törvényerőre 

emelő rendelkezés ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményével, valamint több 

ponton megsérti Szerbia Alkotmányát és hatályos törvényeit. 

 

Vajdasági magyar érdekeket szolgáló médiára van szükség 
2011. október 14. - Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Szakmai konferenciát szervezett a Magyar Nemzeti Tanács Szabadkán, melynek témája a 

2011-2016-os időszakra vonatkozó Vajdasági Magyar Médiastratégia. A dokumentum még 

nem véglegesített változatát az MNT Vajdaság valamennyi sajtóházának eljuttatta 
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véleményezésre, az elmúlt hetekben több módosításon, kiegészítésen esett át az okmány. A 

tanácskozáson jelen volt Pirityiné Szabó Judit, a KIM Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

főosztályvezetője, Apró István, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól, Váradi Emil, 

Magyarország belgrádi nagykövetségének sajtóattaséja, Siteri Sándor, a szabadkai 

főkonzulátus konzulja, Gazsó L. Ferenc, az MTVA vezérigazgató-helyettese, Havasi 

János, az MTVA határon túli kapcsolatok koordinátora, valamint Bálint Sándor tartományi 

tájékoztatási segédtitkár. A tanácskozást Korhecz Tamás, az MNT elnöke nyitotta meg. 

Beszédében elmondta, hogy amennyiben véglegesítik a tájékoztatási stratégiát, akkor az 

MNT novemberben már el is fogadhatja az említett dokumentumot. 

 

Zenta: Konferencia a szórványstratégia-tervezetről 
2011. október 15. - Vajdaság Ma 

Szombaton Zentán szakmai konferenciát tartottak az Identitás Kisebbségkutató Műhely 

szervezésében, amelynek célja a szervezet által kidolgozott szórványstratégia-tervezet 

megvitatása volt. Az összejövetelen a stratégiajavaslat részleteit, illetve az annak alapjául 

szolgáló szórványbeli kutatás eredményeit Badis Róbert, az Identitás Kisebbségkutató 

Műhely elnöke ismertette, majd a téma kapcsán Csonka Áron, a VMDK elnöke, Zsoldos 

Ferenc, az MNT alelnöke, László Bálint, a MRM elnöke, Talpai Sándor, a VMSZ 

elnökségi tagja, Pécsi Erzsébet, a Dél-bácskai és Szerémségi Magyar Civil Szervezetek 

Szövetségének alelnöke, Tóth Glemba Klára, a nagybecskereki Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Egyesület elnöke és Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok 

Egyesülete elnöke szólalt fel. 

 

„Nem minden magyar fasiszta...” 
2011. október 15. - Vajdaság Ma 

...jelentette ki Aleksandra Jerkov, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga képviselőnője. 

Jerkov pártja képviseletében azt állítja, hogy a szerbiai restitúciós törvénynek a Magyar 

Köztársaság diplomáciája, és a Vajdasági Magyar Szövetség által kifogásolt részével nincs 

semmi gond, az nem rendelkezik a vajdasági magyarok és németek kollektív bűnösségéről, 

csupán megfelelően kell értelmezni. „Sehol sem szerepel a törvényben, hogy az elkobzott 

tulajdont nem adják vissza a magyaroknak és a németeknek. [A törvényben az áll, hogy] az 

elkobzott tulajdont nem adják vissza a második világháborús megszálló erők tagjainak” – 

értékelte Jerkov képviselőnő politikusi leegyszerűsítéssel a törvény kifogásolt 

rendelkezését. 

 

Hétfőn Tadić-Pásztor találkozó 
2011. október 16. - Ternovácz István - Vajdaság Ma 

A Vajdaság Ma értesülései szerint Boris Tadić szerb elnök hétfőn fogadja Pásztor Istvánt, a 

VMSZ elnökét. Találkozásuk során két alapvető kérdésre keresik a választ. Elsőként arra, 

miként lehetséges úgy módosítani a vajdasági magyarokat kollektív háborús bűnösként 

megbélyegző szerbiai vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvényt, hogy az 

megfeleljen a vajdasági magyaroknak. A két elnök megbeszélése során megtárgyalják a 

VMSZ szerbiai parlamenti képviselőinek a köztársasági költségvetésre benyújtott 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12465/Zenta-Konferencia-a-szorvanystrategia-tervezetrol.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4462/Nem-minden-magyar-fasiszta.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12466/Hetfon-Tadic-Pasztor-talalkozo.html
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módosítási javaslatát is, melynek lényege, hogy a Magyar Koalíció képviselői csak akkor 

szavazzák meg a költségvetési javaslatot, ha Belgrád törleszti a Vajdasággal szembeni több 

hónapos hatalmas tartozását. Ha ez megvalósul, abban az esetben a Vajdasági 

Nagyberuházási Alap azonnal folyósítani fogja az eszközöket a hónapok óta stagnáló 

építkezésekhez, amelyek Vajdaság szerte szünetelnek – tudta meg a hírporták a VMSZ 

elnökétől. 

 

Szimbolikus lesz a tagjelöltség 
2011. október 16. - Virág Árpád - Magyar Szó 

Varga László VMSZ-es parlamenti képviselőt a Magyar Szó kérdezte Szerbia 

tagjelöltségéről. Varga elmondta, „a vagyon-visszaszármaztatási törvény kérdése nem az 

országvélemény, inkább a politikai közbeszéd részét képezi, ezért úgy gondolom, az is jó 

lenne, ha Belgrád decemberig megértené, mi számít diszkriminatívnak ebben a törvényben, 

hiszen a tagjelöltség jóváhagyásához uniós konszenzusra lesz szükség”. 

 

Befejeződött a népszámlálás 
2011. október 16. - Magyar Szó 

Szombaton befejeződött a népszámlálás, melynek célja minél pontosabb képet adni a 

lakosságról és a polgárok vagyoni helyzetéről. Azok, akik bizonyos okokból kifolyólag 

nem vettek részt a népszámláláson, keddig még bepótolhatják mulasztásukat a községi 

vagy városi összeíró bizottságoknál. Október 15-ig összesen 7 387 367 polgárt írtak össze, 

a munkát csupán Preševóban lehet sikertelennek nyilvánítani, ahol a lakosság feltételezett 

számának mindössze öt százalékát jegyezték be a kérdezőbiztosok. Az összeírtak közül 1 

667 201 személy él Belgrádban, 1 972 000 pedig Vajdaság területén. Dragan Vukmirović, 

a Köztársasági Statisztikai Hivatal igazgatója közölte, az első pontos adatokat november 

15-én hozzák nyilvánosságra. 
 

 

Kiszúrták a magyar konzul kocsijának kerekeit Ungváron 

2011. október 14. - Kárpátinfo 

Csütörtök este ismeretlenek egy ungvári szórakozóhely előtt kiszúrták Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusának egyik konzulja kocsijának kerekeit – adta hírül a Zakarpattya 

Online hírportál. Egyelőre nem tisztázott, hogy a rongálásnak politikai vagy személyes 

indítékai voltak-e. 

 

Ungvár bevezeti az európai munkakezdést 
2011. október 14. - Kárpátinfo 

A hivatalos ukrajnai időszámítás által okozott anomáliák elkerülése végett az elmaradó 

óraátállítás időpontjától egy órával eltolják a munkaidő kezdetét Ungváron – közölte a 

kárpátaljai megyeszékhely önkormányzatának sajtószolgálata. Viktor Pogorelov ungvári 

polgármester javaslatára a megyeszékhely városi tanácsa megbízta a végrehajtó 
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bizottságot: intézkedjen arra vonatkozóan, hogy a téli időszámításra való visszatérés 

elmaradása esetén az ungvári hivataloknál, vállalatoknál, oktatási és egyéb intézményeknél 

egy órával későbbre helyezzék a munkakezdés időpontját. Az intézkedés célja, hogy az 

ukrán törvényhozás átgondolatlan határozata ellenére az ország nyugati határaihoz 

legközelebb eső megyei székhelyen a tanulók, alkalmazottak és a munkavállalók számára 

az eddig megszokott időszámításnak megfelelően kezdődjenek a mindennapok. 

 

Folytatódik a Verecke-ügy - A bíró a vádlottak oldalán állt? 
2011. október 16. - Kárpátalja Ma 

Múlt pénteken folytatódott a Szvoboda szélsőséges ukrán pártnak a vereckei honfoglalási 

emlékmű év eleji megrongálása miatt garázdasággal vádolt kárpátaljai megyei vezetői 

ellen indított per a volóci járási bíróságon. A bíróság épülete előtt a Szvoboda hívei 

tüntetést szerveztek: „Jegyezd meg, idegen, itt az ukrán a gazda!” – hirdették a tucatnyi 

tüntető lózungjai. Kovács Miklós elmondta a tárgyalásról elmondta: „A múlt pénteki 

tárgyalási napon a vádlottak ügyvédei furcsa módon azt kérték a bírótól, hogy részesítse 

amnesztiában védenceiket, mire a vádat képviselő ügyész jelezte: ahhoz, hogy valakit 

amnesztiában lehessen részesíteni, előbb ki kellene mondani a bűnösségét. Ezzel a furcsa 

kis jogi vitával zárult az ülés, a perben egyelőre még nem született ítélet.” 

 

Csomós ajándékot hozott Budapestről Lendvára 
2011. október 14. - RTV Hidak 

Lendvára látogatott Csomós Miklós, Budapest főpolgármester-helyettese és Liebmann 

Katalin önkormányzati tanácsadó. Csomós Miklóst Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, 

majd a nemzetiségi intézmények elnökei is fogadták. A látogatás apropója a budapesti 

József Attila Színház lendvai vendégszereplése volt, melyet Budapest „ajándékoz” a 

lendvai magyaroknak, az előadást ugyanis a budapesti főpolgármesteri hivatal 

finanszírozta. 

 

Ismét találkozott a Kerekasztal Fórum 
2011. október 15. - volksgruppen.at 

Az ausztriai magyar egyesületek képviselői október 15-én, ismét összejöttek Bécsben, 

hogy megtárgyalják az egy évvel ezelőtt létrejött Ausztriai Magyar Szervezetek 

Kerekasztal Fórum jelenjét és jövőjét. Az összejövetelen részt vett Kocsis Atilla, a KIM 

osztályvezetője és Csabánci-Horváth Iván követségi tanácsos. Plan József a Burgenlandi 

Magyar Kultúregyesület elnöke elmondta, a vendégek ígéretet adtak arra, hogy minden 

tőlük tehetőt megtesznek annak érdekében, hogy az Ausztriai Magyar Szervezetek 

Kerekasztal Fóruma tovább folytathassa áldásos munkáját a helyi magyarság érdekében.  
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