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Pásztor: a rehabilitációs törvény a megoldás 

2011. október 18. - MTI, hirado.hu, Magyar Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A szerb kárpótlási törvénnyel kapcsolatos aggályok megoldására a rehabilitációs törvény kínál 

megoldási lehetőséget; a szerb parlament elé novemberben kerülő jogszabályban rendezni fogják a 

megszálló erők fogalmát - jelentette ki kedden Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) elnöke. Pásztor kijelentette, november folyamán újra a parlament elé kerül a 

rehabilitációról szóló törvény, ebben szabályoznák azt, hogy ki számít megszálló erőnek, ki az, aki 

kizárható a vagyon-visszaszármaztatási folyamatból. Pásztor elmondta azt is, hogy ez a szabályozás 

kizárná a kollektív bűnösség elvét és az egyéni felelősséget venné figyelembe. Hangsúlyozta, hogy 

alkalmuk volt betekinteni a készülő törvénybe, s elfogadhatónak nevezte a megoldást. 

 

Markó Brüsszelben: nehezebb válaszolni az EU-ban a nemzeti identitás 
problémájára 

2011. október 18. - Erdély Ma, MTI, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Markó Béla Brüsszelben tartott előadást Nemzeti identitások az egyesült Európában címmel, Sógor 

Csaba EP-képviselő szervezésében. Az RMDSZ korábbi elnöke előadásában kifejtette: az EU jövője 

nem a gazdasági válságra adott válaszoktól függ, hanem a komplex (gazdasági elemeket is 

tartalmazó) nemzeti identitások egybeillesztésétől. Egyik lehetséges megoldásként említette az 

európai identitást olyan mozaiknak tekinteni, amelynek kívülről megvannak a közös azonosítási 

jegyei, belülről viszont tarkaságot jelent, amelyben minden nemzet és etnikum rendelkezik 

eszközökkel identitásának megőrzésére. Úgy vélte, „gyenge és túlbürokratizált” egy olyan Európa, 

amely „fél a nemzeti sajátosságoktól, és mindenkit Prokrusztész-ágyba akar kényszeríteni”. Ez 

esetben szerinte a soknyelvűség és sokkultúrájúság előbb-utóbb értelmét veszti. A romániai 

helyzetről beszélve Markó Béla úgy vélte, a rendszerváltás kezdete óta sok előrelépés történt a 

kisebbségek javára, különösen az egyéni jogok területén. A kollektív jogok elfogadtatása és a 

különböző autonómiaformák kiépítése ugyanakkor még várat magára – fűzte hozzá. 

 

Zrínyi angolul 

2011. október 19. - Magyar Demokrata 

Két és fél év alatt fordította le, majd további három és fél évet vett igénybe a kézirat sajtó alá 

rendezése, de Kőrössy László jóvoltából immár angolul is olvasható Zrínyi Miklós Szigeti 

veszedelme. A második generációs amerikai és – mivel édesapja Németországban született – 

harmadik nemzedékbeli emigráns fiatalember az első a világon, aki teljes terjedelmében átültette 

angolra nemzeti eposzunkat The Siege of Sziget címmel. A Marylandi Egyetem doktorandusza 

szerint a Szigeti veszedelemnek eddig csak egy horvát fordítása ismert, s korábban csak az eposz 

húsz versszaka jelent meg angolul. 

(A cikk teljes terjedelmében Magyar Demokrata 2011. október 19-i számában olvasható.) 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2011/10/18/14/Pasztor_a_rehabilitacios_torveny_a_megoldas.aspx
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=102405&cim=marko_brusszelben_nehezebb_valaszolni_az_eu_ban_a_nemzeti_identitas_problemajara
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=102405&cim=marko_brusszelben_nehezebb_valaszolni_az_eu_ban_a_nemzeti_identitas_problemajara
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Nemzeti Regiszter 

2011. október 19. - Bencsik András - Magyar Demokrata 

Bencsik András szerint „több mint jelképes, szinte magasztosnak tekinthető, hogy éppen a 

magyarság fájdalmas, keserédes őszi ünnepe, október 23-a előtt született meg a Nemzeti Regiszter. 

Mely többek közt így szólít meg a világban minden magyart: „…ha bármely magyar embert vagy 

nemzetrészt sérelem ér bárhol a világon, annak a nemzettársunknak, annak a magyar közösségnek 

tudnia és éreznie kell, hogy számíthat a világ magyarságára, a nemzet többi tagjának és 

Magyarországnak a támogatására”. Hozzáteszi: „Templom ez is, mint Makovecz Imre megálmodott 

temploma. A feltámadás és a kárhozat szentélye ez is, mert az ember kerüljön bármilyen messze, 

ragaszkodik a gyökereihez. Vannak világba szóródott emberek, vagy éppen olyanok, akik a 

messzeségből szóródtak ide, kiknek felmenői között több nemzet fiai és leányai is megtalálhatók, s 

akik választott identitásuk szerint élik az életüket. De ezzel együtt fontos lehet számukra egy ősi 

gyökér, amely most az internet virtuális terében, mely legyőzni képes távolságot és időt, elérhetővé 

válik.” 

(A cikk teljes terjedelmében Magyar Demokrata 2011. október 19-i számában olvasható.) 

 

Magyarokhoz magyar biztos – Felkészültek a népszámlálásra 

2011. október 18. - Nagy D. István - Erdély Ma, Székely Hírmondó 

Az ütemterv szerint haladnak az utolsó előkészületek az október 20-án induló 

népszámlálásra – számolt be György Ervin Kovászna megyei prefektus. A kérdezőbiztosok 

felkészítése lezárult, és azok már szerdán elkezdik kihordani az értesítéseket az 

adatfelvétel időpontjáról a körzetükhöz tartozó személyek postaládájába. A prefektus 

ugyanakkor kifejtette, tudomása szerint az önkormányzatok gondoskodtak arról, hogy – 

amennyiben lehetséges – a jelenleg magyarként nyilvántartottakhoz magyar, míg a 

románokhoz román anyanyelvű biztos menjen. A roma lakosság esetében ez nem volt 

megoldható, mivel ilyen nemzetiségű biztos nem jelentkezett. 

 

Népszámlálás – az EMNT felhívása a Magyarországon élő erdélyiekhez 

2011. október 18. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Reggeli Újság 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács arra kéri a Magyarországon élő erdélyieket, hogy 

nyilvántartásba vételükkel járuljanak hozzá a magyar közösség számarányának 

növeléséhez. „Romániában 2011. október 20-31. között népszámlálásra kerül sor. Ezen a 

népszámláláson a külföldön élőket két csoportra osztják: akik tartósan, valamint akik 

ideiglenesen élnek külföldön. Románia lakosságába csak azok számítanak bele, akik az 

ideiglenesen külföldön élők csoportjába kerülnek. Amennyiben Ön román állampolgár 

(is), és az elmúlt 12 hónapban volt otthon (Románia területén), akkor elvileg a csupán 

ideiglenesen külföldön tartózkodók kategóriájába esik” – áll az EMNT közleményében. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=102342&cim=magyarokhoz_magyar_biztos_felkeszultek_a_nepszamlalasra
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=56645
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Nagyváradon pontosított a statisztikai hivatal a népszámlálás kapcsán 

2011. október 18. - Krónika, transindex.ro, Reggeli Újság 

Az elmúlt napokban a kérdezőbiztosi oktatástokon súlyos, a magyarság érdekeit sértő 

félretájékoztatás történt Nagyváradon, Kolozsváron és Marosvásárhelyen. Nagyváradon a 

megyei statisztikai hivatal igazgatónője írásban jelezte, hogy a félreérthető tájékoztatás 

pontosították és ígéretet tett arra, hogy még az összeírás megkezdése előtt írásban 

tájékoztatja a számlálóbiztosokat a helyes módszertanról – közölte kedden az RMDSZ 

főtitkársága. Az RMDSZ szerint a folyamatot monitorizálni fogják, ellenőrizve, hogy a hiba 

megígért kijavítása valóban megtörtént-e. Mint írják, Marosvásárhelyen a helyzet 

rosszabb, noha hivatalos nyilatkozatok állnak rendelkezésükre a félretájékoztatásról, a 

helyi hatóságok azt nem ismerik be. 

 

Postázott voks 

2011. október 18. - Demeter Katalin - Erdély Ma, Erdély Tv 

Valószínűleg levélben szavazhatunk majd a Magyarországi parlamenti választásokon. Ez 

szerepel a Fidesz törvényjavaslatában, amely lehetővé teszi a külföldön élő magyarok 

szavazását is. A szavazati jog megadását az EMNT vezetői is üdvözlik, Toró T. Tibor szerint 

a nemzetegyesítés része, és egy nagy eredmény a választójogi törvény módosítása, amely 

lehetővé teszi minden magyar állampolgár részvételét a magyarországi választásokon. Az 

EMNT vezetője szerint ennek konkrét gyakorlati haszna is lesz: „A magyarországi pártokat 

arra veszi rá, vagy azt a folyamatot sürgeti meg, hogy mindenik kénytelen legyen 

foglalkozni, ha eddig nem is akart a határon túli magyar kérdésekkel és a 

nemzetpolitikával hangsúlyosabban, hogy ha számítanak a határon túliak szavazatára.” 

 

Tőkés László sajtóirodája: „minden székely magyar" 

2011. október 18. - Erdély Ma 

„Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt közös szombati 

népszámlálás-kampányzárója után vasárnap délben elküldtünk néhány rövid kérdést 

Tőkés László elnök úrnak – a sajtóirodája révén, természetesen. Az elnök úrhoz intézett 

kérdéseink egyike így szólt: Van-e tudomása az alábbiakról: a népszámlálás kódkönyve 

szerint mindenki magyarként (1100 – maghiar) fog megjelenni az összesítésekben, akinek 

a kódja 1101 (maghiar), 1102 (ungur) és 1103 (secui)? Ezt a bekódolást minden 

számlálóbiztos egyénileg kell elvégezze, annak alapján, amit a nyilatkozó jelenlétében a 

kérdőívbe betűvel, golyóstollal beírt. Az esetleges hamis bekódolás büntetőjogi 

felelősséggel jár, okirathamisítás besorolással. Ma végre kaptunk egy rövid választ az 

irodától: „Nem minden magyar székely, de minden székely magyar – ez a logika." 

Köszönjük!” – olvasható az Erdély Mán. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=56650
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=102376&cim=postazott_voks_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=102401&cim=tokes_laszlo_sajtoirodaja_minden_szekely_magyar


 

 

 

 

 

 
5 

Bérpótlék a magyartudásért Romániában 

2011. október 18. - Erdély Ma, Duna Tv, hirado.hu 

Bérkiegészítést kaphatnak a kisebbségek nyelvét is ismerő közhivatalnokok Romániában – 

számolt be a Duna Televízió Híradója. Egy dél-tiroli mintára készült új törvénytervezet 

szerint, azon a településen, ahol meghaladja a 20 százalékot egy-egy kisebbség aránya, a 

helyi hivatalokban biztosítani kell a többnyelvűséget, de ezen felül jutalmaznák is azokat, 

akik több nyelven beszélnek. A javaslat szerint a minisztériumi alárendeltségben működő 

intézmények megyei kirendeltségeiben és a helyi közigazgatásban dolgozók 10 százalékos 

bérkiegészítést kapnának, ha bizonyítják nyelvtudásukat. Ez havi 35 euró pluszjövedelmet 

jelentene. Máté András Levente, az RMDSZ frakcióvezetője szerint a koalíciós partner 

demokrata-liberálisok várhatóan nem ellenzik majd a javaslatot. 

 

Statisztikában bújkál a román nacionalizmus 

2011. október 18. - manna.ro 

Kiss Tamás szociológus, a nepszamlalas.ro egyik szerkesztője a manna.ro hírportálon a 

népszámlálással kapcsolatos félretájékoztatás kapcsán kifejti: nem hiszi, hogy a 

Statisztikai Intézet által akkreditált képzők a módszertant nem értették volna, ráadásul 

nem egyedi esetről van szó, és azokra a városokra koncentrálódik, ahol az etnikai 

arányoknak a tétje a legnagyobb. „Egészen egyértelműen nacionalista törekvéssel állunk 

szemben, annak ellenére, hogy józanul Romániának nem ez lenne az érdeke.” Kiss Tamás 

szerint a szándék ezzel az, hogy „a magyarok aránya minél kevesebb legyen, és „megoldott” 

legyen a kisebbségi, nyelvi jogi kérdés”.  

 

Templom és Iskola Szórványegyesület 

2011. október 18. - Megyasszai Bíró Júlia - Nyugati Jelen 

Szeptember 25-én elhangzott ünnepélyes keretek között, hogy megalakult Resicabányán a 

Templom és Iskola Szórványegyesület, melynek egyik célkitűzése a gyerekek és fiatalok 

számára a magyar identitást fejlesztő és megőrző programokat szervezni. Október 15-én e 

cél érdekében szervezett programot az egyesület. A helyi munkatársak Megyasszai Attila 

lelkipásztor és Benkő Réka óvónő mellett a Szegedről érkezett Oláhné dr. Szűcs Katalin 

magyartanár, Dóra Gabriella egészségügyi szakember és Kovács Attila önkéntes 

foglalkozott a csoporttal. 

 

Még idén kifizetik az oktatási-nevelési támogatásokat 

2011. október 18. - Létai Tibor - szekelyhon.ro, Krónika 

Az év végéig minden igénylőhöz megérkeznek a Szülőföldön Magyarul Program keretében 

kiosztandó oktatási-nevelési támogatások, az utalások már el is kezdődtek. Erdélyben, 

ahol a legtöbb kérelmező akadt, október 14-ig 53 580 tanuló kapta meg a pénzt – jelentette 

be Burus Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) elnöke. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=102415
http://manna.ro/kozter/statisztikaban-bujkal-a-roman-nacionalizmus-2011-10-17.html
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/templom_es_iskola_szorvanyegyesulet.php
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/meg-az-iden-kifizetik-az-oktatasi-nevelesi-tamogatasokat
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Az RMPSZ munkacsoportja összesen 156 443 tanuló pályázatát küldte el a BGA-nak 

elbírálásra – közölte az RMPSZ elnöke. Az oktatási-nevelési támogatásban részesülők az 

OTP Bankon keresztül kapják meg a pénzt, ehhez a pénzintézetben bankkártyát kell 

kiváltaniuk. A pénzt péntekenként utalják azoknak, akik az adott hét szerdájáig kiváltották 

a kártyát. Az RMPSZ elnöke hangsúlyozta: december 15-ig minden pozitívan elbírált 

pályázat kifizetésre kerül, ha a kérelmezők kiváltják a bankkártyát. 

 

Veszélyben a Szeben megyei magyar jövő 

2011. október 19. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

Az asszimiláció és a fiatalok elvándorlása miatt folyamatosan csökken a magyarság 

számaránya Szeben megyében – hívta fel a figyelmet Orosz Csaba, az RMDSZ medgyesi 

szervezetének az elnöke. Elmondta, Szeben megyében a 2002-es népszámlálási adatok 

szerint 15 ezer magyar élt, háromnegyedük Medgyesen és környékén, azaz a megye északi 

felében, az idei népszámlálás eredményei szerint azonban ez a szám várhatóan csökkenni 

fog. Az egyedüli önálló magyar iskola Medgyesen működik, itt vannak gimnáziumi 

osztályok is, Nagyszebenben egy román iskolában működik magyar tagozat, de az is egy 

összevont 1–4. osztályból áll. Gond, hogy a felsőfokú végzettségű fiatalok általában nem 

térnek haza az egyetemi városokból. 

 

Vizsga magyarságból 

2011. október 19. - Nagy Orsolya, Pap Melinda - Krónika 

A csütörtökön kezdődő népszámlálás alatt is figyelemmel kísérik majd az egyetemisták 

összeírását a magyar diákszervezetek, ugyanis sok múlhat rajtuk a magyarság számaránya 

tekintetében. A magyarság számaránya szempontjából nagyon fontos, hogy az 

egyetemisták abban a városban is bediktálják személyes adataikat – vállalják 

nemzetiségüket, anyanyelvüket és felekezeti hovatartozásukat –, amelyben felsőfokú 

tanulmányaikat folytatják. Ez olyan városok esetén jelentheti a mérleg nyelvét, mint 

Kolozsvár, ahol a 2002-es népszámlálás során 20 százaléknál valamivel kevesebb magyart 

regisztráltak. 

 

Húszas az átmenő 

2011. október 19. - Páva Adorján - Krónika 

A Krónika vezércikkében Páva Adorján arról ír, hogy: „a számok azt mutatják, hogy az 

erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás tudatos elsorvasztása hozza a várt eredményt. A 

kutatások szerint ugyanis a közel egymillió, Romániában tanuló egyetemista közül csak 39 

ezer magyar, ráadásul utóbbiak kétharmada román nyelven tanul. Tehát a felsőoktatási 

intézményekben tanulók csupán 3,9 százaléka magyar nemzetiségű, de mindössze a 

hallgatók 1,3 százaléka képezi magát anyanyelvén. Az adatok önmagukért beszélnek. Mégis 

ritkán, de adódnak olyan pillanatok, amikor a kevés elegendőnek bizonyulhat. 

Kolozsváron a több mint 100 ezer egyetemistából becslések szerint 8–10 ezer lehet 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=56675
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=56672
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magyar, akik most, ideális esetben gyökeres változásokat idézhetnek elő a kincses város 

életében”. A mostani népszámláláson ugyanis az egyetemistákat ott kell összeírni, ahol 

idejük nagy részét töltik, abban a városban, ahol tanulnak, jelen esetben Kolozsváron. 

 

Aranyosgyéres: eltávolított háromnyelvű tábla 

2011. október 19. - Krónika 

Az aranyosgyéresi önkormányzat eltávolította a település két bejáratánál álló háromnyelvű 

táblákat, melyeken románul, magyarul és németül olvasható a település neve. Németi 

András, az RMDSZ helyi szervezetének elnöke közölte, a tábla eltávolítása érdekében egy 

helyi lakos indított és nyert pert az önkormányzat ellen. „Első fokon a megyei 

törvényszéken elvesztette a pert az önkormányzat, de bizakodtunk abban, hogy a 

kolozsvári ítélőtábla kedvező döntés hoz, de sajnos ez nem következett be: 

visszautasították a folyamodványt, és ennek értelmében a táblát le kellett venni” – 

tájékoztatta az Erdély Televíziót Németi. Az Aranyosgyéresen csak 8 százalék a magyar 

nemzetiségű lakosság számaránya. 

 

Dorin Florea Csegzitől tartott 

2011. október 19. - Szucher Ervin - Krónika 

Sokkal jobban tartott volna Csegzi Sándortól, mint amennyire fél a 2012-es helyhatósági 

választásokon Vass Leventétől Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere. A demokrata-

liberális párti elöljáró tegnap megerősítette jövő évi újrázási szándékát. „Sem orvosként, 

sem politikusként nem ismerem az RMDSZ jelöltjét, de azt tudom, hogy Csegzi Sándor az 

az embertípus, aki a várost a pártpolitikai kérdések elé helyezi. Tudja, mi a teendő az 

önkormányzatban meg a településen. Egyáltalán nem örültem volna annak, ha jövőre vele 

kellett volna megmérkőznöm, hiszen egy nagyon értékes ellenfél lett volna” – jelentette ki 

Florea, aki a sajtótájékoztatón hangosan azt súgta a jelen levő helyetteséhez, hogy egyet se 

búsuljon, mert 2012 után is együtt fogják irányítani a várost. 

 

Florea kéttagozatos egyetemet akar 

2011. október 19. - Szucher Ervin - Krónika 

Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester és a PDL Maros megyei elnöke szerint 

semmiként nem szabad kettészakítani az orvosi és gyógyszerészeti egyetemet (MOGYE), a 

magyar tagozat léte viszont teljesen indokolt. „A lehető legtermészetesebbnek tartom, hogy 

az egyetem két tagozattal – román és magyar – működjön. Nem hinném, hogy a magyarok 

érdeke az intézmény visszavetése lenne” – jelentette ki. Florea reményének adott hangot, 

hogy Constantin Copotoiu rektornak sikerül megtalálnia azt az egyensúlyt, amely mindkét 

felet kielégítheti. Ehhez viszont a politikumnak tiszteletben kellene tartania az egyetemi 

autonómiát. 
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Előre hozott választás Biharban és Kolozsban 

2011. október 19. - Krónika, Szabadság 

Hivatalosan is felszabadultnak minősített tegnap a képviselőház három képviselői 

mandátumot, ami azt jelenti, hogy az érintett választókerületekben kilencven napon belül 

előre hozott választást kell tartani. Az érintett képviselők közül kettő RMDSZ-es: a Kolozs 

megyei Pálffy Zoltán elhunyt, a nagyváradi Lakatos Péter pedig a számvevőszék tagja lett. 

 

Aggályok Bardocz leváltása körül 

2011. október 19. - Rostás Szabolcs - Krónika 

Leváltották a Román Televízió (RTV) kolozsvári területi stúdiója magyar szerkesztősége 

éléről Bardocz Sándort, helyére ideiglenesen Orbán S. Katalint nevezték ki. A regionális 

stúdió nemzetiségi adásának főszerkesztőjét hétfői hatállyal menesztette az RTV 

vezetősége. A Krónika információi szerint a magyar szerkesztőség munkatársai közül 

többen attól tartanak, hogy az új főszerkesztő kinevezésével növekszik az RMDSZ-nek a 

regionális csatornára gyakorolt befolyása, tekintve, hogy Orbán S. Katalin Sebesi-Karen 

Attilának, az RTV vezetőtanácsa RMDSZ által delegált tagjának a felesége. 

 

Koalíciós áttörés?  

2011. október 19. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó, Szabadság 

Közeledett kedden a PDL és az RMDSZ álláspontja a választási törvény módosításának 

kérdésében, miután a kisebbik koalíciós alakulat hajlandóságot mutatott arra, hogy – az 

arányosság elvének megőrzése mellett – lemondjon az országos kompenzációs lista 

bevezetéséről. Erről Márton Árpád képviselő számolt be az Új Magyar Szónak, aki 

Kelemen Hunor szövetségi elnökkel együtt tárgyalt a jogszabályról a PDL vezetőivel, 

köztük Emil Boc miniszterelnökkel. A politikus tájékoztatása szerint az RMDSZ bizonyos 

feltételek mellett elfogadja a nagyobbik kormánypárt által javasolt kompenzációs 

módozatot az arányosság megőrzésére. 

 

RMDSZ: kisebbségi kérdések az ET–küldöttség figyelmében 

2011. október 19. - Új Magyar Szó 

„Az elmúlt években jelentős eredményeket értünk el a kisebbségi jogok terén, de még sok a 

megoldásra váró kérdés” – tájékoztatta Kolozsváron a nemzeti kisebbségek védelméről 

szóló keretegyezmény alkalmazását felügyelő Európa Tanácsi bizottság tagjait Kovács 

Péter. Az RMDSZ főtitkára elsősorban a nemzeti kisebbségek általános helyzetét, az 

RMDSZ törvényhozási prioritásait osztotta meg a küldöttséggel, és kitért az október 20-án 

kezdődő népszámlálásra, ennek a romániai magyarság életében játszott fontosságára. 

Kovács Péter szerint a nemzeti kisebbségek jogérvényesítése terén elért eredmények a 

többszintű politikai képviseletnek tudhatók be, annak, hogy a szövetség ott van a 

parlamentben, a kormányban, valamint a megyei és helyi önkormányzatokban. A  főtitkár 
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kitért azokra a kérdésekre is, amelyekre eddig nem sikerült politikai megoldást találni. 

Példaként említette a régiók átszervezését, a kisebbségi törvényt, valamint a MOGYE 

helyzetét. 

 

A Sme a Híd és az MKP választási esélyeiről 

2011. október 18. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Ha a Híd valóban szakít a párt listáján tavaly parlamentbe jutott Polgári Konzervatív Párt (OKS) 

négy képviselőjével, akik az euróövezeti mentőalap ellen szavaztak, azzal nagy lépést tesz a korábbi 

„anyapárt”, a Magyar Koalíció Pártja (MKP) felé - véli kommentárjában a pozsonyi Sme. Peter 

Morvay szerint valójában az OKS képviselőinek a Híd parlamenti frakciójában való jelenléte tette a 

pártot azzá, amit korábban a Híd csak hangoztatott: nemzetek feletti vagy legalábbis kétnemzeti 

politikai párttá. „Ha a Híd most pártfegyelem ürügyén megszabadul az OKS-től, visszatér ahhoz, 

amit Bugár Béláék eredetileg akartak: egy másik, de saját MKP-hoz, amely kifele valamivel jobban 

néz ki, a szlovák politikai színtéren jobban tud lavírozni, ezért a többségi politikusok számára 

sokkal elfogadhatóbb, és sokkal nagyobb esélye van bekerülni bármelyik pozsonyi kormányba és a 

költségvetési vályú közelébe”. 

 

Távolinak tűnik az MKP-Híd együttműködés 

2011. október 18. - bumm.sk 

Sem a Híd, sem az MKP nem zárja ki a két párt választás előtti együttműködését, ám ez egyelőre 

nem tűnik valószínűnek. Az MKP-ban hallatszanak ugyan összefogást támogató hangok, Berényi 

József viszont az önálló indulást szorgalmazza. A pártelnök a bumm.sk hírportálnak elmondta, a 

választásra való felkészülés megkezdődött, a párt elnöksége hamarosan foglalkozhat a Híddal való 

esetleges együttműködéssel, s az MKP Országos Tanácsának kell kimondania a végső szót a 

kérdésben. Bugár Béla Híd-elnök hangsúlyozta, addig teljesen felesleges spekulálni egy Híd-MKP 

együttműködésről, amíg Berényi pártelnökként elutasítja ezt. Gál Gábor, a Híd elnökségi tagja 

kifejezetten ellenzi az összefogást. Szerinte az MKP-ban továbbra is vannak olyan emberek, akiknek 

véleménye megegyezik Duray Miklóséval, aki az autonómiát szorgalmazta. „Úgy tűnik, mintha a 

pártnak nem lenne lényeges a szlovákok és magyarok békés együttélése” - mondta Gál. 

Indulhatnak a választáson a magyar állampolgárságot kérvényezők? 

2011. október 18. - bumm.sk 

Amíg a külföldi állampolgárság megszerzése az állami szervek számára hitelt érdemlően be nem 

bizonyosodik, addig az adott személy szlovák állampolgár, aki választhat és választható a szlovákiai 

parlamenti választás során - jelentette ki a Kerekasztal Jogsegélyszolgálatának szakértője. Lancz 

Attila elmondta, nem véletlen, hogy az illetékes hivatal korábban azt kérte Gubík Lászlótól, hogy 

mutasson be arra vonatkozó bizonyítékot, hogy valóban magyar állampolgár. Lancz Attila felhívta a 

figyelmet, az eddigi gyakorlat az volt, hogy az állampolgárságról való önkéntes lemondás esetén is 

addig nem jegyezték be az adott személyt a belügyminisztérium által vezetett „Szlovák 

állampolgárságukat elveszített személyek jegyzékébe”, amíg az nem szolgáltatott hiteles 

bizonyítékot a külföldi állampolgárság megszerzéséről. Szélsőséges esetben ugyanis az is 

előfordulhat, hogy valaki csak “szórakozik” a bejelentéssel, és valójában a szlovákon kívül nincs más 
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állampolgársága. Ilyen esetben az adott személy hontalanná válhat, ez pedig az állam számára is 

probléma lehet, hiszen Szlovákia nemzetközi kötelezettséget vállalt a hontalanság elkerülésére. 

 

Eltávolították a kétnyelvű útjelző táblát 

2011. október 18. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Három napig állhatott az a kétnyelvű útjelző tábla Dunaszerdahely mellett, melyet a Kétnyelvű Dél-

Szlovákia csoport aktivistái helyeztek ki. Eltávolítása várható volt, hiszen az aktivisták nem kértek 

engedélyt felállítására. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia csoport azzal indokolta a tábla kihelyezését, hogy 

a 63-as úton naponta több ezer autó fordul meg és a forgalom 81százalékát helyi járművek alkotják, 

az utazók legalább 65 százaléka pedig magyar nemzetiségű. Hozzátették, ezen állításuk nem puszta 

feltételezés, önkénteseik a táblaállítást megelőzően napokat töltöttek el az elhaladó forgalom 

felmérésével és elemzésével. 

 

Bugár: a Pázmány jobb volt 

2011. október 18. - Új Szó 

Nem tartja szerencsésnek az oktatási-nevelési támogatások szétosztásánál a Pázmány Péter 

Alapítvány mellőzését a Híd. Bugár Béla pártelnök szerint az MKP az egyik felelős azért, hogy a 

szlovákiai kedvezményezettek idén már nem a Pázmány, hanem a Bethlen Gábor Alapon keresztül 

kapják meg a támogatásokat – késedelemmel. „A Pázmány ügyeibe az MKP-nak nem volt 

beleszólása, mert ott több szervezet jelöltje egyszerre döntött. A Bethlen ügyeibe Szlovákiából csakis 

az MKP szólhat bele” – állítja Bugár. A pártelnök szerint sok telefonhívást és levelet kapnak olyan 

szülőktől, akik nem értik, miért kellett változtatni a támogatások szétosztásán. 

 

Kormánybukta kérdőjelekkel 

2011. október 19. - Molnár Judit - Szabad Újság 

Öllös Lászlóval készült interjút közölt a Szabad Újság c. felvidéki közéleti hetilap a kormányválság 

apropóján. A somorjai Fórum Intézet elnöke az MKP és a Híd kapcsán elmondta, a választóknak a 

márciusi voksoláskor egy következtetést mindenképp le kell vonniuk: „Erős magyar parlamenti 

képviselet kell. Az elmúlt szűk másfél év nagyon halovány volt, alig beszélhetünk számottevő, 

kézzelfogható eredményről, sok-sok negatívumról viszont annál inkább. Számunkra annál jobb, 

minél erősebb a magyar parlamenti képviselet, és nem pusztán abból a szempontból, hogy hányan 

ülnek a parlamenti padsorokban, hanem hogy mit képviselnek. Az nem megoldás, hogy a 

problémákról nem beszélünk. Azokról a kérdésekről, amelyek megmaradásunk alapfeltételei, 

beszélni kell, bele kell építeni a programba. Aki ezeket a célokat be sem veszi politikai programjába, 

az el sem tudja érni őket.” 

 

Sedlarevid: félreértelmezik a szerb restitúciós törvényt 

2011. október 18. - Vajdaság Ma, MTI 

Maja Sedlarević, a tartományi képviselőház európai integrációs és nemzetközi regionális 

együttműködési bizottságának elnöke szerint félreértelmezik a szerb restitúciós törvényt. A magyar 
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Országgyűlés európai ügyek bizottsága kedden fogadta a vajdasági bizottság képviselőit. Az ülésen 

Maja Sedlarević elmondta, a hiteles értelmezés szerint a jogszabály csak a megszálló erők tagjaira 

vonatkozik, és akik igazolni tudják, hogy nem önként csatlakoztak a megszállókhoz, örököseikkel 

együtt jogosultak a kárpótlásra. Nem egy nemzet ellen irányul a törvény - hangoztatta, hozzátéve: 

remélhetőleg sikerül tisztázni az ügyet, és Szerbia megkapja Magyarország támogatását az uniós 

tagjelöltségéről döntő decemberi szavazáson. Hörcsik Richárd, az országgyűlési bizottság elnöke 

kijelentette, a magyar parlamenti pártok egybehangzóan úgy ítélik meg, hogy jogilag és politikailag 

elfogadhatatlan a jogszabály, és teljesen világos jogi helyzetet kell teremteni, amely kizárja a 

kollektív bűnösség minden formáját. 

 

Ricz Emesét választották elnöknek  

2011. október 18. - Magyar Szó, Pannon RTV 

A VMSZ Ifjúsági Fórumának IV. tisztújító közgyűlését Bácskertesen tartották. A határokon átívelő 

jó kapcsolatokat bizonyítja, hogy jelenlétével több partnerszervezet képviselője is megtisztelte a 

közgyűlést. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség nevében Varga Adrienn szólt az 

egybegyűltekhez, felszólalt a szegedi Fidelitas elnöke, Velő Miklós is, az erdélyi Magyar Ifjúsági 

Tanács nevében pedig Fancsali Barna szólt a fiatalokhoz. Az ülésen  megválasztották az Ifjúsági 

Fórum elnökét Ricz Emese személyében, aki az óbecsei körzeti szervezet tagja. Ügyvezető alelnök a 

csókai Horváth Noémi, a két alelnök Rozsi Adrienn (Torda) és Linka Miklós (Kishegyes) lett. 

 

Elfogadták a költségvetés módosítását 

2011. október 19. - Magyar Szó 

A Szerbiai Képviselőház kedden elfogadta az idei költségvetés módosítását. A Vajdasági Magyar 

Szövetség indítványa elfogadásához kötötte a költségvetés módosításának a támogatását. A 

parlament Pénzügyi Bizottságának hétfői ülésén kiderült, hogy a kormány elfogadja a VMSZ 

követelését. A VMSZ indítványának értelmében a szerb kormány három részletben – november 1-ig 

és 15-ig, valamint december 1-ig 8 milliárd dinár átutalására kötelezte magát a Tartományi 

Nagyberuházási Alap felé. Arról  a kilencmilliárd dináros összegről van szó, amit az idei 

költségvetésben előirányoztak a Vajdaságnak, de abból eddig csupán egymilliárd dinárt utaltak át a 

tartománynak. 

 

Moszkvai tudós kutatja a kárpátaljai magyarokat  

2011. október 18. - Kárpátalja Ma 

Október 10-24. között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézetének 

vendégeként Kárpátalján folytat kutatásokat Gleb Pilipenko, Oroszország Nemzeti Tudományos 

Akadémiája Szláv Intézetének tudományos munkatársa, a Moszkvai Lomonoszov Állami Egyetem 

(MGU) oktatója. A Kárpátalja Ma hírportál terjedelmes interjút közöl az orosz nyelvésszel, melyből 

kiderül: a határon túli magyarok kétnyelvűsége, nyelvhasználata érdekli Pilipenkot. Korábban már 

járt a Vajdaságban és Muravidéken is. „Tudom, hogy mostanában kedvelt kutatási téma a határon 

túli magyarok nyelvi sajátosságainak a leírása, de én, hogy úgy mondjam, az érem másik oldalát 

vizsgálom. Azt, hogyan beszélnek a határon túli magyarok az államnyelven: szerbül, szlovénul, 
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ukránul, oroszul. Vagyis azt próbálom leírni, hogy a magyar nyelvnek milyen a hatása az 

államnyelvre, Kárpátalja esetében az ukránra és a volt Szovjetunió hivatalos nyelvére, az oroszra.” 

 

Vira Sztolec kijelentései nem esnek egybe a járási oktatási osztály 
álláspontjával 

2011. október 19. - Kárpátalja 

A Kárpátalja múlt heti számában számolt be 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: az anyanyelvű osztályokban is ukránul írják az osztálysarkot, s a 

pedagógusok fejéhez vágta, miszerint „ukrán kenyeret” esznek. Erre a cikkre reagált Vaszil Beleny 

az osztály vezetője, aki elmondta, hogy „Vira Sztolec kijelentései nem esnek egybe a járási oktatási 

osztály álláspontjával.” Mihajlo Motilcsak Megyei Állami Közigazgatási Hivatal oktatási 

főosztályának vezetőjének véleménye szerint a járási oktatási osztálynak kell tisztáznia a helyzetet 

és ameddig nem kap az ügyről részletes tájékoztatást, addig nem alkot véleményt róla. 

 

Önkéntes munkával újítják föl a sepsei székházat  

2011. október 18. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A HMDK országos szervezetének támogatásával pár héttel ezelőtt a sepsei HMDK-alapszervezet 

székhelyhez jutott, egy lakóházat béreltek ki a faluban. Rabbi Ferenc elnök akkor azt nyilatkozta, 

hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb birtokba vehessék az épületet. Már 

három hete folynak a felújítási munkálatok. „Azon túl, hogy itt tartjuk majd összejöveteleinket, 

kisebb rendezvényeinket, egy tájmúzeumot is szeretnénk kialakítani, amelynek meg kell találni az 

anyagi hátterét” – mondja Rabbi Ferenc. Az eddigi felújításokat az önkéntes vállalásoknak 

köszönhetően sikerült elvégezniük, a munkában résztvevők elmondták, azon lesznek, hogy mielőbb 

használható állapotba hozzák az épületet. 

 

Magyartanfolyam Somfalván 

2011. október 18. - volksgruppen.at 

Kezdőknek kínál magyar nyelvtanfolyamot Somfalván a Burgenlandi Népművelő Intézet, a 

Volksbildungswerk. A felnőttek számára szóló tanfolyam kedd este indult Német Miklós nyelvtanár 

vezetésével. A résztvevőknek hetente egyszer, összesen tíz alkalommal lesz lehetőségük a magyar 

nyelv alapjait elsajátítani. A somfalvi községi tanács anyagilag támogatja a tanfolyamot. 
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