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Schmitt Pál puhítja a szomszédos államfőket 
2011. október 21. - MTI, hirado.hu, Krónika, Új Magyar Szó 

Az autonómiatörekvésnek nincs alternatívája - jelentette ki Schmitt Pál köztársasági elnök, 

amikor a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) vezetőit fogadta a Sándor-

palotában.  A tanácskozáson részt vett mások mellett Tőkés László, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke, Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára, valamint a Székely Nemzeti 

Tanács, a Magyar Polgári Párt, a Magyar Koalíció Pártja, a Vajdasági Magyar Szövetség 

képviselője. Schmitt Pál a tanácskozás előtt mondott köszöntőjében arról beszélt, hogy az 

autonómiatörekvések kérdésében egyrészt a határon túli magyar szervezetek is megvívják a 

saját harcaikat, másrészt a magyar kormány is markánsan kiáll a nemzetstratégia mellett. 

Mint mondta, államfőként az a munkája, hogy „puhítsa” a szomszédos országok államfőit, 

így az elmúlt egy évben minden szomszédos ország elnökével találkozott, és mindenhol 

elmondta, hogy Magyarország magyarokkal van körülvéve. 

 

Állampolgársági eskü, kitüntetések és könyvbemutató az amerikai 

megemlékezéseken 
2011. október 22. - MTI, www.mon.hu 

Csoportos állampolgársági eskütétel, állami kitüntetések átadása és könyvbemutató emelte 

az 1956-os magyar forradalom 55. évfordulójáról megtartott megemlékezések rangját a New 

York-i és a washingtoni magyar diplomáciai képviseleten. A New York-i magyar 

főkonzulátus pénteken a nemzeti összetartozás jegyében az idén először együtt ünnepelt a 

New York-i és a metropolisz környékén működő szervezetekkel és közösséggel. A 

megemlékezés előtt, zártkörű rendezvényen, közel 20-an tettek állampolgársági esküt a 

nemzeti ünnep alkalmából. Az ünnepségen Buzsáky György agykutató, a Rutgers-Newark 

Egyetem professzora a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja a Magyar Köztársasági 

Érdemrend Középkeresztjét, Lendvai-Littner Imre, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 

Elnöke pedig az Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át. A washingtoni nagykövetségen 

megtartott fogadáson Prőhle Gergely helyettes külügyi államtitkár a Magyar Köztársasági 

Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést adta át John Lukacs történész 

professzornak, Várallyay Gyula pedig az Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át írói 

munkásságáért, az amerikai magyar emigráció közösségi életének szervezéséért, és a 

magyar-amerikai kétoldalú kapcsolatok elmélyítésért. 

 

Nem lesz Híd-MKP választási koalíció 
2011. október 22. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó,  

A Híd cáfolja azokat az értesüléseket, melyek szerint választási koalícióra készül az MKP-

val. „Az utóbbi két év olyan időszak volt, amikor igyekezetünket a választók kegyeiért az 

MKP és Híd közt folytatandó nyugodt versengésre az MKP részéről keményen és 

kompromisszumok nélkül elutasították. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy e két párt 

koalíciója nem hozná meg a kívánt szinergiahatást” - mondta a Híd Országos 

Választmányának szombati ülését követően Bugár Béla pártelnök. Bugár szerint pártja nem 

működhet együtt olyan politikai erővel, amely Szlovákia határain kívül keres megoldást a 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2011/10/21/14/Schmitt_Pal_puhitja_a_szomszedos_allamfoket.aspx
http://www.mon.hu/oktober-23-allampolgarsagi-esku-kituntetesek-es-konyvbemutato-az-amerikai-megemlekezeseken/1821970
http://www.mon.hu/oktober-23-allampolgarsagi-esku-kituntetesek-es-konyvbemutato-az-amerikai-megemlekezeseken/1821970
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/10/22/nem-lesz-hid-mkp-valasztasi-koalicio


 

 

 

 

 

 
3 

kisebbségek helyzetével kapcsolatban. Bugárék a kisebbség és a többség békés 

együttéléséhez vezető helyes útnak tartják a szlovák partnerekkel való együttműködést. 

 

Kövér László Brazíliában 
2011. október 23. - MTI, Echo TV 

A Sao Pauló-i magyar közösségekkel találkozott a hétvégén a hivatalos látogatáson 

Brazíliában tartózkodó Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Zászlófelvonáson vett részt 

szombaton a Simon Bálint Cserkész Parkban, majd a helyi magyar vállalkozókkal elköltött 

ebéd után ellátogatott a Balázs Péter Idősotthonba. Este a Sao Pauló-i Magyar Házban a 

magyar házelnök és Szíjjártó Csaba nagykövet jelenlétében kilenc személy tett 

állampolgársági esküt az egyszerűsített honosítás keretében. Ezek zöme Brazíliában élő 

magyar, de volt köztük két venezuelai állampolgár is. 

Budapest üdvözli a szerb módosítást 

2011. október 21. - MTI, hirado.hu 

Magyarország üdvözöli a szerb kárpótlási törvény módosítását és a szerbiai pozitív 

fejleményeket - közölte Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 

rögzítette, hogy a kárpótlási törvény megfelelő módosítása javára válik mind a magyar, 

mind a szerb népnek. Szerdán a szerb kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői 

megállapodásra jutottak a rehabilitációs törvény szövegében. Ezzel áthidalhatóvá váltak 

azok az észrevételek, amelyeket a VMSZ fogalmazott meg a restitúciós törvénnyel 

kapcsolatosan. 

 

Rétvári: csak az erős nemzetpolitika lehet sikeres 
2011. október 22. - MTI, hirado.hu 

Rétvári Bence az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség országos küldöttgyűlésén 

szombaton a Millenárison hangoztatta, hogy a meghunyászkodó, mindig visszakozó 

nemzetpolitika mindig csak kudarcos lehet. Több száz fiatal előtt a kereszténydemokrata 

államtitkár kiemelte: szemléletváltás következett be a nemzetpolitika területén, az "erős 

Magyarország eszméjének átültetése" meghozta az eredményét. Emlékeztetett arra, hogy 

például a határozott és karakteres magyar álláspont képviseletének köszönhetően Szerbia 

várhatóan módosítani fogja a vajdasági magyar közösséget hátrányosan érintő kárpótlási 

törvényt. 

 

Aggályok, mítoszok, tények 
2011. október 24. - Csuhaj Ildikó, Lencsés Károly - Népszabadság 

Az a határon túli magyar, aki sérelmezi, hogy a következő választáson csak listás 

szavazólapot kap, a strasbourgi bírósághoz fordulhat a választások után. Jó eséllyel meg is 

nyerheti a pert és kártérítést ítélhetnek meg neki. Jakab András alkotmányjogász szerint a 

külföldön élő magyar állampolgároknak ígért „félszavazat” ellentétes a nemzetközi joggal. 

Jakab az Európa Tanács egy összehasonlító alkotmányjogi jelentését ismertetve elmondta, 
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http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=16&r_id=&hir_id=264486
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/10/21/10/Semjen_Magyarorszag_udvozli_a_szerbiai_fejlemenyeket.aspx
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/10/22/13/Retvari_csak_az_eros_nemzetpolitika_lehet_sikeres.aspx
http://nol.hu/belfold/aggalyok__mitoszok__tenyek_
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azokban az országokban, ahol létezik a határon túl élő állampolgárok szavazójogának 

intézménye, ott „minden állampolgárnak ugyanannyi szavazólapot kell kapnia: ez 

Magyarországon egy listásat és egy egyénit jelentene”. Hozzátette: „Olyan nemzetközi 

példáról nem tudok, hogy a határon túli állampolgárok szavazati jogát vegyes választási 

rendszer esetén félig vezetik be, vagyis csak listára szavazhatnak. Vagy szavazhatnak, vagy 

nem, de ha igen, akkor nem lehet „félszavazat”.” 
 

 

Az autonómiáról beszélt Kovács Péter Budapesten 
2011. október 21. - transindex.ro 

Az RMDSZ három szintű autonómia koncepciójáról tájékoztatta a Kárpát-medencei 

Magyar Autonómia Tanács (KMAT) résztvevőit Kovács Péter főtitkár. Kovács Péter 

felszólalása során ismertette a kisebbségi törvénytervezet helyzetét, majd azt az 

autonómiaformát vázolta, amelyet az interetnikus környezetben élő, de saját településen 

többséget alkotó magyarok számára akar biztosítani az RMDSZ. A főtitkár 

tájékoztatójának utolsó pontjaként a Székelyföld területi autonómiájának megvalósítási 

lehetőségeit mutatta be. 

 

Népszámlálás: további rendellenességeket jeleznek a magyar megkérdezettek 
2011. október 21. - transindex.ro 

Folyamatosan érkeznek Erdély különböző településeiről a népszámlálási rendellenségekről 

szóló bejelentések. Az RMDSZ által működtetett zöld számon legtöbben azt jelzik, hogy a 

népszámlálási biztosok nem hajlandóak beírni a nemzetiséget, vagy csak többszöri 

felszólítás után teszik azt meg. Gyakori panaszként fogalmazódik meg az is, hogy a 

nemzetiséget csak ceruzával jegyzik, vagy csak kódot írnak be, annak ellenére, hogy azt 

kötelező módon betűkkel kell kiírni. Hasonló eseteket jeleztek Temesvárról, Kolozsvárról, 

Jegenyéről, Nagyszebenből, Marosvásárhelyről, Nagyváradról. Az RMDSZ minden 

beérkező eset kapcsán írásos panaszt nyújt be az érintett helyi, megyei népszámlálási 

bizottságokhoz. 

 

Lakcímkártya nélkül is igényelhető a magyar útlevél 
2011. október 21. - Erdély Ma, Paprika Rádió 

A magyar anyakönyvi kivonat és lakcímkártya nélkül is igényelhető a magyar útlevél – 

tájékoztat közleményében a Magyar Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusa. A 

közleményből kiderül, hogy az útlevél-igényléshez szükséges a honosítási okirat és 

fényképes személyi azonosító okmány. Amennyiben az ügyfél rendelkezik magyar 

anyakönyvi kivonattal, illetve lakcímkártyával, az igényléskor azt is fel kell mutatnia. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=27374
http://itthon.transindex.ro/?hir=27376
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=102675&cim=lakcimkartya_nelkul_is_igenyelheto_a_magyar_utlevel
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Az a nemzet, mely lemond a szórványról, magáról mond le 
2011. október 23. - erdely.ma, erdon.ro 

A belényesi Megmaradás Házának gyűléstermébe szép számban jelentek meg az 

érdeklődők az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által szervezett 

szórványkonferencián, ahol elsőként Kántor Zoltán a magyar igazságügyminisztérium 

nemzetpolitikai államtitkárságának főtanácsadója tartott előadást. Kántor elmondta: 1989 

után a volt kommunista államok barátságtalanul viseltettek a kisebbségekkel szemben, és a 

kollektív jogokat kevés állam fogadja fel, főleg azok nem, amelyekben a kisebbség létét 

veszélyként fogják fel. Hangsúlyozta, hogy az Európai Unió országai nem értik a 

kisebbségi problémát, mert az EU nem kisebbségvédelemben, hanem biztonságpolitikában 

gondolkozik. Előrelépésként könyvelhető el viszont az, hogy ma már az Európai Unió is 

elfogadja azt, hogy az anyaország támogathatja kisebbségben élő nemzettársait. A magyar 

nemzetpolitikáról szólva hangsúlyozta, hogy annak koherensnek kell lenni, illetve az 

intézményesülésre és a reprodukcióra kell fektetni a hangsúlyt, és meg kell találni azokat a 

területeket, ahol a legnagyobb szükség van segítségre. Mint mondta, az előrejelzések 

szerint Romániában mintegy százezerrel csökkent az elmúlt tíz évben a magyarság száma. 

 

Édler: Székelyföld lehet az erdélyi magyar összefogás motorja 
2011. október 22. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Székelyföld lehet az erdélyi magyar összefogás motorja – jelentette ki 

sajtótájékoztatóján Édler András, az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselője. Szerinte 

az erdélyi magyar politikusok meg kell találják az összefogáshoz vezető utat, különben 

derékba törnek minden erdélyi pártot és a romániai magyarságot. 

 

A magyar elnevezésű iskolák aránya legyen arányos a magyar lakosság 

számával 
2011. október 22. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke Marosvásárhelyen kijelentette: a városban a 

magyar elnevezésű iskolák száma „arányos kellene, hogy legyen a magyar lakosság 

számával”. Borbély a volt marosvásárhelyi polgármester, Bernády György szobránál tartott 

koszorúzáson elmondta: „nagyon szomorú”, hogy a városban csak két olyan iskola van, 

amely magyar személyiség nevét viseli. Mint mondta, Dorin Florea jelenlegi 

polgármesternek meg kellene állapodnia a demokrata-liberális Dumitru Matei 

főtanfelügyelővel, hogy a 2-es számú iskola Bernády György nevét vegye fel, amelyet a 

volt polgármester építtetett.  

 

Népszámlálás: gond van Marosvásárhelyen is 
2011. október 22. - Bartos Lóránt - szekelyhon.ro 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) akkreditált megfigyelőket állított a 

marosvásárhelyi népszámlálási bizottságba, mert abban nincsenek RMDSZ-t képviselő 

tagok. Ugyanakkor az egyetlen magyar tagja a bizottságnak pénteken még nem tudta, hogy 

ilyen feladattal ruházták volna fel – tudta meg a szekelyhon.ro Szigeti Enikőtől, a CEMO 

ügyvezető igazgatójától.  

http://www.erdely.ma/hatranyban.php?id=102768&cim=bodo_barna_az_a_nemzet_mely_lemond_a_szorvanyrol_magarol_mond_le
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=102716&cim=edler_szekelyfold_lehet_az_erdelyi_magyar_osszefogas_motorja_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=102742&cim=a_magyar_elnevezesu_iskolak_aranya_legyen_aranyos_a_magyar_lakossag_szamaval
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=102742&cim=a_magyar_elnevezesu_iskolak_aranya_legyen_aranyos_a_magyar_lakossag_szamaval
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/nepszamlalas-gond-van-marosvasarhelyen-is
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Miért jó magyarnak lenni? – gyermekvetélkedő Marosvásárhelyen 
2011. október 23. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Miért jó magyarnak lenni? címmel hirdet pályázatot az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

Maros megyei szervezete. A Kovászna megyei sikeres példa mintájára meghirdetett 

vetélkedőre két kategóriában nevezhetnek a gyerekek: a 8. év alattiak rajzban, a 8-14 év 

közöttiek pedig fogalmazás formájában mutathatják be, ismertethetik, hogy mit jelent 

számukra magyarnak lenni.  

 

Borbély: Etnikai feszültségekre, provokációra számíthatunk a választások 

közeledtével 
2011. október 23. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, Nyugati Jelen,  

A jövő évi választások közeledtével etnikai feszültségek, provokációk sorozatára számíthat 

a magyar közösség – mondta Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke Bernády 

György, Marosvásárhely volt polgármestere szobrának koszorúzása alkalmával. A 

politikus úgy fogalmazott: „Nem szabad megengednünk, hogy megismétlődjenek azok az 

események, amelyek 1990. márciusában sokunk számára fájdalmas nyomokat hagytak. 

Ugyanakkor nem szabad kishitűeknek sem lennünk, hiszen ma is vannak olyanok, akik az 

etnikai feszültségek megerősődését tekintik nyerő kártyának. Figyelnünk kell a 

provokációra és a provokátorokra, és nem szabad megengednünk, hogy a marosvásárhelyi 

közösség ismét a széthúzás áldozatává váljon.” 

 

Cenzus: folyamatos visszaélések 
2011. október 24. - Krónika, Új Magyar Szó 

Folyamatosan jeleztek etnokulturális adatokkal kapcsolatos visszaéléseket az RMDSZ zöld 

vonalán a hétvégén. A legtöbb jelzés Kolozs, Bihar, Szatmár, Maros és Bákó megyéből 

érkezett, a leggyakoribb probléma, hogy a számlálóbiztos nem kérdez rá az etnikumra, az 

anyanyelvre és a felekezeti hovatartozásra. Az is előfordult, hogy a nemzetiségnél 

automatikusan a románt regisztrálták, ami egyértelmű visszaélésnek számít, hiszen nem 

érvényesül a válaszadó szabad akarata. Egy másik gyakran felmerülő probléma, hogy a 

biztosok nem hajlandók regisztrálni az időszakosan külföldön élő, kettős 

állampolgársággal rendelkező családtagok adatait. 

 

Az 1956-os magyar forradalomra emlékeztek Erdély-szerte a hétvégén 
2011. október 24. - Krónika 

Előadásokkal, fáklyás felvonulással, istentiszteletek keretében emlékeztek Erdély-szerte a 

hétvégén az 1956-os forradalomra. „Szerencsés nép a magyar, hiszen mindig voltak olyan 

hősei, akik életük árán is utat mutattak, kinyitották a kapukat, amelyeket a zsarnoki 

önkényuralom megpróbált örökre befalazni” – fogalmazott Szilágyi Mátyás magyar 

főkonzul Kolozsváron. „Világosan tudjuk, hogy 1956-ban nem csak budapesti, 

magyarországi forradalom zajlott. Összmagyar forradalomról beszélünk, a nemzet 

egységesen, osztatlan lelkülettel cselekedett. E jeles napon fejet hajtok és tisztelgek az 

erdélyi, partiumi mártírok előtt” – mondta a főkonzul. 

 

http://szekelyhon.ro/magazin/miert-jo-magyarnak-lenni-gyermekvetelkedo-marosvasarhelyen
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=56805
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=56805
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=56825
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=56826
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A gyűlölet mint áru 
2011. október 24. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó vezércikkében Salamon Márton László arról ír, hogy “elsikkadt az a hír 

az erdélyi magyar sajtóban, amely az egyik országos magyarországi napilapban volt 

olvasható a múlt héten, és amely szerint az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Pszichológiai Intézetének és doktori iskolájának kutatócsoportja reprezentatív kutatást 

végzett a határon túli magyarok körében. Pedig a felmérés riasztó eredményt produkált: 

eszerint már nem is Orbán Viktor, hanem Vona Gábor lenne a külhoni magyarok kedvence 

egy olyan, ma szervezett magyarországi választáson, amelyen újdonsült magyar 

állampolgárokként az erdélyi, felvidéki, vajdasági stb. magyarok is részt vennének. 

Székelyföldön egyértelműen nem a Fidesz lenne ma a befutó, hanem a Jobbik, Közép- 

Erdélyben és a Partiumban pedig inkább a közöny lenne a meghatározó – derül ki a 

kutatásból”. 
 

 

Esterházy-szobrot avattak Losoncon 

2011. október 21. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

Esterházy János , a felvidéki magyarság egykori politikai vezetője szobrot kapott Losoncon. 

A szobor felavatására pénteken délután került sor a losonci Magyar Kulturális Központban. 

A műalkotást - egy mellszobrot - a csicsói fafaragó táborban készítette a szlovéniai Orník 

Strecko, Losoncnak Nagy Géza szobrász ajándékozta. Esterházy János életét és 

munkásságát Duray Miklós méltatta. „Esterházy Jánosról beszélni kell. Mindig beszélnünk 

kell róla. Nem azért, hogy pusztán csak emlegessük, vagy emlékezetünkben tartsuk a nevét, 

noha ez sem ártana. Beszélnünk kell róla azért, hogy ellenőrizzük önmagunkat: mit és 

hogyan tett és cselekedett volna János gróf hasonló helyzetben, mint amiben most mi, utódai 

találtatunk” - jelentette ki Duray. 

 

Pozitív kampányra készül a Híd 
2011. október 22. - Új Szó Online 

Jóváhagyta a pártnak az elkövetkező időszakra vonatkozó elsődleges célkitűzéseit a Híd 

Országos Választmánya, ezek egyike a többségi nemzet és az országban élő kisebbségek 

békés együttéléséhez szükséges feltételek kialakítása és megtartása. Solymos László, a párt 

kampánystábjának elnöke a választási kampány előkészületeiről elmondta, akárcsak a 

múltban, idén is pozitív kampánnyal készülnek a márciusi választásokra. 

 

Megemlékezés és ünnepi koncert Dunaszerdahelyen 
2011. október 22. - MTI, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Számos oka van annak, hogy 1956 olyan mélyen beírta magát a magyar nemzet tudatába, 

történelmébe - jelentette ki Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője Dunaszerdahelyen, ahol a 

Magyar Koalíció Pártja és az Emberi Méltóság Tanácsa által közösen szervezett 1956-os 

megemlékezésen mondott ünnepi beszédet. Lázás szerint „a legfontosabb ok a remény volt. 
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Az 1956-os magyarok a reménytelenség korában választották a reményt.” Berényi József, az 

MKP elnöke párhuzamot vont az 1956-os szabadságharcosok és azon felvidéki fiatalok 

közt, akik ma Szlovákiában a kétnyelvűségért, a magyar nyelv szabad használatáért 

harcolnak. Berényi szerint ők „napjaink hősei, szabadságharcosai”. Hangsúlyozta, hogy a 

magyar nyelv szabad használata a közéletben és a társadalomban rendkívül fontos a 

szlovákiai magyarság számára, mert ez biztosíthatja csak a megmaradást. A jövőre kiírt 

parlamenti választással kapcsolatban kijelentette: „Március 10-én újraosztják a lapokat, 

szeretnénk visszakerülni a parlamentbe, de nem mindenáron”. Leszögezte, hogy az MKP 

számára rendkívül fontos a kisebbségi önkormányzat, az autonómia, amit vállalni kell. 

 

Meglepődött a Híd döntésén az MKP 
2011. október 23. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Magyar Koalíció Pártja Országos Elnöksége meglepetéssel vette tudomásul a Most-Híd 

Országos Tanácsának döntését, amely kizár bárminemű együttműködést az MKP-val az 

elkövetkezendő választások előtt. Az MKP Országos Elnöksége hangsúlyozza, hogy 

döntését a választás előtti politikáját illetően csak a szlovákiai magyar polgárok 

véleményének meghallgatása után kívánta kialakítani, amire december elejéig lehetőség lett 

volna. Az MKP Országos Elnöksége a kialakult helyzetre való tekintettel mindent meg 

kíván tenni azért, hogy a 2012. március 10-i választásokon a szlovákiai magyar közösség 

minél erősebb,  és a közösségi igények iránt minél elkötelezettebb parlamenti képviselethez 

jusson. 

 

Dolník Erzsébet kapta a Helytállásért díjat 
2011. október 23. - Oriskó Norbert - Felvidék Ma, Szabad Újság 

Dolník Erzsébetet tüntették ki az MKP parlamenti képviselői által 1994-ben alapított Pro 

Probitate – A Helytállásért díjjal. Dolník Erzsébet érdemeit Bauer Edit laudálta. A lévai 

pedagógus magyarságunkért folyó tevékenysége már a rendszerváltozás előtt felkeltette a 

titkosrendőrség figyelmét. Óvodáink, iskoláink sanyarú helyzetéről már 1988-ban nyíltan 

beszélt az MTV Panoráma c. műsorában. A szocialista hatalom arra akarta rávenni, vonja 

vissza nyilatkozatát, ám ő nem volt hajlandó erre. A kommunista rendszer megdöntése után 

az Együttélés politikai mozgalom tagja, később oktatási alelnöke lett. Politikai 

tevékenységét az 1998-as pártegyesítéskor alakult MKP-ban is folytatta. Tevékeny részese, 

szervezője volt az alternatív oktatás bevezetése elleni tüntetéseken. Rengeteg eseményen, 

rendezvényen szólalt fel a magyar iskolák érdekében, védelmében. 
 

 

Liszt Ferenc-szobrot avattak Belgrádban 
2011. október 21. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Újabb eseménnyel gazdagodott a Liszt Ferenc születésének bicentenáriuma alkalmából 

szervezett megemlékezések sora. A belgrádi Manjež parkban Chopin szobra mellett kapott 

helyet Gerő Katalin magyarországi szobrászművész alkotása. A Liszt Ferenc-mellszobor 15 
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ezer euróba került és Magyarország belgrádi nagykövetségének ajándéka Szerbiának és 

Belgrádnak. A szobrot Nikowitz Oszkár nagykövet és Vesna Marjanović, Belgrád 

képviselőtestületének kulturális ügyekkel megbízott tanácsosa leplezte le. 

 

Szili Katalin Újvidéken: Példaértékű kitartás 
2011. október 22. - Vajdaság Ma 

Magyarországon is felismerhető annak az igénye, hogy Szerbia elnyerje a tagjelöltstátust, de 

hogy ehhez megszerezze Budapest támogatását is és elkerülje az esetleges vétót is, 

változtatnia kell a restitúciós törvényen, mert az diszkriminatív és a kollektív bűnösség elvén 

alapul, nyilatkozta Szili Katalin a Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke. Egy 

lakossági fórumon elmondta: a budapesti döntés az anyaországi és a határon túli magyarság 

közös gondolkodásának jelképe. Nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem pártpolitikai csatározás 

kérdése, hanem olyan kérdés, amelyben egy hangon egyetértésben kell szólni. Ehhez a 

vajdasági magyar közösség kitartása és megmaradási törekvése is hozzájárult, hangsúlyozta 

Szili Katalin. 

 

Egymásra talált a nemzet 
2011. október 24. - Tómó Margaréta - Magyar Szó 

„Az új magyar nemzetpolitika a vajdasági magyar törekvésekből nőtte ki magát. Önök, 

délvidéki magyarok járultak hozzá, hogy a magyarság egyesítéséhez és egyben a régió 

stabilitásához is közelebb kerüljünk. Elképesztő ragaszkodás ez az Önök részéről és 

elképesztő teljesítmény. Különösen azon körülmények között, amelyek között Önök a 

magyar identitásukat fenntartották. Az, amit Önök véghezvittek, a szemünk előtt játszódott 

le. Büszkék vagyunk Önökre, vajdasági magyarokra, büszkék vagyunk arra, hogy egy 

nemzethez tartozhatunk Önökkel” – mondta Németh Zsolt külügyi államtitkár Szabadkán. 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelgő központi 

megemlékezésen Pásztor István megköszönte a magyar kormánynak az elmúlt időszakban 

nyújtott segítséget. A VMSZ elnöke beszédében hangsúlyozta: „Kárpát-medencei szinten 

nem lehet kérdéses, hogy lehet-e vajon magyar érdekeket nem magyar pártokban képviselni? 

Nem lehet!” 

 

Kárpátalján járt Lévai Anikó a Magyar Ökumenikus Segélyszolgálat nagykövete 
2011. október 21. - Kárpátalja Ma 

2011. október 19-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán Dr. Lévai Anikó, a 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete tartott előadást az 

Ökumenikus Segélyszolgálat új projektjéről, a Fejlesztő Segélyezésről. Az előadás 

megnyitójaként Orosz Ildikó, a főiskola elnöke mutatta be Lévai Anikót, aki előadását az 

Önkéntesség Éve kapcsán azzal kezdte, hogy bemutatta magát az Ökumenikus 

Segélyszervezetet. Beszélt a segélyszervezetek történetéről, kialakulásának kezdetéről. 

Mint elmondta, a szervezet úgy működik, mint egy kis vállalat, s nekik is vannak 
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partnerszervezeteik. Legfőbb céljuk, hogy úgy segítsenek a rászorultakon, hogy ők a 

továbbiakban már tudjanak önmagukon segíteni. 

 

Sajátos helyzetben a kárpátaljai magyarok. Hátránnyal járhat a kettős 

állampolgárság? 
2011. október 22. - Szépreményi Kristóf - Kárpátinfo 

Az ukrán nemzetbiztonsági szervek munkatársainak a zaklatása mellett más hátránnyal is 

járhat a kárpátaljai magyarok számára az, ha megszerzik a magyar állampolgárságot. Erre a 

körülményre hívták fel a Kárpátinfo szerkesztőségének figyelmét azok, akik már letették a 

magyar állampolgári esküt: „Elvben az ukrán határőrök számára nem lényeges, hogy az 

országot elhagyni készülő ukrán állampolgár rendelkezik-e schengeni vízummal, hisz 

vannak olyan országok, amelyek vízum nélkül is beengedik honfitársunkat. Ám a mostani 

gyakorlat mást mutat. Azóta ugyanis, hogy reális esély van arra, hogy az ukrán határőrizeti 

szerveknek olyan ukrán állampolgárral lesz dolguk valamelyik határátkelőn, akinek az 

ukrán mellett esetleg már a magyar útlevél is ott lapul a zsebében, nos, azóta ők is 

előszeretettel vizsgálgatják, hogy az Ukrajnából kilépni szándékozó ukrán polgároknak 

van-e érvényes vízumuk.” 

 

Kárpátalja magyarsága méltóképpen emlékezett meg 1956-ról 
2011. október 23. - MTI, Új Szó Online 

1956-ban Kárpátalján is megtalálták az emberek a módját, hogy csatlakozzanak „ahhoz a 

reménytelenül szépséges magyar vállalkozáshoz, mert ezt kívánta az igazság, ezt kívánta a 

becsület” - jelentette ki Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő vasárnap 

Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartott 1956-os 

emlékünnepségen elmondott beszédében. „Soha el nem múló hálával és köszönettel 

tartozik ezért a kárpátaljai magyaroknak az egész nemzet, San Franciscótól Szabófalváig, 

Budapesttől Beregszászig” - hangsúlyozta a politikus. Hozzátette: az 1956-ban kivívott 

szabadság - még ha ez rövid ideig tartott is - ismét egységbe kovácsolta a nemzetet. A 

politikus a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozva kiemelte, a kárpátaljai 

magyarság számíthat a polgári kormányra. Az egyszerűsített visszahonosításról szólva 

leszögezte: a kettős állampolgárság lehetőségével „a kárpátaljai magyarok csak a jogos 

jussukat kapták vissza, s az anyaország hálával és köszönettel tartozik azoknak, akik éltek 

ezzel a jogukkal, hiszen ezzel kimondták: bíznak bennünk, s bíznak az összetartozásban”. 

 

Nálunk több az orosz, mint Magyarországon a magyar 
2011. október 23. - Kárpáti Igaz Szó 

Az ukrán–magyar kapcsolatok példaértékűnek tekinthetők, de a kettős állampolgárság 

ügye mindenképpen problémát okoz – fejtette ki a minap egy budapesti fórumon Ukrajna 

magyarországi nagykövete. Jurij Muska szerint az uniós társult tagság megszerzésével 

lényegesen javulhat a két szomszédos ország kereskedelmi kapcsolata. A kettős 

állampolgárság kapcsán elmondta, azt az ukrán alkotmány nem ismeri el. Az ő 

olvasatában, aki egy másik ország állampolgárságát felveszi, automatikusan elveszíti az 

ukránt. Mint megjegyezte, „a probléma a kettős állampolgársággal kapcsolatban, hogy 

http://karpatinfo.net/hetilap/ukrajna/2011/10/22/sajatos-helyzetben-karpataljai-magyarok-hatrannyal-jarhat-kettos-allampol
http://karpatinfo.net/hetilap/ukrajna/2011/10/22/sajatos-helyzetben-karpataljai-magyarok-hatrannyal-jarhat-kettos-allampol
http://ujszo.com/online/kulfold/2011/10/23/karpatalja-magyarsaga-meltokeppen-emlekezett-meg-1956-rol
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=6571
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nálunk több az orosz, mint Magyarországon a magyar”. Muska egyértelműen kiállt 

amellett, hogy az ország egyedüli hivatalos nyelve csak az ukrán lehet, mivel ellenkező 

esetben egy dominóhatás indulhat el, és „nem vagyunk Svájc”. 

 

Magyarul is olvasható Kárpátalja új internetes turisztikai portálja  
2011. október 23. - MTI, Kárpátalja Ma 

Megkezdte működését Kárpátalja többnyelvű internetes idegenforgalmi portálja, amely a 

Magyarországgal szomszédos ukrajnai megye legátfogóbb turisztikai információs forrása. 

A www.zakarpattyatourism.info címen elérhető honlapot ismertető ungvári 

sajtótájékoztatóján Tarpai József, az Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda igazgatója 

elmondta, hogy a turisztikai portálon megtalálhatók a Kárpátalja megye idegenforgalmi 

nevezetességeivel kapcsolatos legfontosabb információk. Az érdeklődők jelenleg három 

nyelven, közte magyarul kaphatnak kimerítő tájékoztatást a régió múzeumairól, 

műemlékeiről, várairól, fatemplomairól, természeti értékeiről, túraútvonalairól, 

idegenforgalmi újdonságairól és a szálláslehetőségekről. 
 

 

Schmitt: köszönet az osztrákoknak 
2011. október 23. - volksgruppen.at, MTI 

Köszönetet mondott az osztrák népnek az 1956-ban nyújtott segítségért és megértésért 

Schmitt Pál köztársasági elnök csütörtökön este, a Szent István székesegyházban tartott 

ünnepi megemlékezésen. Egynapos bécsi látogatása során a magyar államfő találkozott 

Heinz Fischer szövetségi elnökkel, akit arra kért, hogy szenteljen több figyelmet az ausztriai 

magyaroknak. Miután közösen áttekintették az ausztriai kisebbségek anyagi támogatását, 

Schmitt Pál szavai szerint a szövetségi elnök azt mondta: szeretné, hogy a magyarok is 

megkapnák „ugyanazt a megbecsülést, erkölcsi és anyagi támogatást”, mint az Ausztriában 

élő többi kisebbség. Schmitt Pál találkozott az ausztriai magyar egyesületek és szervezetek 

vezetőivel is Bécsben. 
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