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Lazaroiu: egy régiót alkothatna Hargita-, Kovászna-, Maros megye 

2011. október 24. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Egy fejlesztési régiót alkothatna Hargita, Kovászna és Maros megye. Talán elérkezett az ideje 

annak, hogy befejezzük a nacionalista hisztériákat – jelentette ki Sebastian Lazaroiu menesztett 

államfői tanácsos és leváltott munkaügyi miniszter. A területi átszervezést és a decentralizációt 

2012-ig végre kell hajtani. A kormánykoalíciónak ez a jelenlegi küldtetése – mondta Sebastian 

Lazaroiu, hozzátéve: neki nincsenek gondjai az etnikai kérdésekkel. A fejlesztés fontosabb, mint 

bármely nemzetiségi szempont. Egy fejlesztési régiót alkothatna Hargita, Kovászna és Maros 

megye. Székelyföldet senki nem venné el Romániától – vélekedett Lazaroiu. 

 

Bugár: a kisebbségi problémát Szlovákiában kell megoldani 

2011. október 24. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság 

„A magyar kisebbség problémáit együttműködéssel kell megoldani, mégpedig itt Szlovákiában” - 

jelentette ki a Bugár Béla, a Most-Híd párt elnöke hétfőn, amikor az aktuálne.sk szlovákiai hírportál 

olvasóinak kérdéseire válaszolt. Arra a kérdésre, hogy milyen a Híd politikájában a kisebbségi 

kérdés és az általános témák aránya, a pártelnök azt mondta: százalékban ezt nehéz megmondani, 

de „a kimondottan kisebbségi döntések egy kézen megszámolhatóak”. Hozzátette: „Ráadásul azt 

gondolom, hogy a kisebbségek elégedettsége magát Szlovákiát erősíti és csökkenti a beavatkozás 

kockázatát Magyarország vagy más országok részéről.” 

 

Felülvizsgálják a népszámlálást? 

2011. október 25. - Új Magyar Szó 

A belügyminiszterhez és akár az európai uniós fórumokhoz is fordulhat az RMDSZ a népszámlálás 

során tapasztalt rendellenességek miatt – közölte Kovács Péter fõtitkár. A szövetség helyi 

szervezetei folyamatosan várják a bejelentéseket, és minden panaszt kivizsgálnak, állandóan és 

ingyenesen hívható a part által működtetett forródrót is. A nemzetiségre vonatkozó adatok 

rögzítésének elmulasztása mellett általános jellegű problémaként fogalmazták meg többen is az 

elmúlt napokban, hogy a számlálóbiztos eddig semmilyen formában nem vette fel velük a 

kapcsolatot, ugyanakkor  Kolozsváron és Marosvásárhelyen az is előfordult, hogy nem mentek be a 

lakásba a megbízottak. 

 

Marosvásárhely: nem egyeztetett az MPP a „jelölt” SZNT-vezetőkkel 

2011. október 24. - Krónika 

Nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy 2012-ben Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

vezetője megpályázza a Maros megyei önkormányzat elnöki tisztségét. A tisztségre Izsákot a Magyar 

Polgári Párt elnöke, Szász Jenő javasolta, akárcsak az SZNT marosszéki vezetőjét, Biró Zsoltot, akit 

a polgári párti vezér marosvásárhelyi polgármesterjelöltként tudna elképzelni. A Székely Nemzeti 

Tanács mindkét vezetője hétfőn leszögezte: nincsenek efféle politikai ambícióik, és csak abban az 

esetben gondolkodnának el a helyhatósági választásokon való induláson, ha valamennyi magyar 
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alakulat őket támogatná. Ez kevéssé valószínű, ugyanis az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az 

RMDSZ Vass Levente személyében már megnevezte közös polgármesterjelöltjét. 

 

Teljes a káosz: mégis kötelező a személyi szám közlése a népszámláláson 

2011. október 24. - Krónika, transindex.ro 

Mindenki számára kötelező a személyi szám megadása a számlálóbiztosnak, az ezt megtagadó 

személyek 1500-4500 lejes pénzbírságra számíthatnak – közölte a Központi Népszámlálási 

Bizottság Technikai Titkársága. Korábban a Központi Statisztikai Hivatal ennek homlokegyenest 

ellentmondó információt közölt. Az intézmény szerint a kért adatok mindegyikét kötelező megadni 

a számlálóbiztosnak, az opcionális információk kivételével, ezek az etnikum, a vallási hovatartozás, 

az anyanyelv, illetve az esetleges fogyatékosságok. A Titkárság leszögezi: a feldolgozás során az 

adatok vezeték- és keresztnév nélkül kerülnek az adatbázisokba, a számlálóbiztosoknak pedig 

bizalmasan kell kezelniük az információkat. 

 

Snagovon is megemlékeztek az '56-os forradalomról 

2011. október 24. - transindex.ro 

Minden korábbinál népesebb részvétellel zajlott vasárnap a Bukarest melletti Snagovban - Nagy 

Imre és társai egykori fogságának színhelyén - rendezett megemlékezés. Füzes Oszkár bukaresti 

magyar nagykövet Budai Richárddal, az RMDSZ bukaresti szervezetének elnökével, a 

forradalmárok szövetségének és a civil szervezeteknek a képviselőivel együtt az idén is 

megkoszorúzta a Nagy Imre emlékére emelt obeliszket, akárcsak a mellette vasárnap felavatott 

kétnyelvű emlékkövet. A román meghívottak beszédeikben kifejtették: a magyar forradalom a 

románok számára is ihlető volt, a magyarok szabadságszeretete a románoknak is reményt adott 

1989-ben. Nagy Imre és társai bebizonyították, hogy a legkeményebb rabságból is ki lehet 

szabadulni - hangsúlyozták, örömmel állapítva meg, hogy ma Románia és Magyarország együtt 

foglal helyet az Európai Unióban. 

 

Végéhez ért az RMDSZ népszámlálás karavánja 

2011. október 24. - transindex.ro 

Október 23-án, vasárnap zárta útját a RMDSZ Főtitkársága által koordinált országos népszámlálási 

karaván, amely az elmúlt időszakban olyan településekre látogatott el, ahol a magyarság 

számaránya a 2002-es népszámlálási adatok alapján 18 és 22 százalék közt helyezkedik el. A 

karaván stábja 14 nap alatt Kolozs, Szilágy, Bihar, Arad, Kovászna, Hargita, Szatmár, Máramaros, 

Maros és Fehér megye több mint 100 településén járt, amelyeken szórólapozás, fórumok, szűkkörű 

beszélgetések és humorelőadások keretén belül szólította meg a magyar lakosságot, tájékoztatva 

őket a népszámlálás fontosságáról és annak technikai tudnivalóiról. 

 

A PDL-nek is tetszik a vegyes választási rendszer 

2011. október 24. - transindex.ro, Erdély Ma 

A kormánykoalíció támogatja a parlamenti és helyhatósági választások összevonását, így mindkét 

választást jövőre, novemberben szervezik meg - jelentette be Mircea Toader, a PDL képviselőházi 

csoportjának vezetője. A képviselő elmondta, az RMDSZ ragaszkodik ahhoz, hogy az egyéni 
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választókerületben indulók mellett a pártlistákról is bejuthassanak jelöltek. Toader szerint 

folytatódik a tárgyalás a koalíciós partnerek között, így a választások összevonására vonatkozó 

döntés két héten belül végleges lesz. 

 

Szász Jenő külhoni választókerületeket szeretne a magyarországi választáskor 

2011. október 24. - transindex.ro 

A pénteken lezajlott Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanácsot követő munkaebéden Szász 

Jenő kisebb vitát okozott az új magyar választási törvény kapcsán vázolt felvetéseivel. Az MPP 

elnöke szerint az új magyarországi választási törvény lehetővé kellene tegye hogy - román mintára - 

százezer külhoni magyar állampolgár egyéni választókerületet alkotva önálló képviselőt 

választhasson a magyar parlamentbe. A munkaebéden az európai polgári kezdeményezésről is szó 

esett. Született egy elvi megállapodás, amely leszögezi: az autonómia nem jár területi követeléssel, 

hanem elsősorban azt az európai elvet követi, hogy a döntések ott szülessenek, ahol az adott 

közösség mindennapjait éli. A dokumentumban ugyanakkor leszögezik, az autonómia nem öncél, 

hanem eszköz a magyarság kezében, amelyet nem a többség ellen, hanem saját megmaradása és 

gyarapodása érdekében használhat. 

 

Mennyi vizet kavar az új párt? 

2011. október 24. - transindex.ro 

A jövő évi parlamenti és helyhatósági választások különösen érdekesnek ígérkeznek a tekintetben, 

hogy az EMNP bejegyzésével immár három magyar politikai szervezet tűzte ki célul a romániai 

magyarság érdekeinek képviseletét. Együtt, külön utakon, vagy együtt is, meg nem is? Milyen 

elképzelésekkel vág neki a megmérettetéseknek az RMDSZ, az EMNP és az MPP? A Transindex a 

romániai magyar pártok választási stratégiáira, Tőkés László és az EMNP viszonyára vonatkozó 

kérdéseire politikai elemzők válaszoltak. Miért nem vállal Tőkés funkciót az EMNP-ben, és milyen 

esélyei lehetnek az új pártnak? Bakk Miklós, László Róbert, Székely István, Zsigmond Csilla, Illyés 

Gergely és Székely István Gergő politikai elemzők válaszoltak a kérdésekre.  

 

Székelyföldre irányítani Nyugat figyelmét 

2011. október 24. - Szekeres Attila - Erdély Ma, Háromszék, transindex.ro 

Elemzések a Székelyföldről címmel tartott műhelykonferenciát a román kormány égisze alatt 

működő, kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (NKI) Kovászna Megye Tanácsának 

támogatásával az árkosi Európai Tanulmányok Központjában. A konferencián a Székelyföldhöz 

kapcsolódó témájú szakdolgozatokat, többnyire friss doktori disszertációk összegzését mutatták be 

fiatal kutatók. Tamás Sándor megyeitanács-elnök kifejtette, céljuk az NKI kutatásainak 

Székelyföldre összpontosítása. Hozzátette, a székelyföldi iroda jogilag létrejött, a megyei tanács 

erről határozatot hozott. Fizikailag most véglegesítik: a megyeháza által átadott irodahelyiségben 

már csiszolják a parkettát, s egy tárgyalótermet is rendelkezésükre bocsátanak. Tartalmilag kell 

feltölteni az irodát, a Székelyfölddel foglalkozó kutatások gyűjtőhelyévé kell válnia, és erősíteni kell 

a Székelyföldre irányuló kutatásokat. 
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Visszaélések a népszámláláson – Az írószerre is oda kell figyelni 

2011. október 24. - Erdély Ma, Duna Tv 

Kiradírozható golyóstollal töltötte ki egy kérdezőbiztos a népszámlálási íveket. Egy fiatalember 

értesítette erről a magyar érdekvédelmi szervezeteket. A népszámlálás Kolozsváron sem zajlik 

zökkenőmentesen. Teljesen normális golyóstoll volt, viszont volt egy kicsi láncon egy tárgy, amivel a 

nő egy adott pillanatban törölni szándékozott – mondta el a fiatalember. 

 

Hiányos felkészültség vagy szándékosság? 

2011. október 24. - Erdély Ma, Paprika Rádió 

A magyarság arányának csökkenéséhez vezethetnek azok a hibák, amelyeket a népszámlálás utóbbi 

napjaiban követtek el a számlálóbiztosok. A nepszamlalas.ro szerkesztői közleményükben arról 

számolnak be, hogy Kolozsváron a népszámlálás kezdete óta több szabálytalanságról érkezett 

bejelentés. Többen jelezték, hogy a számlálóbiztos róluk nem P hanem rövidebb TP jelű űrlapot 

töltetett ki, amelyen nem szerepelt a nemzetiség. A TP (ideiglenesen jelen lévő) űrlap valóban 

létezik, de csak nagyon ritkán használandó. A TP űrlapra felvettek nem számítanak majd be az 

adott település lakosai közé, és nemzetiségük sem kerül rögzítésre. Azt is többen jelezték, hogy a 

számlálóbiztos a nemzetiségnél a választ nem írta be, csak a kódot. Ez azért lehet veszélyes, mert az 

így kitöltött űrlap nem semmis, csak hiányos, amibe aztán utólag bárki bármit beírhat. 

 

Írassák magyarnak a vegyes házasságokból született gyermekeket! 

2011. október 24. - Kovács Zsolt - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A vegyes házasságokban született gyermekeket is érdemes magyarként regisztrálni, hiszen a magyar 

nyelv és kultúra, érték és lehetőség, amellett ezzel a magyar közösséget segítik és senkinek sem 

ártanak, hívta fel a figyelmet Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere, aki egyben 

figyelmeztetett a külföldön tartózkodó magyarok bejelentésének fontosságára is, hiszen 4,3 millió 

román állampolgár van külföldön, ezek mintegy hét százaléka magyar. Ha a román kormány nem 

ragaszkodott volna a külföldön élők megszámlálásához, a magyarság aránya itthon meghaladhatta 

volna a 7 százalékot, így viszont figyelnünk kell, hogy a külföldön élő romániai magyarok is 

jegyzékbe vétessenek, mondta Antal Árpád. 

 

Székelyföldért labdarúgótorna – Az autonómiáért fociznak 

2011. október 24. - Erdély Ma, Székely Hírmondó 

A Székelyföldért Társaság és a Diósdi Nonprofit Sportközpont a sporton keresztül próbálja 

mozgósítani az autonómia jegyében a Kárpát-medencében élő magyarságot. Az általuk szervezendő 

kispályás labdarúgó-tornára háromszéki csapatok jelentkezését is várják. Idén januárban 

megrendezték az I. Székelyföldért Kupa elnevezésű, egynapos, kispályás labdarúgó-tornát Diósdon 

16 csapat részvételével. Ennek folytatásaként november 12-13-án szervezik a II. Székelyföldért 

Kupát, szintén Diósdon, ahová már 32 csapat jelentkezett, 16 határon belüli és 16 határon túli 

csapat. A torna célja Kárpát-medencei magyar sporttársi kapcsolatok teremtése és a már meglévők 

ápolása, illetve támogatók toborzása a székelyföldi autonómiatörekvések segítésére. 
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Pénzt ér majd a nyelvünk? – Támogatnák a magyar nyelv használatát 

2011. október 24. - Nay Demeter István - Erdély Ma, Székely Hírmondó 

A magyar nyelv közintézményekben történő használatát elősegítő törvénymódosítási javaslatokat 

nyújtottak be a képviselőházban Márton Árpád háromszéki és Máté András Kolozs megyei 

képviselők, amelyek összesen öt jogszabályt érintenek. Eszerint azok a hivatalnokok, akik ismerik a 

településen 20 százalék feletti arányban jelen levő kisebbség nyelvét, 10%-os béremelésben 

részesülnének. Márton szerint így a román anyanyelvű hivatalnokokat is ösztönözni lehet, hogy 

tanuljanak meg magyarul. Márton Árpád szerint körülbelül nyolc hónap–egy év, mire 

jóváhagyhatják a módosításokat. 

 

Új lap: Székely Nép – 70 ezer példányban jelenik meg 

2011. október 24. - Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Székely Nép címmel újságot indít a Székely Nemzeti Tanács az autonómiatörekvések 

népszerűsítéséért – jelentették be a szervezet hétfői sajtótájékoztatóján. A kiadványt 70 ezer 

példányban jelentetik meg, és ingyenesen eljuttatják Székelyföld lakóihoz. A Marosszéki Székely 

Tanács üdvözölte a Magyar Polgári Párt bejelentését, amely szerint az autonómia iránt elkötelezett 

jelölteket javasolnak mind Marosvásárhely, mind pedig Maros megye esetében, a jövőre esedékes 

önkormányzati választásokra. 

 

Izsák Balázs: nem jelent területi elszakadást az autonómiához való jog 

2011. október 24. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az autonómiához való jog nem jelenti automatikusan a területi elszakadást – hangsúlyozta hétfői 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Izsák Balázs elmondta, az 

Európa Tanács határozatot fogadott el, melyben felszólítja a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben 

a kisebbségi keretegyezménybe foglalt elveket. Ez tételesen tartalmazza, hogy az autonómiához való 

jog nem jelenti automatikusan az elszakadáshoz való jogot is. Ha megvannak a nemzetközi 

garanciák, akkor nincs mitől tartania a bukaresti vezetésnek, és remélhetőleg könnyebb lesz kivívni 

az önrendelkezést – tette hozzá Izsák Balázs. 

 

Választási törvény: nincs megegyezés 

2011. október 25. - Balogh Levente - Krónika, Új Magyar Szó 

Továbbra sem sikerült megegyezésre jutniuk a koalíciós pártoknak a választási törvény 

módosításáról: a Demokrata-Liberális Párt (PDL) és az RMDSZ képviselői a tegnapi egyeztetésen 

sem jutottak közös nevezőre abban a kérdésben, hogyan módosuljon a parlamenti voksolást 

szabályozó törvény. Márton Árpád RMDSZ-es képviselő a Krónika kérdésére elmondta, a 

nagyobbik koalíciós partnerrel továbbra is csak abban tudtak megegyezni, hogy több, a parlament 

létszámára, a képviselők megválasztásának módjára és a kompenzációs listákra vonatkozó variánst 

is megvizsgálnak, kiderítendő, melyik lehet az, amelyik mindkét alakulat számára megfelelő. 
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Szatmár: vitatott szoborállítások  

2011. október 25. - Babos Krisztina - Krónika  

Vita tárgyát képezi a szatmárnémeti önkormányzatban a háborús veteránok helyi szervezetének a 

kezdeményezése, mely szerint egy hatalmas méretű zászlórudat emelnének a román nemzeti 

lobogónak a Decebal híd lábánál. Az RMDSZ kifogásolja a kezdeményezést, ellenben két új szobor 

állítását javasolja kompromisszumos megoldásként: az egyik egy Rákóczi-szobor lenne a Kálvin 

téren, a másik pedig egy Stefan cel Marebüszt. Kereskényi Gábor városi RMDSZ-elnök elmondta: a 

közgyűlés összetétele miatt kényszerültek arra, hogy alkuba bocsátkozzanak a többségben lévő 

román képviselőkkel. 

 

Elszámolás 

2011. október 25. - Páva Adorján - Krónika 

A Krónika vezércikkében Páva Adorján a népszámlálás kapcsán leszögezi: “néhány nap elég volt 

ahhoz, hogy a romániai népszámlálás kész komédiává váljon azok szemében is, akik 

kötelességtudóan várták az összeírást, és ne adj’ isten még abban is hittek, hogy a magyarság 

eredményes mozgósításával egyes településeken sikerül feljebb tornászni a százalékarányt”. A 

szerző kiemeli: “a legelkeserítőbb ugyanakkor, hogy vélhetően senki halandónak nem lesz rálátása 

arra, miként dolgozzák majd fel az űrlapokon szereplő, remélhetőleg valós adatokat. Így attól is 

tartani lehet, hogy például Mari néni mellé utólag beköltöztetik tanti Măriét is, aki nem is létezik, 

de köszöni, jól van”. 

 

Kitüntetett erdélyi magyarok 

2011. október 25. - Krónika 

Öt erdélyi magyar is elismerést vehetett át Schmitt Pál köztársasági elnöktől az 1956-os forradalom 

és szabadságharc emléknapja alkalmából tartott állami ünnepségen Budapesten. A Sándor-

palotában lezajlott rendezvény keretében a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét vehette 

át Kolcsár Géza, a Romániai Volt Politikai Foglyok Szövetségének (RVPFSZ) tagja, a 

gyergyószárhegyi Székely Nemzeti Tanács elnöke, Molnár Mihály, a RVPFSZ tagja, Rendes Lajos, a 

Maros Megyei Politikai Foglyok Szövetségének képviselője, valamint Zakariás Dezső István, a 

RVPFSZ Hargita megyei szervezetének képviselője. 

 

Közszolgálat a hitelességért 

2011. október 25. - Krónika  

A magyar közszolgálati média is segíti az erdélyi magyarság tájékoztatását a romániai 

népszámlálásról, hiszen az összeírás pontos és megbízható eredménye létfontosságú lehet. A 

magyarországi közmédia társadalmi célú reklámokkal hívja fel az erdélyi magyarok figyelmét az 

űrlapok helyes kitöltésére. A hirdetés külön foglalkozik az anyanyelv és a nemzetiség 

megjelölésével, s kitér arra is, mi a teendő, ha a családtag külföldön tartózkodik. A naponta több 

alkalommal az m1-en, az m2-n, a Dunán, a Duna 2-n a Magyar Rádió csatornáin sugárzott felhívás 

foglalkozik az egyetemisták regisztrációjával is. 
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Újabb 250 partiumi lett magyar 

2011. október 24.  

A múlt hétvégén Szatmárnémetitől 20 kilométerre, Csengerben 250 partiumi tette le az esküt.  

Ez kettős ünnep volt, hiszen az 56-os forradalom hőseire is emlékeztek a résztvevők. Számukra 

sokkal egyszerűbb és gyorsabb, hogy Magyarországon intézik a papírok beadását és az eskütételt is, 

mint Kolozsváron. Wetzel Tamás magyarországi miniszteri biztos a Szatmár Tvnek elmondta, már 

közel 160.000 kérelem futott be Budapestre. “Ebből azért már látszik, hogy a demográfiai arányok 

döntő része Erdélyből jön, tehát nagyon nagy számban akár a határmentéről, és Székelyföldről is 

nagyon sokan nyújtják be kérelmet.” 

 

Nem unatkoztunk 

2011. október 24. - Lovász Attila - Új Szó 

A szlovákiai magyar választó az elmúlt hétvégén „fontos üzenetet kapott” az Új Szó c. 

napilap kommentárja szerint: „Ezeken a hasábokon fejtegettük rögtön a kormány bukása 

után, hogy a szavazatok maximalizálása olyannyira fontos, hogy a két, kisebbségi 

érdekeket felvállaló párt együttműködése elemi szükséglet. Szombaton Bugár Béla pártja 

országos választmányának ülése után kimondta, a Híd négy prioritásának egyike az 

együttműködés, és kifejtette, ezen a kisebbség többséggel való együttműködését értik. A 

Híd tehát a kampány legelején (mert kampány van, az világos) kimondta azt, amit a 

politikai elemzők csak Bugárék tavalyi választási sikere után mertek csöndesen leszögezni: 

hogy a szlovákiai magyarság politikai preferenciáiban paradigmaváltás történt. Hogy ez a 

váltás mennyire volt remény és mennyire lehet tartós hozzáállás, azt a választási 

eredmények mutatják meg.” 

 

Öllös: több oka lehet a közös lista elutasításának 

2011. október 24. - bumm.sk 

A Híd csírájában elfojtva az MKP-val való esetleges közös lista ötletét nagyon gyorsan, és 

nagyon határozottan elutasította azt szombaton, a párt Országos Választmányának ülésén. 

A lépés okairól Öllös László politológust kérdezte a bumm.sk hírportál. A somorjai Fórum 

Intézet vezetője rámutatott: a Híd elvesztette szlovák választóinak nagy részét, s vissza 

akarja szerezni őket. Ezért lehetett szükség az MKP-val való együttműködés látványos 

elutasítására. Az MKP elutasítása mögött állhat az is, hogy a Híd akár az eddiginél 

rosszabb feltételekkel is hajlandó lenne koalíciót kötni a szlovák pártokkal, akár a Smerrel 

is. A közös lista elvetése mögött állhat az is, hogy a Híd nagyon magabiztos a 

népszerűségét illetően. A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy egy esetleges közös listán 

együtt indulnának az MKP arcai és a Híd vállalkozó-politikusai. Ebben az esetben pedig 

mindenki mindenkivel harcolna a szavazatokért, amit úgy néz ki a Híd el akar kerülni. A 

parlamenti helyek ugyanis nem a választási listán elfoglalt helyek alapján dőlnek el, hanem 

a preferenciaszavazatok határozzák meg a sorrendet. 
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Berényi: Meg kellett volna hallgatni a szlovákiai magyarok véleményét 

2011. október 25. - Felvidék Ma 

„Még a folyamat elején vagyunk. Nem értjük, miért kellett az esetleges együttműködés 

lehetőségének az ajtaját rögtön becsapni. Úgy véljük, ezt a kérdést a pártokon belül végig 

kellett volna tárgyalni, másrészt a döntéshozatal előtt meg kellett volna hallgatni a magyar 

közösség véleményét egy ilyen esetleges együttműködésről. Valami lehet a háttérben, 

amiről most még nem tudunk, de majd kiderül” – mondta Berényi József, az MKP elnöke 

a Magyar Televízió Az este c. műsorában annak kapcsán, hogy a hétvégén a Most-Híd 

országos választmánya elvetette a két párt választási koalíciójának lehetőségét. 

 

Változtatni kell a restitúciós törvényen 

2011. október 24.- MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Kilenc vajdasági magyar szervezet nem tartja elfogadhatónak, hogy a novemberben a parlament elé 

kerülő rehabilitálási törvény hidalja át azokat az észrevételeket, amelyek a restitúciós törvénnyel 

kapcsolatosan elhangzottak. Közös közleményükben javasolják, hogy ennek a törvénynek a 

kollektív bűnösséget sugalló töröljék, mivel a rehabilitálási törvénnyel nem lehet azt módosítani 

Követelik továbbá, hogy a VMSZ azonnal hozza nyilvánosságra a szerb kormánnyal kötött 

megállapodás szövegét, valamint, hogy a VMSZ az új rehabilitálási törvény javaslatának szövegét 

vitassa meg a magyar koalíciós partnereivel, és hogy az MNT is foglaljon állást erről, mielőtt még a 

parlamenti eljárásba kerül. 

 

Elhunyt Deák Ferenc író 

2011. október 24. - Magyar Szó 

Hosszú, súlyos betegség után vasárnapra virradóra elhunyt Deák Ferenc író, drámaíró, költő. 

Parasztszülők negyedik gyermekeként született 1938 január elsején a bánáti Magyarittabén. Az 

újvidéki Forum kiadóházban előbb a Képes Sport című hetilap műszaki szerkesztőjeként dolgozott, 

majd az Ifjúság, később Képes Ifjúság riportere és főszerkesztő-helyettese lett. Az Újvidéki 

Rádióban 1969-ben dramaturgként alkalmazták. Szerkesztője, majd főszerkesztője lett az öt 

nyelven sugárzott hangjáték-műsoroknak. Az Újvidéki Televízióban a drámaműsorok 

főszerkesztőjeként, utóbb szerkesztőjeként dolgozott 1999-ben bekövetkezett nyugdíjaztatásáig. 

Számos irodalmi díjban, elismerésben részesült. 2010-ben Szabadka város díszpolgári címével 

tüntették ki. 

 

Tanácskozás ’56-ról 

2011. október 24. - Pannon RTV 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 55. évfordulója alkalmából szerveztek nemzetközi 

tanácskozást Szabadkán, melyet Szili Katalin, az Országgyűlés Nemzet Összetartozás Bizottságának 
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http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
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alelnöke nyitott meg. A tanácskozásra - melyet a Nyitott Távlatok és a Nagy Imre Társaság 

Szabadkai Tagozata rendezett immáron 11. alkalommal - Budapestről, Szegedről és Vajdaság több 

településéről érkeztek előadók. Korsós Tamás szabadkai főkonzul az eseményen azt mondta: a 

Délvidék az, ahol az autonómia, a nemzetépítés és a közösség eszméje ma a Kárpát-medencében a 

legerősebb. 

 

Szerbiai képviselőház: Nincs pénz lefordítani a dokumentumokat a 
kisebbségek nyelvére 

2011. október 24. - Vajdaság Ma 

Míg valamennyi európai parlament honlapján közli a dokumentumokat a kisebbségek nyelvén is, a 

szerbiai képviselőháznak erre nincs pénze. A Blic napilap szerint a szerbiai parlament honlapján, 

amelyet júniusban helyeztek üzembe, csak szerb és angol nyelven olvashatók a parlamenti 

dokumentumok. A képviselőházban a Blic újságírójának nem tudták megmondani, mikor vezetik be 

a többnyelvűséget. A lap szerint magyar, román, szlovák, ruszin, albán és roma nyelvű fordításokról 

volt szó kezdetben. A többnyelvűség bevezetése kisebbségi fordítók foglalkoztatását is magába 

foglalná, ez pedig azzal járna, hogy a nemzeti kisebbségek pártjainak képviselői lehetőséget 

kapnának arra, hogy anyanyelvükön szólaljanak fel a parlamentben. 

 

A vajdasági magyar közösség felkiáltott, s mi oda álltunk mögéjük 

2011. október 25. - Varjú Márta - Magyar Szó 

„A vajdasági magyar közösség felkiáltott, akkor, amikor egy durva diszkriminációval, a kollektív 

bűnösséggel szembesült a kárpótlási törvényben. Mi odaálltunk mögéjük, mert úgy gondoltuk, hogy 

igazuk van, és hangot adtunk a véleményünknek, hogy nagyon súlyos következményei lesznek, ha 

ez a probléma nem oldódik meg, sőt kilátásba helyeztük, hogy nem fogunk tudni december 9-én 

igennel szavazni a szerb tagjelölti státusra, ha ezt a problémát nem orvosolják. Ritkán élünk ilyen 

eszközzel a magyar diplomáciában, azért kényszerültünk rá, mert a finom diplomácia – Martonyi 

János külügyminiszter belgrádi tárgyalására gondolok – az sajnos nem járt eredménnyel. Ott 

Belgrádban született egy csendes megállapodás, amit Božidar Đelić miniszterelnök-helyettes és a 

magyar külügyminiszter kötött, azt végül is a szerb kormány nem tartotta be. Ez itt a gond” – 

nyilatkozta a Magyar Szó nak Németh Zsolt külügyi államtitkár. 

 

Magyar szakra magyarul lehet majd felvételizni Ukrajnában  

2011. október 24. - Kárpátalja Ma 

Dmitro Tabacsnik ukrán oktatási miniszter azt ígéri, hogy a nemzetiségi iskolák magyar, román, 

lengyel bölcsész szakokra felvételizni szándékozó végzősei nem idegen nyelvből, hanem 

anyanyelvükből, magyar filológiára például magyar nyelvből és irodalomból tehetnek felvételi 

vizsgát. Nemrég egy orosz és egy román nemzetiségű ukrán parlamenti képviselő azzal a kéréssel 

fordult az ukrán oktatási tárcavezetőhöz, hogy tegye lehetővé a nemzetiségi iskolák végzősei 

számára, hogy anyanyelvükből és nemzeti irodalmuk ismeretéből tehessenek emelt szintű 

érettségit, illetve felvételi vizsgát. Tabacsnik a honatyák levelére adott válaszában kifejti, hogy a 

2012 májusában esedékes emelt szintű érettségiig hátra lévő idő már nem elegendő ahhoz, hogy 
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megfelelő színvonalon előkészítsék e tárgyak tesztkérdéseit azonban az oktatási minisztérium 

kidolgozza annak lehetőségét, hogy a nemzetiségi iskolák magyar, román, lengyel filológiára 

felvételizni szándékozó végzősei ne idegen nyelvből, hanem anyanyelvükből tehessenek felvételi 

vizsgát. 

 

Magyar lobbi 

2011. október 25. - Lukács Csaba - Magyar Nemzet 

„Ötvenhatra emlékezni, október huszonharmadikát ünnepelni a nyugati emigráns magyarok 

körében különleges érzés. Több ok miatt is: egyrészt ez az egyetlen nemzeti ünnepünk, amelyet ők 

évtizedekkel régebben ünnepelnek meg, mint az anyaország lakói, másrészt közülük sokan éppen 

ötvenhat miatt voltak kénytelenek elmenekülni, új hazát keresve maguknak” – írja Lukács Csaba a 

Magyar Nemzet hasábjain, aki idén Uruguayban és Brazíliában ünnepelt az évfordulón a helyi 

magyarsággal. „Most az a dolgunk, hogy felkutassuk és összefogjuk azokat az embereket, akiknek 

megdobban a szíve, ha meglátnak egy piros-fehér-zöld lobogót. Olyan világban élünk, amikor a 

nemzeti sorskérdések többé már nem egy helyen, a nemzeti keretek között szerveződő államon 

belül dőlnek el, hanem a világ számos különböző pontján. Ma már nem az a feladat, hogy mindenkit 

hazacsábítsunk – a másod-, harmad- vagy negyedgenerációs magyarok hű állampolgárai befogadó 

nemzetüknek, onnan nem akarnak eljönni, a legtöbb esetben nem is beszélnek már magyarul. De 

fontos megszólítani őket, hiszen befolyásuk, tehetségük, lehetőségeik egy részét a magyar érdek 

szolgálatába tudják állítani.” 

 

Semjén Zsolt Canberrában 

2011. október 24. - MTI, Echo TV 

Üdvözölték a kormány nemzetpolitikáját a résztvevők az ausztráliai magyar szervezetek 

konferenciáján, és megnyugvással fogadták Semjén Zsolt bejelentését, hogy továbbra is láthatják a 

Duna Televízió adását – áll a Miniszterelnökség MTI-hez eljuttatott közleményében. A 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes október 23-án beszédet mondott Sydneyben az 

ausztráliai magyarság rendezvényén, ahol magas állami kitüntetéseket adott át az emigráció 

összetartásában kiemelkedő munkát végző személyeknek. A közlemény szerint a helyi magyar 

református közösség vezetője gyűjtésre szólította fel a híveket, az adományokkal a magyar 

államadósság csökkentéséhez szeretnének erejükhöz mérten hozzájárulni. 
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