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A francia nemzetgyűlés elnökével tárgyalt Schmitt Pál 

2011. október 26. - MTI, hirado.hu 

Schmitt Pál a francia nemzetgyűlés elnökével folytatott megbeszélés után Trócsányi László 

nagykövettel együtt honosítási okiratokat nyújtott át a párizsi magyar nagykövetségen, ahol 22-en 

tettek állampolgársági esküt. A magyar államfő az új magyar állampolgárokhoz intézett beszédében 

hangsúlyozta, hogy bár „a magyar nemzet szám szerint nem lett több, de erősebb lett”. „Tartásában, 

szolidaritásában, az összefonódott kezekben”, és abban, hogy „igenis vállaljuk, akarjuk és büszkén 

hirdetjük: magyarok vagyunk”. Schmitt szerint a „magyarok csillaga jól áll”, hiszen olyan kormánya 

van, amely „komolyan veszi a nemzetstratégiát”. A köztársasági elnök elmondása szerint Bernard 

Accoyer, a francia nemzetgyűlés elnöke előtt is hangsúlyozta a határon túli magyar kisebbségek 

szerepét. „Megtanítjuk Európát előbb-utóbb arra, hogy az alapvető kisebbségi jogok szentek” - 

jelentette ki Schmitt a nagykövetségen. 

 

EU-biztos: az Európai Bizottság nem szólhat bele Verespatak ügyébe 

2011. október 26. - Krónika, transindex.ro, Reggeli Újság, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Személyes találkozón érdeklődött Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke Janez Potočnik 

környezetvédelmi biztostól arról, hogy az Európai Bizottság milyen lépéseket tehet a Verespatakon 

megnyitni tervezett aranybánya ügyében – tájékoztatott Tőkés sajtóirodája. Tőkés László rövid 

felvezetőjében a megelőzőleg teljességgel előreláthatatlan csernobili atom-, tiszai cián- és kolontári 

vörösiszap-szerencsétlenségek elrettentő példájával érvelt a ciánalapú bányászat európai szintű 

betiltása mellett, másfelől a japán atomerőmű-katasztrófa nyomán született németországi 

atomerőmű-tilalom példájának követését ajánlotta az Európai Bizottság számára. Janez Potočnik 

válaszában sajnálattal tette nyilvánvalóvá, hogy az egyes tagországok egymással ütköző érdekei, 

másfelől pedig a tagállami kompetenciák elve alapján az Európai Bizottság nem képes és nem 

jogosult arra, hogy a bányászati ciántechnológiát általános érvénnyel betiltsa. 

 

MOGYE: késik a döntés a magyar intézetek megalapításáról, határozott 
lépéseket követel a BKB 

2011. október 26. - Krónika, Új Magyar Szó 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) vezetősége még nem döntött a 

magyar intézetek megalapításáról annak ellenére, hogy a román oktatási minisztérium október 

elején átiratban szólította fel erre az egyetemet - közölte az MTI-vel szerdán Brassai Attila egyetemi 

oktató, az egyetem tanszékvezető tanára. Az egyetem szenátusának keddi ülése elmaradt, mivel a 

testület döntésképtelen volt. Brassai elmondta, hogy a döntéshozó testület kétharmadát képező 26 

román oktató közül csak 10-en jelentek meg, így a magyar oktatók hiába voltak jelen teljes 

létszámban. Az intézmény legfőbb fórumának arról kellett volna határoznia, hogy módosítja-e az 

egyetemi chartát, miután október 5-én felkérte erre a román oktatási minisztérium. Brassai 

elmondta: az ülés elmaradása ellenére a magyar és a román oktatók tárgyalásokat folytattak, és 

megállapodtak abban, hogy a jövő szerdai szenátusi ülésig elkészítenek egy tervet arról, hogy 

milyen szerkezeti formában lehet létrehozni a magyar intézeteket, figyelembe véve a magyar 

oktatók létszámát. 
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MOGYE: a polgári engedetlenségig is hajlandó elmenni a BKB 

2011. október 26. - transindex.ro, szekelyhon.ro, Reggeli Újság, Erdély Ma 

A MOGYE szenátusa a román vezetőségi tagok többségének hiánya miatt határozatképtelen volt. A 

kialakult helyzet rendezése érdekében a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) közleményben arra 

buzdítja a felsőoktatási intézmény magyar oktatóit, hogy önhatalmúlag alakítsák meg a magyar 

intézeteket, és közöljék az egyetem vezetőivel, hogy ezentúl csak az intézetek választott 

tisztségviselőitől fogadnak el utasításokat. Továbbá kérik, hogy a magyar oktatók, egy küldött 

kivételével, bojkottálják az egyetem minden döntéshozó fórumának munkáját. „Teljesen fölösleges 

olyan testületek ülésein részt venni, amelyeken megalázó módon leszavazzák a magyar 

javaslatokat” - áll a közleményben. A BKB elnöksége felkéri az EMNT vezetőit, hogy az Európai 

Parlamentben is tegyék szóvá a Marosvásárhelyen folyó jogsértéseket. 

 

Smaranda Enache lehet Marosvásárhely következő polgármestere? 

2011. október 26. - Erdély Ma, Duna Tv 

Az emberi jogok elkötelezett harcosaként közismert Smaranda Enache független 

polgármesterjelöltként indulna a jövő évi választásokon Marosvásárhelyen és felmérések vetítik 

előre, hogy magyar voksokra is jócskán számíthat. Az Európai Polgár díjjal nemrég kitüntetett 

Enache asszony mégis határozottan visszautasítja azokat a vádakat, miszerint megosztja a magyar 

szavazatokat, és ezzel veszélyezteti annak esélyét, hogy ismét magyar polgármestere legyen az 

erdélyi városnak. 

 

Verespatak ügyében közbelépésre kérik az RMDSZ-t 

2011. október 27. - MTI, stop.hu 

Levelet intézett a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja szerdán Kelemen Hunorhoz, a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökéhez a verespataki cianidos aranybánya-

beruházás ügyében. Mint a delegáció közleményben jelezte, arra kérik az RMDSZ vezetését, hogy 

kormányzati és politikai befolyását latba vetve tegyen meg mindent a projekt megakadályozásáért. 

A 14 fideszes EP-képviselő „e cél érdekében teljes körű politikai és szakmai támogatásáról biztosítja 

a romániai magyar pártot”. 

 

Rossz MPP-s határozat? 

2011. október 27. - Bíró Blanka - Krónika, Új Magyar Szó 

Napirendre tűzte a Kovászna megyei önkormányzat a Magyar Polgári Párt (MPP) frakciója által 

júliusban benyújtott tervezetet, amelyben a Székelyföld egységéről szóló népszavazást írnának ki. 

Fazakas Tibor, az MPP országos alelnöke, megyei tanácsos elmondta, a bizottsági üléseken az 

RMDSZ-es tanácstagok a tervezet ellen szavaztak, ezért attól tartanak, hogy a hétfőre összehívott 

tanácsülésen megbukik a kezdeményezés. Háromszéki önkormányzat szeptemberi ülésén a tervezet 

kapcsán Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

közigazgatási egység módosítására tett javaslatban pontosan le kell szögezni annak a határait és 

központját, különben a határozat formailag hibás. Kulcsár Terza József, az MPP megyei elnöke 

leszögezte: nem állítják, hogy a tervezet tökéletes, viszont elvárják az RMDSZ-től, hogy fogalmazza 
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meg javaslatait, még az ülés előtt tárgyalják végig ezeket, hogy a formai hibák miatt ne bukjon el a 

kezdeményezés. 

 

Időközi választásokra készülnek 

2011. október 27. - Krónika 

Január 15-éig meg kell tartani az időközi parlamenti választást Kolozs és Bihar megye azon 

körzeteiben, amelyek képviselő nélkül maradtak. Az RMDSZ-es illetékesek a Krónikának úgy 

nyilatkoztak, hogy várhatóan ők is állítanak jelöltet az egyébként két RMDSZ-es képviselő helyére 

kiírt időközi választáson. Azt azonban, hogy ki száll versenybe, egyelőre nem kívánták elárulni, azt 

mondják, csak akkor nevesítenek, ha megvan a voksolás időpontja. Biharban lehet, hogy az EMNP 

is versenybe száll. 

 

 

Választási törvény: tovább egyeztetnek 

2011. október 27. - Balogh Levente - Krónika, Új Magyar Szó 

Tegnap sem született megegyezés a választási törvény módosításáról a Demokrata-Liberális Párt 

(PDL) és az RMDSZ között az ezzel a témával foglalkozó koalíciós testület megbeszélésén. Márton 

Árpád, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese a Krónikának elmondta, továbbra is az a 

forgatókönyv, hogy mindkét koalíciós partner külön-külön vizsgálja, milyen megoldás lenne a 

legjobb a számára. Ezért abban állapodtak meg, hogy hétfőn újabb egyeztetésre ülnek össze. Márton 

a Krónikának elmondta: az RMDSZ csak akkor megy bele bármilyen kompromisszumba, ha az 

arányosság elve érvényesül. Márton Árpád szerint mind a mandátumok megoszlásának módja, 

mind pedig a parlament létszámának a demokrata pártiak által javasolt változata jelentős 

mértékben gyengítené a romániai magyarság képviseletének erejét. 

 

Népszámlálás meglepetésekkel 

2011. október 27. - Új Magyar Szó, Krónika 

Megbírságolják azokat, akik nem közlik a számlálóbiztosokkal a személyi számukat – jelentette be 

tegnap az Országos Statisztikai Intézet igazgatója, aki menesztette a hivatal szóvivőjét. Vladimir 

Alexandrescu a hétvégén még azt mondta, hogy a személyi szám bizalmas adat, és a válaszadó 

eldöntheti, erről akar-e nyilatkozni. A számlálóbiztosok visszatérnek azokhoz a családokhoz, ahol a 

személyi szám rögzítését korábban elmulasztották. A kérdezőbiztosok eddig mintegy tízmillió 

személy adatait vették nyilvántartásba. Szociológusok szerint a népszámlálás eredményei 

meglepetéseket ígérnek. 

 

Bárdos: csak partneri alapon lehet Híd–MKP együttműködés 

2011. október 26. - TASR, Új Szó Online 

A Magyar Koalíció Pártja (MKP) támogatja a Híddal való együttműködést, de nem olyan módon, 

ahogyan arra Bugár Béláék javaslatot tettek – nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Bárdos Gyula, 

az MKP Országos Tanácsának elnöke. Bugár az Új Szó hasábjain, hirdetésként megjelent nyílt 
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levélben fordult Berényi Józsefhez, az MKP elnökéhez, felajánlva, hogy az MKP politikusai a Híd 

listáján induljanak a márciusi előrehozott választásokon. Berényi válaszában hangsúlyozta, hogy 

erről csak partneri alapon lehet egyeztetni. „Mi partnerség alapján akarunk együttműködni, s nem 

úgy, hogy gyertek a listára, de a programotokat sehogyan se lehet használni. Nem akarjuk, hogy 

csak ők határozhassák meg a módszereket, az irányt, mindent, és az MKP csak segédkezzen ahhoz, 

hogy a jelöltlista minél több szavazatot szerezzen - fejtette ki Bárdos. - Számunkra nem a 

parlamenti helyek jelentik a célt, hanem az, hogy érvényesíthessük a politikánkat.” 

 

Még nem zárják le Malina Hedvig ügyét 

2011. október 26. - TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Továbbra sem zárja le Malina Hedvig ügyét az ügyészség. Peter Labaš dékán, az orvosszakértői 

vélemény kidolgozója után még több tanút hallgatnak ki. Labaš kihallgatása két hét múlva 

folytatódni fog, tisztázni fogják a szakértői vélemény tartalmát, valamint a dékán szerepét és 

tevékenységét is. Roman Kvasnica, a diáklány ügyvédje elmondta: ezután sem kerül azonban pont 

az ügy végére, ugyanis az ügyész közölte vele, hogy ki fogja hallgatni még az ügyben eljáró 

nyomozót, valamint a Hedviget megvizsgáló pszichiátereket is. Az ügyvéd leszögezte: Malina 

Hedvig ügye nem akkor zárul le, ha megszüntetik ellene az eljárást, hanem akkor, mikor megverőit 

bíróság elé állítják. Hozzátette azonban, hogy szkeptikus azzal kapcsolatban, megtörténik-e ez 

valaha is. „A hatóságok úgy járnak el, hogy ez soha ne történjen meg“ – tette hozzá. 

 

A közútkezelő megköszönte az aktivisták figyelmeztetését 

2011. október 26. - bumm.sk, Szabad Újság 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái választ kaptak a Közútkezelő Vállalattól a mozgalom által 

kifogásolt kétnyelvű helységnévtáblák ügyében. A hatóságok ígérik, intézkednek az ügyben. A 

nyilvánosságra hozott levél írója ismerteti a hatóságok álláspontját: mely szerint összesen hat járást 

érintő esetben illetékes a vállalat. A hatóságok értesítették a helyi kirendeltségeket, melyek „a lehető 

legrövidebb időn belül” pótolni fogják a hiányosságokat. A Közútkezelő Vállalat arra is felhívja az 

aktivisták figyelmét, hogy több esetben a megyéknek kell biztosítaniuk a kétnyelvű táblák 

kihelyezését. „Köszönjük a hiányosságok feltérképezését, reméljük, hogy a jövőben is informálni 

fognak minket az elégtelenségekről” - zárul a hivatalos válasz. 

 

Eljárás indul a Magyar magazin Esterházy-riportja miatt 

2011. október 26. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Egy beadvány miatt eljárást indít a Frekvenciatanács a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) magyar 

magazinjának Esterházy-riportja miatt.  A riport augusztus 3-án került adásba a Szlovák Televízió 

kettes csatornáján futó Magyar magazinban. Szó esik benne Esterházy mírovi haláláról, esetleges 

boldoggá avatásáról, és szlovákiai rehabilitálásáról is. A riporter megszólaltatja a mártírhalált halt 

politikus egyik rabtársát is. Sajtóértesülések szerint a Magyar magazin szerkesztőségénél egy 

szlovák történész élt panasszal a riport miatt, vélhetően ő áll a Frekvenciatanácshoz beadott panasz 

mögött is. Az eljárás az információk sokoldalúságának és a vélemények pluralitásának állítólag 

elmaradt biztosítása miatt indult. 
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Keresztet állítottak Esterházynak Gútán 

2011. október 27. - bumm.sk 

A Keresztény Magyar Szövetség néhány héttel ezelőtt azzal kereste meg Kiss Róbert gútai plébánost, 

hogy szeretnének egy keresztet felállítani Esterházy János emlékére, s ehhez megfelelő helyszínt 

keresnek Gútán. Róbert atya ekkor ajánlotta fel számukra az egyházi gimnázium területét, aminek 

hírét Decsi Katalin, az intézmény igazgatónője is üdvözölte, hiszen gróf Esterházy János megannyi 

értéket közvetít a mai kor embere számára. A három és fél méteres koronás címerrel díszített 

tölgyfakereszt felszentelésére október 14-én került sor. 

 

Duray: Bugár Béla ismét Vojto lett! 

2011. október 27. - Duray Miklós - Felvidék Ma 

Duray Miklós jegyzetében hosszasan sorolja, Bugár Béla „legjelentősebb” politikai tetteit: „A 

csehszlovák kommunista titkosszolgálat ügynökének segédletével lett a Magyar 

Kereszténydemokrata Mozgalom elnöke”; „Ővele állíttatták félre a demokratikus közéletből a 

rendszerváltozás előtti felvidéki magyar másként gondolkodás egyik jelentős alakját, Janics 

Kálmánt”; „1994-ben a szlovák titkosszolgálat ő által futtatta vakvágányra a felvidéki magyarok 

eddigi legnagyobb kezdeményezését, a komáromi nagygyűlést”; „Az ő tudtával, de a többi 

döntéshozó tudomása nélkül 2006-ban olyan pénzügyi tájolású tárgyalások kezdődtek az MKP és 

Fico pártja között, amelyek elvezettek a felvidéki magyar politizálás teljes összeomlásig – az MKP 

ezért maradt ki a kormányból. Miatta került ismét a nyakunkra Ján Slota.” Duray hozzáteszi: „A 

Magyar Koalíció Pártjában 2007-ben a józan többség döntött úgy, hogy meg kell szabadulni ettől az 

elszabadult hajóágyúként viselkedő, idegen helyről irányított embertől. Most az egész felvidéki 

magyar közösséget kellene tőle megszabadítani, amíg nem késő.” 

 

Takarítják a csúrogi kereszt környékét 

2011. október 26. - Muci Attila - Vajdaság Ma 

Halottak napja és Mindenszentek közeledtével az emberek a temetőket járják, gondozzák és rendbe 

teszik őseik sírjait. Az 1944/45-ben Csúron kivégzett magyarok leszármazottai és a falujukból 

örökre száműzött túlélők néhány önkéntes fiatal kíséretében, szerdán a csúrogi keresztnél 

takarították el a szemetet és a gazt. Az egykoron többségben magyarok lakta faluban, csak Halottak 

napja és Mindenszentek közeledtével hallható magyar szó, mindössze néhány órára, a 

sintérgödörnél elföldelt áldozatokra emlékezve, 20 év után a 18. újraácsolt keresztnél. 

 

DP kontra VMSZ 

2011. október 26. - Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnökének az 1956-os forradalom évfordulóján elhangzott beszédét 

bírálta mai sajtótájékoztatóján Szántó Róbert. A Demokrata Párt tartományi képviselője azt 

mondta: nem értenek egyet azzal, hogy csak a magyar pártokban lehet magyar érdekeket 

érvényesíteni. Pásztor István vasárnap azt mondta, a VMSZ nyitott az együttműködésre 
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mindenkivel, kivéve a többség érdekeit szem előtt tartó politikusokkal és a szélsőséges nézeteket 

vallókkal. 

 

Ünnepi keretek között tehettek állampolgársági esküt 

2011. október 26. - Pannon RTV 

Magyarország kormánya továbbra is a nemzeti egység ügyét szolgálja -  jelentette ki Szabadkán 

Szászfalvi László. Az egyházügyi államtitkár alkalmi beszédet mondott szerda délelőtt a mintegy 50 

vajdasági magyar állampolgársági eskütételén, a szabadkai magyar főkonzulátuson. 

 

Árvácskák 

2011. október 26. - Tóth Viktor - Kárpáti Igaz Szó 

Tóth Viktor publicisztikája az ungvári Petőfi szobor ügyéről: „…Sok megaláztatást kellett elviselnie. 

Volt, hogy festékkel öntötték le, kétszer pedig a kardját rongálták meg. Sokan törték a fejüket, mit is 

kellene tenni a hasonló esetek elkerülése érdekében… Az Ungvári Magyar Főkonzulátus volt az, 

amely árvácskákat és különböző kellékeket vásárolt, s az önkormányzat közreműködésével immár 

egy kis kerítés, no meg egy szép virágágyás közepéről szemléli Petőfi, hány magyar is pillant rá – no 

nem március 15-én, hanem – az egyszerű hétköznapokban. Talán némileg furcsállja, hogy a kék 

színű virágok éppen a sárgák mellé kerültek. No de ez a legkisebb baj. Ha már a sírjára nem 

tehetünk egy csokorral, legalább ma már virágszőnyeg övezi a szobrát.” 

 

Koszorúzással emlékeztek 1956-ra 

2011. október 26. - Új Magyar Képes Újság 

Budapest és Eszék városa az 56-os eseményekre emlékezvén 1998-ban táblát állíttatott az eszéki 

villa falára, amelynél minden évben koszorúzást tartanak. Ez a gyakorlat idén sem maradt el, hiszen 

a Népkör Magyar Kultúregyesület szervezésében megkoszorúzták az emléktáblát. Vasárnap délután 

négy órakor gyülekeztek a résztvevők, akik a himnuszok és Magdika Dániel, a Népkör elnökének 

rövid köszöntője után elhelyezték koszorúikat Eszék város, a zágrábi magyar nagykövetség és a 

horvátországi magyar szervezetek nevében. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 

nevében Szántó Tibor és Csapó Nándor helyezett el virágot az emléktáblánál. 

 

56-os megemlékezés és Liszt Ferenc-kiállítás 

2011. október 26. - Új Magyar Képes Újság 

A rijekai magyarok 56-os megemlékezésén Szuperina Éva, a HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei 

egyesületének tagja beszélt az esemény jelentőségéről. Az eseményen jelen volt Giacomo Scotti is, 

aki elmondta, hogy a forradalom alatt ő mint újságíró Rijekában tartózkodott, és arról is szólt, 

milyen fontos állomása volt a város az idegenbe távozni kényszerülő forradalmároknak. A városon 

keresztül lehetett eljutni Ausztriába, Olaszországba, naponta 4-5 vonat szállította tovább Rijekából 

a menekülő magyarokat. A megemlékezést kibővítették egy, a Liszt Ferenc születésének kétszázadik 
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http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=6656
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1121-koszoruzassal-emlekeztek-1956-ra
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1120-56-os-megemlekezes-es-liszt-ferenc-kiallitas
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évfordulója alkalmából rendezett kiállítással. A magyar forradalom és szabadságharc 55. 

évfordulóján a HMDK Split-Dalmát megyei egyesületében is megemlékeztek az 56-os 

eseményekről. 

 

Nagyköveti fogadás a kettős ünnep tiszteletére 

2011. október 26. - Új Magyar Képes Újság 

Az 1956-os forradalom hazai és világpolitikai jelentőségét, a köztársaság kikiáltása után az európai 

szövetségesi rendszerhez való magyar csatlakozást méltató beszédében Iván Gábor nagykövet 

üdvözölte, hogy Horvátország rövid időn belül az EU 28. tagjává válik. A fogadáson részt vett és 

felszólalt Luka Bebić, a horvát parlament elnöke is. Felidézte, hogy 1956-ban az akkori budapesti 

jugoszláv nagykövetség a forradalmi vezetők átmeneti befogadásával kezdetben pozitív szerepet 

játszott, azonban ez később megváltozott. A horvát politikai vezetés, a kulturális és tudományos 

közélet és az egyház képviselői mellett a rendezvényen részt vettek horvátországi magyar vezetők is. 

 

Két új önálló csatornát indított az ORF 

2011. október 26. - volksgruppen.at 

Két új, 24 órás tematikus csatornát indított útnak szerdán az ORF. Az osztrák közszolgálati televízió 

hármas csatornáján népcsoporti műsorokat lehet megtekinteni. Az ORF III. kulturális és 

információs csatorna műsorszerkezete négy oszlopra támaszkodik. Ezek a művészet- vallás-népi 

kultúra, a regionalitás-osztrák történelem, a tájékoztatás-európai integráció, illetve az osztrák 

művészet és kultúra. A csatornán dokumentumfilmeket, magazin- és beszélgetőműsorokat 

sugároznak valamint a népcsoporti műsorokat ismétlik meg. 
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