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Ítélet született a vereckei honfoglalási emlékmű felgyújtása ügyében 
2011. október 27. - MTI, hirado.hu, Kárpátalja, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet 

Ítéletet hirdetett a vereckei honfoglalási emlékmű idén februári megrongálása ügyében a helyileg 

illetékes Volóci Járási Bíróság, amely bűnösnek találta az elkövetőket, a nacionalista Szvoboda 

(Szabadság) párt Kárpátalja megyei vezetőit. A bíróság bizonyítottnak látta, hogy a három vádlott: 

Oleg Kucin, Ruszlan Polivka és Tomas Lelekacs 2011. február 19-én előre megfontolt szándékkal 

megrongálta a KMKSZ tulajdonát képező honfoglalási emlékművet a Vereckei-hágón. Iljasovics 

Viktor, a perben sértett félként részt vevő KMKSZ ügyvédje elmondta, a bíróság Ruszlan Polivkát 

három év szabadságvesztésre ítélte csoportosan elkövetett garázdaságért, de az ítélet végrehajtását 

másfél évre felfüggesztette. Két társát az amnesztiáról szóló törvény alapján a bíróság kiskorú 

gyermekeikre való tekintettel felmentette a büntetőjogi felelősségre vonás, s így a büntetés alól tette 

hozzá. 

 

Megharcolunk minden magyarért! 
2011. október 28. - Magyar Hírlap 

Victoria állam magyarságával találkozott tegnap ausztráliai körútja újabb állomásán Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes. A politikus ismertette a magyar kormány nemzetpolitikáját, az 

egyszerűsített honosítási eljárást, és szólt a Nemzeti Regiszterről is. Semjén Zsolt hangsúlyozta: 

„Megharcolunk minden magyarért! Ha a magyar nemzet bármely részét sérelem vagy támadás éri, 

akkor az egyetemes magyarságot ezen keresztül tudjuk mozgósítani, és a világot tájékoztatni. Ez 

egészséges nyomásgyakorlás a nemzeti célok érdekében.” 

 

Háromszék: hétfőn döntenek az MPP népszavazási kezdeményezéséről 
2011. október 27. - transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

„Hétfőig nyitottak vagyunk arra, hogy leüljünk és megbeszéljük a vitás kérdéseket, majd menjen át 

a határozattervezet, hisz ez Székelyföld megmaradását jelentené. Itt nem pártpolitikáról, hanem 

Székelyföldről és annak lakóiról van szó. Ilyen ügyben közösen kell lépni. Előre nem bírálom az 

RMDSZ-t, de ha ez a tervezet hétfőn nem megy át, nem fogok csendben maradni” - mondta el a 

Transindexnek Kulcsár-Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke, akit a székelyföldi megyék 

közigazgatási átszervezéséről tartandó népszavazásról szóló határozat napirendre tűzéséről 

kérdeztek. A politikus kifejtette: július 13-án iktatták Kovászna és Hargita megyében a 

népszavazásról szóló határozattervezetet. 

 

Winkler: a kollektív jogok biztosítják egy közösség megmaradását 
2011. október 27. - transindex.ro, Új Magyar Szó 

„Politikailag nem korrekt a kollektív jogokról beszélni Brüsszelben, ezt nekünk, kisebbségi 

képviselőknek tudomásul kellett vennünk, mégis meg kell ragadnunk minden alkalmat arra, hogy 

elmondjuk: egy kisebbség számára nem elegendőek az egyéni jogok. Ez most ismét 

bebizonyosodott, amikor egy kis létszámú, az anyanyelvéért, az anyanyelvű oktatásért, a közösségi 

jogokért küzdő kisebbség, a svédországi számi közösség törekvéseivel szembesültünk” - fogalmazott 

Winkler Gyula a frakcióközi kisebbségi munkacsoport csütörtöki strasbourgi ülésén. Az RMDSZ 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2011/10/27/12/Itelet_szuletett_a_vereckei_honfoglalasi_emlekmu_felgyujtasa_ugyeben.aspx
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/megharcolunk_minden_magyarert.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=27425
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EP-képviselője elmondta, kizárólag a kollektív jogok biztosítják mindazokat a jogi eszközöket, 

amelyek egy közösség megmaradását szavatolják, amelyek lehetőséget adnak az önrendelkezésre. 

 

Felénél tart a népszámlálás 
2011. október 27. - Erdély Ma, Duna Tv 

Félidejéhez érkezett a népszámlálás. A magyarságnak azért fontos a számbavétel, mert kisebbségi 

jogai a számarányon is múlnak. A szociológusok szerint a magyarok száma nem csökkent az utóbbi 

évtizedben. A beolvadást ellensúlyozza az, hogy a románok közül sokan mentek külföldre dolgozni. 

Az viszont kérdéses, hogy ezt a népszámlálás kimutatja-e. 

 

Meghosszabbíthatják a népszámlálás határidejét 
2011. október 27. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Új Magyar Szó 

A kormány azzal is számol, hogy meghosszabbítja a népszámlálás határidejét. A Statisztikai 

Intézetnek legkésőbb péntekig be kell nyújtania egy kimutatást az összeírás állásáról. Ennek 

tartalma függvényében kerülhet sor a hosszabbításra. Az eredeti terv szerint a népszámlálást 

október 31-én kellene befejezni. 

 

Cenzus: bihari együttműködés 
2011. október 28. - Krónika 

A Magyar Polgári Párt, illetve az Erdélyi Magyar Néppárt megyei szervezetével is aláírta 

népszámlálással kapcsolatos együttműködési megállapodását a Bihar megyei RMDSZ szervezet – 

jelentették be csütörtökön a felek. Kiss Sándor bihari RMDSZ-elnök sajtótájékoztatón közölte: az 

MPP-vel már megszületett a „szerződés”, az EMNP-hez pedig már aláírva juttatta el az elmondása 

szerint közös megegyezés alapján megírt szöveget. Nem sokkal később a néppárttól is megérkezett a 

közlemény, amelyből kiderül: ők is aláírták, és így megkötöttnek tekintik a megállapodást. 

 

Kérdéses hitelesség 
2011. október 28. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente szerint „lassan a tavalyi magyarországi országgyűlési választások első fordulójához 

hasonló tragikomédiává válik a romániai népszámlálás. Ahogy akkor az Országos Választási 

Bizottság szerencsétlenkedése miatt botrányba fulladt a voksolás, mivel a nem saját lakhelyükön 

voksolók településenként csupán egyetlen szavazókörben szavazhattak, úgy szerencsétlenkedik 

Romániában is az Országos Statisztikai Intézet a cenzussal kapcsolatosan”. A szerző szerint „a 

személyi számos, a nemzetiséggel kapcsolatos botrány és az, hogy az uniós ajánlások ellenére az egy 

évnél hosszabb ideig távol levő családtagokat is beszámolják az állandó lakosok közé, egyre inkább 

megkérdőjelezhetővé teszi a népszámlálás majdani eredményének hitelességét”. 

 

 

Szétváltak az OKS és a Híd útjai 
2011. október 27. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó, Népszava 

Biztossá vált, hogy az OKS képviselői nem kerülnek fel a Híd választási listájára. Az ügyben Bugár 

Béla és Peter Zajac, a polgári konzervatívok elnöke egyeztetett, eredménytelenül. „Bár az elmúlt 

időszakban sok kérdésben megtaláltuk a közös pontot, és tiszteljük az OKS képviselőinek elveit, Fe
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=57011
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nem tudunk egyetérteni azzal a hozzáállással, mely elutasítja a kompromisszumok lehetőségét” – 

mondta el a találkozó után Bugár. 

 

Esterházy életművét az USA-ban is elismerik 
2011. október 27. - Felvidék Ma, Szabad Újság 

Az ADL szervezet november 3-án sorra kerülő „Bátorságért” díjátadó ünnepségén in memoriam 

Esterházy Jánost is méltatni fogják. A New York-i Rágalmazásellenes Liga (ADL) díját 1987-től azok 

kapják meg, akik a félelemmel dacolva segítették a zsidó üldözötteket a nácik üldözésével szemben. 

A díjat az ADL országos bizottságának éves közgyűlésén adják át Esterházy János lányának. A 

meghívottak között szerepel Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke is, aki a díjátadó 

ünnepségen beszédet is tart. Berényi elmondta, nagy jelentőséget tanúsít Esterházy méltatásának, 

hiszen az amerikai ADL nagy tekintélynek örvendő szervezet, amelynek hangját Szlovákiában sem 

lehet figyelmen kívül hagyni, főleg akkor, amikor az ország államfője, Ivan Gašparovič 

kijelentésével fölháborító módon hozzájárul a történelem elferdítéséhez. 

 

A felvidéki szülőkhöz eljuttatott oktatási-nevelési támogatásról 
2011. október 27. - Pogány Erzsébet - Felvidék Ma 

Az oktatási-nevelési támogatás a Felvidéken az idén érkezik először közvetlenül a magyar iskolába 

járó gyerekekhez, illetve szüleikhez. Ezzel kapcsolatban a következőkez írja a Felvidék Ma 

hírportálon Pogány Erzsébet: „Azért volt szükség a változásra, mert – ismerjük el – az elmúlt nyolc 

évben a támogatások ún. kollektív felhasználásának a szlovákiai magyar társadalomban nem volt 

mérhető hatása. Gondoljunk bele, évente körülbelül 1 milliárd forintnak megfelelő összeg érkezett 

az iskoláinkba, de erről a közéletben semmilyen pozitív közbeszéd nem indult be. Ha azt vártuk, 

hogy ez a program hozzájáruljon valamilyen csekély mértékben is a magyar iskolába járó felvidéki 

gyermekek számának növekedéséhez, akkor a szlovákiai magyar társadalomnak tudomást kellett 

volna szereznie a program lényegéről. De kizárólag a lebonyolítással járó magas összeg 

felhasználása körüli hatalmi csatározásról esett szó, nem az iskolákban a támogatásból megvalósult 

programokról, ennek pedig semmilyen mozgósító hatása nem volt, épp ellenkezőleg, a közösség 

széteséséhez vezetett.” 

 

Az érdekképviseletről 
2011. október 27. - Kocur László - Új Szó 

„Bugár Béla Berényi Józsefhez címzett nyílt levelét látva a józanul mérlegelő olvasó először arra 

gondolhatott, a Nagyszombati úti pártközpontban valakinek elgurult a gyógyszere, vagy a párt 

kampánystratégái a közelgő Halloweent tán’ a bolondok napjával tévesztették össze. A felajánlást 

olvasva – az MKP jelöltjei a 2012. március 10-én esedékes előrehozott parlamenti választások során 

induljanak a Híd listáján – valószínűleg sokkal többen fogadtak volna a biztos elutasításra, mint 

annak ellenkezőjére; ez egy nappal később be is következett. Szükségszerűen. Berényi válaszától – 

feltételezhetjük – Bugár annyira lepődött meg, mint az MKP a Híd szombati, elutasító 

nyilatkozatától.” 

 

  

http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/3703-esterhazy-eletmvet-az-usa-ban-is-elismerik
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/30814-a-felvideki-szulokhoz-eljutatott-oktatasi-nevelesi-tamogatasrol
http://ujszo.com/napilap/velemeny-es-hatter/2011/10/27/az-erdekkepviseletrol
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Korhecz: nem elég örülni a törvények elfogadásának, végrehajtásukat is 
ellenőrizni kell 
2011. október 27. - Magyar Szó, Vajdaság Ma, MTI 

Korhecz Tamást, a Magyar Nemzeti Tanácsok elnökét fogadta az Európai Parlament plenáris heti 

ülésén a Gál Kinga vezette Kisebbségi Munkacsoport. Korhecz Tamás elmondta: Szerbia jó úton 

halad a kisebbségvédelem területén, olyan törvényeket fogad el, amelyek biztosíthatják a 

kisebbségek védelmét. Ugyanakkor kiemelte, hogy nem elég örülni a törvények elfogadásának, 

hanem az Európai Uniónak a törvények végrehajtását is ugyanolyan figyelemmel kell kísérnie, 

hiszen az ördög a részletekben rejlik. Gál Kinga, az ülés levezető elnöke, elfogadhatatlannak tartotta 

a XXI. században a kollektív bűnösség elvének felélesztését, és biztosította a vendégeket: mindent 

megtesz annak érdekében, hogy az Európai Parlament figyelemmel kísérje a törvény alakulását. 

 

Kormány előtt a rehabilitációs törvény 
2011. október 27. - Magyar Szó, Pannon RTV 

Úgy tűnik, hogy a múlt heti ígéretekhez híven a szerb kormány szerdai ülésén dönt a rehabilitációs 

törvény javaslatáról. A hírt Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselője is 

megerősítette a Magyar Szónak. Pásztor emlékeztetett arra, hogy Varga László képviselőtársával és 

Slobodan Homennel, az igazságügyi minisztérium államtitkárával múlt héten tárgyaltak a szóban 

forgó jogszabályról, amelynek többek között azt a kérdést kellene tisztáznia, hogy ki is számít 

valamelyik megszálló erő tagjának. Ennek a részletnek egyébként is a rehabilitációs, és nem a 

vagyon-visszaszármaztatási törvényben van a helye – tette hozzá Pásztor. 

 

Újabb ünnepélyes eskütétel a szabadkai főkonzulátuson 
2011. október 27. - Vajdaság Ma 

Közel 50 vajdasági magyar tette le szerdán az állampolgársági esküt Magyarország szabadkai 

főkonzulátusán. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Szászfalvi László egyházügyi, civilügyi és 

nemzetiségi államtitkár, aki történelminek nevezte a pillanatot, mint mondta megtiszteltetés a 

számára, hogy részt vehet az eskütételen. „Magyarország kormánya üzeni önöknek, hogy igyekszik 

az előtte álló időszakban valóságos módon, nem csak érzelmi alapon, a nemzeti egységet, a nemzeti 

összetartozás ügyét szolgálni” - hangsúlyozta Szászfalvi. 

 

Az egység szimbóluma 
2011. október 28. - Magyar Szó, Pannon RTV 

Magyarország felelősséget visel, nem csak felelősséget érez a határon kívüli magyarok sorsáért, 

köszöntötte az állampolgársági eskütétel előtt a jelenlévőket Korsós Tamás, a Magyar Köztársaság 

Szabadkai Főkonzulátusán, majd hozzátette, külön öröm számára, hogy október 23-ai nemzeti 

ünnepünk és a Mindenszentek között a szabadkai származású Illés Zoltán környezetügyi államtitkár 

személyében a magyar kormány második képviselőjét is üdvözölheti az eskütétel során. „Annak a 

megtiszteltetésnek tehetek ma eleget, hogy a magyar kormányzat részéről szülőföldemen, 

szülővárosomban lehetek tanúja a mai eseménynek. Annál is inkább megtisztelő, mert szabadkai 

magyarként átéltem, amit ma Önök is megélnek” - mondta ünnepi beszédében az államtitkár. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12515/Korhecz-nem-eleg-orulni-a-torvenyek-elfogadasanak--vegrehajtasukat-is-ellenorizni-kell.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12515/Korhecz-nem-eleg-orulni-a-torvenyek-elfogadasanak--vegrehajtasukat-is-ellenorizni-kell.html
http://magyarszo.com/fex.page:2011-10-27_Kormany_elott_a_rehabilitacios_torveny.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12514/Ujabb-unnepelyes-eskutetel-a-szabadkai-fokonzulatuson.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-10-28_Az_egyseg_szimboluma.xhtml
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Mindenki érdekelt a szerbiai megoldásban 

2011. október 28. - Pataky István - Magyar Nemzet 

A szerb társadalom még nem tudta lezárni, feldolgozni a II. világháborút – egyebek mellett ezzel 

magyarázza a délvidéki magyarokat hátrányosan érintő kárpótlási jogszabály megszületését Pásztor 

István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, a 

készülő rehabilitációs törvény normális, értékrendi szempontból felvállalható mederbe tereli vissza 

az ügyet, amelyben az egyéni felelősség számít, érvényesül az ártatlanság vélelme és az állam 

kötelezettsége a bűnösség bebizonyítása. 

 

Október 23.: Ünnepi fogadás Beregszászban  
2011. október 27. - Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

Megsemmisíthetetlen összetartozásunkat jelzi, hogy a magyarországi megmozdulásokra a Kárpát-

medencében szétszabdalt nemzet egésze mártíriumokat is vállalva ösztönösen és helyesen reagált – 

hangsúlyozta ünnepi beszédében Tóth István beregszászi magyar főkonzul azon a fogadáson, 

amelyet a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusa és az ungvári magyar főkonzulátus 

Beregszászon, az Arany Páva étteremben adott múlt pénteken nemzeti ünnepünk, október 23., az 

1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Az eseményen megjelentek a 

kárpátaljai magyar közélet, a történelmi egyházak és a kárpátaljai megyei közigazgatás képviselői, 

valamint tudósok, pedagógusok, művészek, újságírók. 

 

Tehetségpontok nyíltak Kárpátalján  
2011. október 27. - Kárpátalja 

A „GENIUS" Jótékonysági Alapítvány, amelynek feladatköre a tehetségek felkutatása és a 

tehetséggondozás, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel (KMPSZ) együttműködve október 

22-én egy régóta dédelgetett álmát váltotta valóra: Kárpátalján hat tehetségpontot nyitott. A 8–18. 

éves korosztályt magába foglaló jövendő géniuszokkal ezen központokban (Ungvár, Nagydobrony, 

Beregszász, Bátyú, Tiszaújlak, Aknaszlatina) elismert pedagógusok foglalkoznak közösen 

kidolgozott program alapján. Az érdeklődést jelzi, hogy egyedül a beregszászi körzetben több mint 

ötszáz tanuló jelezte részvételi szándékát. A tehetségpontok működtetését a Bethlen Gábor Alap, 

valamint a KIM támogatja. 
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http://www.karpatalja.ma/kozelet/4885-oktober-23-unnepi-fogadas-beregszaszban
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