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Németh Zsolt: a kabinet üdvözli a szerb kormány és a VMSZ közötti 
egyeztetéseket 
2011. október 28. - MTI, Vajdaság Ma 

A magyar kormány üdvözli, hogy megkezdődtek az egyeztetések a szerb kormány és a Vajdasági 

Magyar Szövetség (VMSZ) között a szerbiai restitúciós törvény ügyében - emelte ki Németh Zsolt a 

Magyar Állandó Értekezlet külügyi és jogi szakbizottsága pénteki budapesti ülése közben tartott 

sajtótájékoztatón. A külügyi tárca parlamenti államtitkára nagyon fontosnak és ígéretesnek nevezte 

az egyeztetéseket. Mint mondta, Magyarország hangot adott a problémának, de a megoldás Szerbia 

és az ott élők - így a magyarság - dolga. „Magyarország európai Szerbiában érdekelt, ahol lehet és jó 

magyarnak lenni” - mondta Németh Zsolt, aki reményének adott hangot, hogy Szerbia uniós 

tagjelölti státuszára december 9-én Magyarország igennel szavazhat majd. 

 
Postai úton szavazhatnak a külföldön élő szlovák állampolgárok 
2011. október 30. - MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A jövő márciusi előrehozott választásokon részt vehetnek azok a szlovák állampolgárok is, akik a 

szavazás napján nem tartózkodnak az országban. Azok is leadhatják szavazataikat, akiknek nincs 

állandó lakhelyük Szlovákiában. A postai úton történő választást a jogosultaknak kérvényezniük 

kell. A szlovákiai állandó lakhellyel rendelkező választóknak, akik március 10-én nem lesznek az 

országban, kérvényüket lakhelyük községi hivatalába kell küldeniük. Az állandó lakhellyel nem 

rendelkezőknek a pozsonyi ligetfalui hivatalban kell jelezniük szándékukat. A hivatal aztán a 

kérvény alapján felírja a választót a listára. Az illetékes hivatalok legkésőbb 2012. február 4-ig 

kiküldik a választóknak a szükséges anyagokat, melyek segítségével voksolhatnak. A kitöltött 

szavazólapokat „postai választás” jeligéjű borítékban kell visszaküldeni legkésőbb március 9-ig. 

 

Népszavazást tartanak arról, hogy Székelyföld része legyen-e Kovászna 
megye 
2011. október 31. - transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Magyar 

Nemzet 

Többórás, maratoni vita után, hétfőn megszületett a döntés Kovászna Megye Tanácsának 

legnehezebb napirendi pontjáról, amelynek célja, hogy népszavazás keretében döntsenek 

Székelyföld sorsáról. Kovászna Megye Tanácsa úgy döntött, hogy 2012. március 11-én népszavazást 

ír ki. A lakosságnak két kérdésre kell választ adniuk: egyetértenek-e azzal, hogy Kovászna megye 

határai módosuljanak úgy, hogy öt Bodza-vidéki település ne képezze részét a megyének, illetve 

egyetértenek-e azzal, hogy létrejöjjön a Székelyföld közigazgatási egység, amelynek Kovászna megye 

részét képezze? A határozat értelmében a népszavazásra 2012. március 11-én, vasárnap kerül sor. A 

Krónika napilap információi szerint Varga Zoltán jegyző kijelentette, nem ellenjegyzi a határozatot, 

mert szerinte az törvénytelen. 

 

Bayer: jelentős előrelépés történt Ukrajnában a magyar felvételi ügyében  
2011. november 1. - Kárpátalja Ma, MTI 

Magyarország kijevi nagykövete szerint örvendetes és jelentős előrelépés, hogy az ukrán oktatási 

miniszter napokban kiadott rendelete értelmében a következő tanévben az ukrajnai nemzetiségi 

iskolák végzősei – köztük a magyarul érettségizők – anyanyelvükből és nemzeti irodalmukból 

felvételizhetnek a felsőoktatási intézmények anyanyelvi filológiai szakaira. Bayer Mihály MTI-nek 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12517/Nemeth-Zsolt-a-kabinet-udvozli-a-szerb-kormany-es-a-VMSZ-kozotti-egyezteteseket.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12517/Nemeth-Zsolt-a-kabinet-udvozli-a-szerb-kormany-es-a-VMSZ-kozotti-egyezteteseket.html
http://www.bumm.sk/61423/postai-uton-szavazhatnak-a-kulfoldon-elo-szlovak-allampolgarok.html
http://www.bumm.sk/61423/postai-uton-szavazhatnak-a-kulfoldon-elo-szlovak-allampolgarok.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=27450
http://itthon.transindex.ro/?hir=27450
http://www.karpatalja.ma/kozelet/4979-bayer-jelentos-elorelepes-tortent-ukrajnaban-a-magyar-felveteli-ugyeben


 

 

 

 

 

 
3 

elmondta: a kárpátaljai magyarok régi óhaja teljesül azzal, hogy az ukrán oktatási miniszter 

rendelete, amely a felsőoktatási intézményekbe történő felvételizés rendjét szabályozza a 2012–

2013-as tanévben, lehetővé teszi a középiskolai tanulmányaikat magyar, román, krími tatár vagy 

lengyel nyelven végző diákok számára, hogy az adott nyelvből és irodalomból felvételizzenek az 

anyanyelvi filológiai szakokra, ha ehhez az adott egyetem vagy főiskola hozzájárul. 

 

Kelemen Hunor: magyar-román kormányülésen kell megtárgyalni a 
Verespatak-ügyet 
2011. november 1. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet 

Az RMDSZ nem járul hozzá olyan döntéshez, amely a megítélése szerint veszélyeztetné az erdélyi 

magyar emberek, az ország állampolgárai, vagy az Európai Unió lakosainak biztonságát – írja 

Kelemen Hunor válaszként a Fidesz EP-delegációja azon nyílt levelére, melyben a magyar 

politikusok az RMDSZ kormányzati befolyásának latba vetését kérik Verespatak ügyében. Az 

RMDSZ elnöke szerint a vitatott bányaprojekt körül kialakult aggályok megbeszélésére a régóta 

esedékes, közös román-magyar kormányülés biztosíthatna megfelelő keretet. 

 

Több pénzt adna az LMP a határon túli magyaroknak 
2011. október 30. - MTI, hirado.hu 

Az LMP 1,6 milliárd forinttal többet adna jövőre a Kárpát-medencei magyarság politikai és 

kulturális sokszínűségének fenntartására, az autonómiák népszerűsítésére. Dorosz Dávid, a nemzeti 

összetartozás bizottságának tagja szerint örömteli, hogy a kormány a tavalyinál nagyobb összeget 

szán a határon túli magyarság támogatására, ugyanakkor az LMP szerint ennél is több forrásra 

lenne szükség. A párt szerint az autonómia a legfontosabb nemzetpolitikai cél. A Kárpát-medencei 

autonómiák népszerűsítésére az ellenzéki párt létesítene egy budapesti főirodát, valamint egy 

kolozsvári, egy pozsonyi és egy szabadkai kihelyezett irodát. Az LMP létrehozná a határokon túl élő 

magyarság sérelmére elkövetett atrocitások áldozatainak jogsegélyszolgálatát. 

 

Székestől pakolták ki Árus Zsoltot a Hargita megyei tanács üléséről 
2011. október 28. - transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

„A helyi választottakról szóló törvény világosan rendelkezik, az elnöknek hatáskörében áll bárkit 

megrovásban részesíteni, amennyiben úgy értékeli, illetve ezt a belső szabályzatunk is lehetővé 

teszi. Megkértem Árus tanácsos urat, hogy hagyja el a termet, és a balánbányai gyerekek ügye ne 

képezze politika viták tárgyát. Ő erre nem volt hajlandó, így a biztonsági szolgálathoz fordultam, 

hogy vigyék ki a teremből a tanácsos urat. Bízom benne, hogy többet ilyen nem fog előfordulni 

Hargita megye tanácsa életében, ez volt az első és utolsó eset” - reagált Borboly Csaba arra az 

értesülésre, amely szerint Árus Zsolt MPP tanácsost székestől vitték ki a Hargita megyei tanács 

rendkívüli üléséről. 
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Modellezik a magyar tagozat létrehozását a MOGYE-n 
2011. október 28. - Demeter Katalin - Erdély Ma, Erdély Tv 

Modellezik a magyar tagozat létrehozását a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. 

Ezt azt követően javasolta az egyetem román vezetősége, hogy a keddi szenátusi ülést távollétükkel 

bojkottálták. Ezen kellett volna dönteni ugyanis az új chartáról és az önálló magyar tagozat 

létrehozásáról. A Bolyai Kezdeményező Bizottság ugyanakkor a napokban nyilatkozatot is kiadott, 

melynek célja a román kollégák figyelmeztetése. Ebben a magyar oktatók egyéb lehetőségeire hívják 

fel a figyelmet amennyiben az egyetem vezetősége nem hajlandó betartani a törvényt. Ilyen például 

az egyetemi szenátus döntéseinek bojkottálása, abban az esetben, ha továbbra sem jöhet létre az 

önálló magyar tagozat. 

 

Várat magára az összefogás Marosvásárhelyen 
2011. október 28. - Erdély Ma, Paprika Rádió 

A Marosvásárhely polgármesteri tisztségére nevesített jelöltekkel egyeztetettek a Magyar Polgári 

Párt országos és helyi vezetői. Október 27-én Szász Jenő pártelnök, László György Maros megyei 

elnök és Kelemen Ferenc, a marosvásárhelyi szervezet elnöke megbeszéléseket folytatott külön-

külön Smaranda Enache asszonnyal, a Pro Európa Liga társelnökével, dr. Benedek Imre 

kardiológussal és Biró Zsolttal, a Marosszéki Székely Tanács elnökével, mindhárom személyiséget 

arra biztatva, hogy vállaljanak szerepet Marosvásárhely és a megye közéletében. Ennek megfelelően 

mindhárom megbeszélésen áttekintették a jövőbeni együttműködés lehetőségeit és annak 

feltételeit. Ezzel szemben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az RMDSZ korábban bejelentette, 

hogy Vass Leventét jelöli a marosvásárhelyi polgármester-választásra. 

 

Matricákkal Nagyváradon a magyar nyelv használatáért 
2011. október 28. - Erdély Ma, hirado.hu 

Magyar nyelvű matricák felragasztásával harcol az Erdélyi Magyar Ifjak nagyváradi szervezete a 

magyar nyelv használatáért. A nagyváradi fiatalok kitették a Sebes-Körös matricát is, ugyanis eddig 

csak a folyó román neve volt ott. Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Ifjak nagyváradi 

szervezetének egyik tagja elmondta, hogy 2005 óta bombázzák az önkormányzatot a törvények által 

szavatolt nyelvi jogi kéréseikkel. Barta Béla, az Erdélyi Magyar Ifjak nagyváradi szervezetének 

alelnöke elmondta, azt is szeretnék, hogy a busz- és villamosmegállókban jelenjenek meg a magyar 

nyelvű információk, és a közterületek elnevezése mellett tűnjön fel a történelmi magyar név is. 

 

Lemondott tanácsosi mandátumáról Papp Előd 
2011. október 28. - D. Balázs Ildikó - szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika 

Elbúcsúzott a csíkszeredai helyi tanács tagjaitól az önkormányzat pénteki ülését követően Papp 

Előd, aki három évvel ezelőtt MPP-s színekben nyert tanácsosi mandátumot. „Így tartom 

tisztességesnek” – jegyezte meg a lemondás kapcsán Papp Előd, aki jelenleg az Erdélyi Magyar 

Néppárt országos alelnöki tisztségét látja el. „Vegyes érzéseim vannak. Voltak jó és kevésbé jó 

periódusok, voltak jó és kevésbé jó döntések” – értékelte a csíkszeredai helyi tanács elmúlt három 

évét Papp Előd. 
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Magyar, vagy román? 
2011. október 29. - Erdély Ma, Duna Tv 

A 2001-es népszámlálás adatai szerint az erdélyi magyarok 13%-a vegyes házasságban él. Vajon 

hova tartózóként diktálják be gyermekeiket a vegyes családok a népszámláláson? Az iskolaválasztás 

meghatározó döntés a gyermek nemzeti identitása tekintetében. A népszámlálási kampányban a 

szociológusok arra bíztatták a vegyes házasságban élőket, hogy bátran vallják magukat annak, amit 

a szívük diktál. Erdélyben nőtt a társadalmi elutasítás a vegyes házasságokkal szemben. Egy 

felmérés Kolozs megyét említi Fehér, Arad, és Máramaros megyék mellett, mint olyan megyét, ahol 

a magyarok 25-40 százaléka vegyes házasságban él. 

 

Oktatási-nevelési támogatás: dec. 15-ig kell érvényesíteni a bankkártyákat 
2011. október 29. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Folyamatosan érkeznek az értesítések a Magyar Állam 20 ezer forintos oktatási-nevelési 

támogatásának folyósításáról, amit azok a magyar diákok kapnak, akik anyanyelvükön tanulnak, 

vagy ha erre nincs lehetőség, akkor fakultatív oktatásban vesznek részt. Matekovics Mihály, az Arad 

megyei RMPSZ elnöke elmondta, hogy 2865 pályázójuk van, és eddigi értesüléseik szerint senkinek 

nem utasították vissza a pályázatát, az értesülések fokozatosan jönnek. Az elnök reméli, hogy 

október 31-ig mindenki megkapja az értesítést, hogy jelentkezzen az OTP Bankban, ahol a pályázó 

átveszi kártyáját, ami 5 évig érvényes, és amelyre az átvétel után számított első pénteken már 

átutalják a pénzt. A bankkártyákat december 15-ig kell érvényesíteni, aki kicsúszik ebből a 

határidőből, annak elvész a támogatás erre a tanévre. 

 

Ezúttal Nyárádszeredában provokálják a magyarokat 
2011. október 30. - Gligor Róbert László - szekelyhon.ro 

Provokatív célú akció történt a héten Nyárádszeredában: ismeretlen személyek piros- sárga-kék 

zászlót jelképező öntapadós fóliákat helyeztek el Nyárádszereda és Székelytompa helységnévtábláin. 

Szerdán még a települések bejáratainál láthatók voltak a jelképek, csütörtökre azonban eltűntek. Ez 

nem az első „zászlóragasztós” akció a környéken, ugyanis tavaly ugyancsak ismeretlen személyek 

hasonlóan cselekedtek. Csakhogy akkor más „színű” fóliák jelentek meg: a székely jelképek a 

Székelyföld és Marosszék feliratokkal. 

 

Kovács: akit nem számoltak meg, keresse fel a polgármesteri hivatalt! 
2011. október 31. - transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

„Akit mind a mai napig nem számoltak meg, felkérjük, hogy hétfőn, október 31-én személyesen 

menjen el a polgármesteri hivatalba és adja meg az adatait” – nyilatkozta Kovács Péter. Az RMDSZ 

főtitkára hangsúlyozta: úgy tűnik, hogy az október 31-i határidőre a számlálóbiztosok nem jutnak el 

minden háztartásba, ezért több polgármesteri hivatalban külön ügyfélszolgálatot működtetnek, 

ahol a népszámlálási adatokat regisztrálják. „A minden magyar számít szlogenünk a népszámlálás 

utolsó napján is aktuális, hiszen fontos, hogy minden magyar embert nyilvántartásba vegyenek” – 

mondta a politikus. 

 

Éleződik a népszavazási vita 
2011. október 31. - Farkas Réka, Erdély Ma, Háromszék 

Terjedelmes, sértésekkel teletűzdelt nyílt levélben szólította fel a háromszéki MPP-t Borboly Csaba, 

a Hargita Megyei Tanács elnöke: vonják vissza „gyáva és elhibázott népszavazási 
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kezdeményezésüket”. Kulcsár-Terza József, az MPP megyei elnöke elutasítja a felhívást és a 

vádakat, leszögezte: továbbra is nyitottak a tárgyalásra. Borboly szerint az MPP-nek azért kellene 

visszavonnia kezdeményezését, „mert az nem szolgálja a székelyföldi autonómia ügyét”. 

„Székelyföldnek nem előkészítetlen, átgondolatlan népszavazásokra van szüksége, hanem a térség 

fejlődését, gazdaságát és az itt lakók önazonosságának erősítését elősegítő konkrét 

megvalósításokra” – írja a Hargita megyei tanácselnök. 

 

Bővülhet a dél-tiroli önrendelkezés – Konszenzuális demokrácia 
2011. október 31. - B. Kovács András - Erdély Ma, Háromszék 

Rögtöni eredménye lett a dél-tiroli német és olasz közéleti emberek, újságírók minapi látogatásának 

Romániában és Székelyföldön. A Komlóssy József ismert magyar kisebbségügyi szakértő által 

kalauzolt, a megyei tanácsok által vendégül látott dél-tiroliak beszámolói ugyanis valósággal 

megihlették a hazai politikusokat. Két magyar képviselő törvénytervezetet is benyújtott a román 

parlamentben, mely szerint a helyi kisebbség nyelvét beszélő közigazgatási tisztviselőt tízszázalékos 

bérpótlék illetné meg, több polgármester pedig kinyilatkoztatta, hogy saját önkormányzatában e 

pótlékot akár tanácsi határozattal is szívesen folyósíttatná. Az ötlet a dél-tiroli példatárból való, és 

íme a bizonyítéka annak, mennyire fontos, hogy tanulmányozzuk az európai autonómiák 

gyakorlatát, mennyire tágítják a látóhatárt és segítenek leküzdeni a nemegyszer beszűkült szemlélet 

merevségeit. 

 

Bemutatták a sepsiszentgyörgyi és megyei önkormányzat jelöltjeit 
2011. október 31. - Both Ildikó - szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék 

A Háromszéki Ifjúsági Tanács vezetősége bemutatta a „100 fiatalt a háromszéki 

önkormányzatokba!” közösségi kezdeményezés jelöltjeit a sepsiszentgyörgyi és a Kovászna megyei 

önkormányzatba. Grüman Róbert, a HÁRIT elnöke mutatta be a jelölteket, azokat a fiatalokat, akik 

részt vennének a megyei, illetve városi önkormányzat munkájában és az RMDSZ listán indulnának 

a jövő évi választásokon. Az elnök elmondta: az önkormányzatokba való bekerülés a piramis alapja, 

de a fiatalok a piramis csúcsára is pályáznak, magasabb szinten is gondolkoznak: így Bukarestbe is 

jelölnének egy jól képzett fiatalt, illetve a Kovászna Megyei Tanács alelnöki tisztségére is. 

 

Ismét téma lett a BBTE-n a magyar nyelvű oktatás szervezése 
2011. október 31. - transindex.ro, Új Magyar Szó 

A BBTE magyar oktatóihoz nyílt levelet juttatott el Vekov Károly történész oktató, mivel úgy 

gondolja, a jelenlegi szervezési forma nem biztosít teljes értékű magyar oktatást. Szerinte az egyes 

karokon nemrég létrejött intézetek a magyar nyelvű oktatásnak csupán az alsó lépcsőfokának 

felelnek meg. Azt javasolja, hogy az intézetek helyett úgynevezett részlegekbe szerveződjön a 

magyar oktatás a BBTE-n. Vekov szerint ez a szervezési forma jelenti az igazi tagozatokat, ezzel 

valósulna meg a teljes értékű magyar oktatás. 

 

Hivatalosan is Szonda Szabolcs a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója 
2011. október 31. - transindex.ro, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Kovászna Megye Tanácsa októberi soros ülésén meghozta azt a döntést, amelynek értelmében 

Szonda Szabolcs újra a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója. A tanácsülésen Tamás Sándor 

megyeitanács-elnök hangsúlyozta: „Három és fél évvel ezelőtt ugyanezt a döntést hoztuk meg: úgy 

gondolom, hogy győzött a normalitás. Hiszen az a logikus, hogy egy olyan megyében, amelynek 
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lakossága 75%-ban magyar, egy olyan könyvtárban, amelynek olvasói 86%-ban magyarok, valamint 

a több mint 226 ezer kötet túlnyomó része is magyar nyelvű, elvárható, hogy az intézményt egy 

magyar nemzetiségű ember vezesse”. 

 

Útjára indult az erdélyi magyar civil konzultáció 
2011. október 31. - Erdély Ma, Népújság, Krónika, Új Magyar Szó 

Erdélyi magyar civil konzultáció címszó alatt indította el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

azt a párbeszéd sorozatot, melynek célja az erdélyi magyar közösségben, közösségért tevékenykedő 

civil szervezetek minél közvetlenebb bevonása a törvényhozási folyamatba, fontos ugyanis, hogy az 

e szervezetek által felhalmozott értékes, gyakorlati tapasztalatra épülő tudás a jogszabályokban is  

tükröződjön. A konzultáció első találkozójára pénteken került sor Kolozsváron, az Iskola Alapítvány 

székházában. Kovács Péter RMDSZ-főtitkár, Kerekes Károly parlamenti és Sógor Csaba EP-

képviselő, valamint Tonk Gabriella programfelelős találkozott a szociális területen működő 

szervezetek képviselőivel. 

 

Toró: magyar pártkoalíció a megoldás Marosvásárhelyen 
2011. október 31. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A Marosvásárhelyen kialakult RMDSZ-EMNT tárgyalások kapcsán Toró T. Tibor, az EMNT 

ügyvezető elnöke leszögezte: „örülni tudok annak, hogy a leendő polgármesterjelölt személyében 

sikerült konszenzusra jutni, a továbbiakban pedig arról kell megegyezni, hogy a vásárhelyi 

együttműködés milyen keretek között tud a legjobban kiteljesedni. Meglátásom szerint mind a 

város lakosságának megszólítására, mind a valós politikai együttműködésre, magyar pártkoalíció 

teremt hiteles kereteket. Ez jó megoldás arra is, hogy a pártérdekek fölé emeljük a vásárhelyi 

magyarok ügyét, valamint, hogy egyetlen politikai fél se próbálja kisajátítani a jelöltet, vagy az 

összefogás erejét”. 

 

Lehet más? 
2011. október 31. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente a Krónika hétfői vezércikkében leszögezi: „Ilyet sem nagyon láttunk még: egy 

balliberálisként elkönyvelt ellenzéki párt abban próbál vetélkedni a jobboldali budapesti 

kormánnyal, hogy melyikük adna több anyagi támogatást a határon túli magyaroknak. Ha ez még 

nem is a Kánaán, de legalább az előszobája – gondolhatná az a naiv szemlélő, aki nem ismeri a 

körülményeket, és hajlandó elfogadni azt alapelvként, hogy a határon túliakért az teszi a legtöbbet, 

aki a lehető legtöbb pénzt adja nekik”. A szerző szerint ez a mostani javaslat olyan, mintha az LMP 

máris kampányba kezdett volna a határon túli szavazatokért. „Ilyen körülmények között pedig 

mégiscsak jól jöhetnek azon zömmel fiatal határon túliak voksai, akik sem a szocialistákkal, sem a 

jobboldallal nem szimpatizálnak.” 

 

Daciára keresztelik a szalontai scholát? 
2011. október 31. - Nagy Orsolya - Krónika  

A Dacia nevet veheti föl Nagyszalonta önállósult román iskolája, ha az oktatásügyi minisztérium 

jóváhagyja az iskolaszék döntését. A hajdúváros magyarságának jelentős része azonban 

felháborítónak tartja, hogy az 1909-ben a település neves szülötte, Temesvár akkori főépítésze, 

Székely László tervei alapján megépült impozáns épület – amely mostanáig az Arany János 

Főgimnáziumnak adott otthont, és bejáratánál a költőóriás mellszobra áll – hamarosan az egykori 
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római provincial elnevezését viselje a homlokzatán. A Krónika megtudta: az RMDSZ megpróbálja 

megakadályozni a vitatott névadást. 

 

Két MPP-jelölt Vass ellen 
2011. október 31. - Szucher Ervin - Krónika  

Smaranda Enache és Benedek Imre közül jelöli ki a múlt heti egyeztetések után marosvásárhelyi 

polgármesterjelöltjét a Magyar Polgári Párt (MPP). László György megyei elnök bejelentése azok 

után következik, hogy a polgári alakulatnak nem sikerült egyezségre jutnia az EMNT-vel és az 

RMDSZ-szel. „Hiába állapodtunk meg márciusban az EMNT-vel, hogy egy pártfüggetlen 

személyiségben gondolkodunk, ez nem jött össze, mert időközben ők egy RMDSZ-es katonát 

javasoltak. Ha azt hitték, hogy jobb híján az MPP felsorakozik Vass Levente mögé, nagyot tévedtek” 

– nyilatkozta László György. 

 

Martonyi-válasz Szabó Vilmosnak 
2011. október 31. - Új Magyar Szó 

Martonyi János magyar külügyminiszter a hétvégén válaszolt Szabó Vilmos szocialista képviselő 

írásban föltett kérdésére, amely a közös magyar–román kormányülések elmaradását firtatja. 

Levelében Martonyi leszögezi, az első közös kormányülést 2005-ben, míg a legutóbbit 2008 

októberében tartották. „Feltételezem, hogy kétoldalú kapcsolataink akkori helyzete indokolta ilyen, 

elsősorban szimbolikus jelentőséget hordozó, széles körű kormányülések megszervezését, és 

megfelelő keretnek bizonyult a napirenden szereplő ügyek lezárásához” – írja a miniszter. „A 

mostani magyar kormány nem mondott le hasonló jellegű találkozók megtartásáról. Alapvető 

célunk, hogy a korábban elsősorban szimbolikus jelentőséget hordozó, és indokolatlanul széles 

körben megtartott kormányülések a jövőben pragmatikus, projekt- és eredményorientált jelleget 

öltsenek” - zárul Martonyi válasza. 

 

Románia nemzetállamiságának megszüntetését javasolja az RMDSZ 
2011. november 1. - Krónika, Új Magyar Szó 

Megszüntetné Románia nemzetállam jellegét az RMDSZ alkotmánymódosító javaslata. Az 

előterjesztés értelmében az alaptörvény első paragrafusából eltűnne a „nemzetállam” kifejezés, 

helyette az maradna, hogy „Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan állam”. Az 

alkotmány módosítása egyébként jelenleg nem szerepel a parlament prioritáslistáján. Noha Traian 

Băsescu korábban elküldött a parlamentnek egy tervezetet az alaptörvény módosítására, a 

kormánypártok több ízben is jelezték, nem tartják valószínűnek, hogy a jelenlegi törvényhozási 

ciklusban esély nyíljon az alkotmány módosítására. 

 

Újabb vita a Székelyföld-irodáról 
2011. november 1. - Krónika, Új Magyar Szó 

Vitát váltott ki a Kovászna Megyei Tanács és Sepsiszentgyörgy önkormányzata által előterjesztett 

határozat, mely közhasznú fejlesztési egyesület létrehozásáról rendelkezik a brüsszeli Székelyföld-

iroda finanszírozása érdekében. A EUINFO nevet viselő egyesület alapítóinak célja, hogy havonta 

ezer eurónak megfelelő összeggel támogassa a brüsszeli képviseleti iroda működését. Az MPP 

tanácsosai tartózkodtak a szavazáson, mondván, a fejlesztési egyesületnek a Hargita és Maros 

megyei önkormányzat is tagja kell hogy legyen. Sabin Calinic szociáldemokrata párti (PSD) 
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tanácsos szerint a határozat törvénytelen, mivel az önkormányzat közpénzeket használ fel erre a 

célra. 

 

Mircea Duşa ellenzi a referendumot 
2011. november 1. - Both Ildikó - szekelyhon.ro, Krónika 

Mircea Duşa, a PSD parlamenti frakcióvezetője felszólította Emil Boc kormányfőt, hogy azonnal 

utasítsa Kovászna megye prefektusát arra, bíróságon támadja meg Kovászna Megye Tanácsának 

határozatát, miszerint referendummal döntenének arról, hogy Székelyföld alkosson-e egységes 

közigazgatási egységet. Duşa az Antena3 hírtelevíziónak azt nyilatkozta: „Az RMDSZ és a 

magyarságot képviselő szervezetek már húsz éve tesznek apró lépéseket arra, hogy elérjék az 

úgynevezett Székelyföld autonómiáját. Az állami intézmények sohasem reagálnak és sohasem 

intézkednek az ilyen súlyos tettek esetében.” 

 

Lezárult a népszámlálás 
2011. november 1. - Krónika, Új Magyar Szó 

Hivatalosan is lezárult a népszámlálás, október 20-31. között 8 387 153 lakás és 19 599 506 személy 

adatait rögzítették országszerte – közölte az Országos Statisztikai Hivatal (INS), hozzáfűzve, hogy 

az október 31-én éjjel 24 óráig tartó cenzus során a számlálóbiztosok a jelenlévők mellett a hosszabb 

időre külföldre távozott személyeket is nyilvántartásba vették. Az INS szerint a lakosság számára 

vonatkozó ideiglenes adatokat 2012 januárjában, míg az előzetes adatokat jövő év április-

májusában közlik. Az eddigi adatok szerint már számos, főként moldvai és havasalföldi településről 

jelezték, hogy csökkent a lakosság száma. 

 

Gyűlnek az aláírások 
2011. november 2. - Krónika, Szabadság 

Több mint 40 erdélyi magyar közéleti személyiség írta alá azt a nyílt levelet, amelyben a magyar 

intézetek helyett magyar tagozat létrehozását javasolják a kolozsvári BBTE-n. A dokumentumot 

többek között a kolozsvári felsőoktatási intézmény, illetve a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (EMTE) több oktatója is aláírta, mint például Vekov Károly történész, Dávid 

Gyula irodalomtörténész vagy Hollanda Dénes gépészmérnök. Az aláírók között szerepel Benkő 

Samu művelődéstörténész, Egyed Ákos történész, Balázs Sándor filozófus, Csávossy György költő, 

Kántor Lajos irodalomtörténész, Sylvester Lajos író, Szilágyi István író, Adorjáni Dezső evangélikus 

püspök, Pap Géza erdélyi református püspök. A dokumentumot több erdélyi magyar politikus is 

ellátta kézjegyével. 

 

A prefektus kivár 
2011. november 2. - Kovács Zsolt - Új Magyar Szó 

Kovászna megye prefektusa újságcikk alapján nem foglal állást a Székelyföld egységéért kiírt 

népszavazás törvényességéről – fejtette ki az Új Magyar Szónak Erdély András. A háromszéki 

kormányhivatal szóvivője szerint Kovászna Megye Tanácsától még nem kapták meg a hétfőn 

elfogadott határozatot, amikor megkapják, elemzik és közlik álláspontjukat. A szomszédos Hargita 

megye tanácsának elnöke, Borboly Csaba nyílt levélben kérte fel az MPP-t, hogy vonja vissza „gyáva 

és elhibázott népszavazási kezdeményezését”. 
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Enache független maradna, Vass „besorolná” az MPP-t 
2011. november 2. - Farkas István - Új Magyar Szó 

„Én még nem értesültem az MPP döntéséről. Előre is köszönöm a bizalmat, de továbbra is 

fenntartom, hogy függetlenként szeretnék indulni a jövő évi polgármesteri választásokon” – reagált 

az Új Magyar Szó megkeresésére Smaranda Enache, a Pro Europa Liga (PEL) elnöke a Magyar 

Polgári Pártnak arra a korábbi bejelentésére, hogy Benedek Imre és Smaranda Enache közül 

választja ki – ha kell, belső előválasztások során – marosvásárhelyi polgármesterjelöltjét. Vass 

Levente, az RMDSZ és az Erdélyi Nemzeti Tanács közös polgármesterjelöltje elmondta: meglátása 

szerint az MPP még keresi a helyét a polgármesteri székért folyó harcban. „Meggyőződésem, hogy 

ha még adunk egy kis gondolkodási időt Szász Jenő úréknak, belátják, hogy az egyetlen esély a 

választások megnyerésére, felzárkózni az RMDSZ és EMNT által támogatott jelölt mögé” – 

fogalmazott Vass Levente. 

 
Koalíciós érdekütközés 
2011. október 28. - Mózes Szabolcs - Új Szó 
Vannak olyan ügyek, amikor a választók és a választottak érdekei nem feltétlen fedik egymást. Ennek 
tökéletes példája a Híd és az MKP elmaradó választási koalíciója - olvasható az Új Szó 
kommentárjában. „Míg a szlovákiai magyar közösség, illetve a választópolgárok érdekképviselete 
szempontjából hasznos lenne a szövetség, addig politikai szempontból, pontosabban a két párt vezető 
csapatának szempontjából a külön indulás a racionális döntés” – véli a cikk szerzője. Mózes Szabolcs 
szerint „az a párt, amely 2012-ben kimarad a parlamentből, gyakorlatilag befejezte”. 

 

Bugár: az MKP nem öt helyet kapna a listán 
2011. október 28. - Veres István - Új Szó 
Az esetleges közös Híd–MKP listán az MKP politikusai a párt súlyával arányosan kell, hogy helyeket 
kapjanak, mondta Bugár Béla, a Híd elnöke. „Itt nem négy-öt emberről beszélünk, mint az OKS 
esetében”. Továbbra is úgy gondolja, hogy amint az MKP és a Híd is úgy érzi, létezik egy közös nevező a 
politikájukban, például a kisebbségi érdekvédelem, le kell ülni tárgyalni. „Olyan dolgokat kellene 
többek között megbeszélni, hogyan reagálunk majd a határon túliak választójogával kapcsolatos 
esetleges támadásokra” – így Bugár. Szerinte az is elengedhetetlen lenne, hogy közösen kinyilvánítsák, 
a szlovákiai magyar kisebbség ügyeit Szlovákiában kell rendezni, nem pedig Budapesten. 

 

Kusý szerint csak két kispárt jut be a parlamentbe 
2011. október 28. - SITA, bumm.sk 
Miroslav Kusý politológus szerint az MKP és a Híd egyaránt esélyes arra, hogy a jövő évi parlamenti 
választáson átlépje az ötszázalékos bejutási küszöböt. Kusý szerint logikus, hogy Bugár kizárta a 
„radikális” MKP-vel való együttműködést, mivel szlovák szavazói elszivárgásától fél. Berényi József 
pártja viszont nem esélytelen, pont azért, mert radikálisabb hangot képes megütni és stabil 
választóközösséget toborzott. A Híd esélyeit csökkenti a politológus szerint, hogy a párt „semmilyen 
látható eredményt nem ért el kormányzása során”. 

 

Tlačivo helyett űrlap vagy nyomtatvány 
2011. október 29. - Veres István - Új Szó 
A szlovákiai magyar hivatali ügyintézés szakterminológiájának terjesztése céljából indított új szakot a 
nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv és 
Irodalomtudományi Intézete. A képzés elsődleges célja, hogy a dél-szlovákiai hivatalok, 
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önkormányzatok alkalmazottai jobban ismerjék a hivatali magyar szakszókincset. Komzsík Attila, a kar 
dékánja elmondta, hogy a képzés elindítását az akkor még csak készülő kisebbségi nyelvhasználati 
törvény ihlette. Az új képzés hiánypótló kezdeményezés, véli a kisebbségi nyelvhasználati törvény 
júniusban elfogadott módosítását előkészítő, Rudolf Chmel (Híd) vezette kormányhivatal kisebbségi 
főosztálya. 

 

Slota: Orbánék az EU-n kívül keresnek szövetségeseket 
2011. október 30. - bumm.sk, Új Szó Online 
Ján Slota szerint Magyarország EU-n kívüli partnert keres politikájának támogatásához. Az SNS elnöke 
szerint a magyar kormány vissza akarja állítani Nagy-Magyarországot. Erről szerinte több lépésük 
tanúskodik, például hogy választójogot adnának a határon túli magyaroknak, vagy az, hogy új 
alkotmányt fogadtak el. „Ez a dokumentum mintha csak a XIX. századból származna, a fasiszta Horthy-
alkotmányról másolták” – hangsúlyozta. Bízik benne, hogy bár az EU eddig mintha aludt volna a 
magyar lépésekkel kapcsolatban, most már ébredezni kezd. 
 

Bárdos: nem akarunk negatív kampányt folytatni 
2011. október 31. - Tokár Géza - bumm.sk 
Bárdos Gyula, az MKP Országos Tanácsának elnöke szerint a kisebbségek szempontjából nem lehet 
sikeresnek tekinteni a Radicová-kormány másféléves ténykedéseit: „A kisebbségek jogállásával és a 
kisebbségi kultúrák támogatásával kapcsolatos törvénytervezetet még benyújtani sem sikerült, a 
kisebbségi nyelvhasználat ügyében félmegoldás született. Nem sikerült elérni még a Fico-korszak előtti 
szintet sem, nemhogy előbbre lépni. Nem sikerült megváltoztatni a kettős állampolgársággal 
kapcsolatos korlátozásokat, holott ha belegondolunk, mindegyik koalíciós párt elmondta, hogy nem 
tartja jónak a törvényt. Az államnyelvtörvénnyel kapcsolatban érthető, hogy pozitívumként próbálják 
beállítani a fejleményeket, de a büntetések továbbra is a törvény részét képezik - és ha belegondolunk, 
ezt megszavazták a magyar képviselők is.” 
 

Csak kiszámítható pártok alakíthatnak stabil kormányt 
2011. november 1. - Szabad Újság 
Berényi József, az MKP elnöke szerint nem baj, ha – főleg válság idején – a bal- és a jobboldal együtt 
tud működni. Úgy véli, „a gond az, hogy Szlovákiában nem a bal- és a jobboldali irányultság között 
húzódott a választóvonal, hanem a „jó” és a „rossz” között, miközben a jobboldali pártokat az autoriter-
nacionalista kormányzás – előbb Mečiaré, 2010-ben pedig Ficóé – ültette egy hajóba. Most hát a „jó” és 
a „rossz” közti átjárást keresik. Félő, hogy a minden hájjal megkent, egymást minden téren ismerő 
politikusok találnak egymásra, s elvész az értékrend, ha úgy tetszik, a bal- és a jobboldal jellegzetes vagy 
előnyös vonalvezetése. Mi a Magyar Koalíció Pártjában ezért készülünk olyan értékorientált program 
elkészítésére, amely elvszerűen védhető, megvalósítása Szlovákia minden régiójában pozitív hatású, 
nekünk pedig segít magyarként megmaradni és érvényesülni szülőföldünkön”. 
 

Új esély startvonalról 
2011. november 2. - Molnár Judit - Szabad Újság 
Berényi József szerint a Bugár Béla vezette Most-Híd pártot terheli a felelősség azért, hogy elmarad a 
Híd és az MKP választási együttműködése. A pártelnök a Szabad Újságnak adott interjújában elmondta, 
információik szerint a Híd „szinte feltételül szabja” az SDKÚ-nak és a KDH-nak, hogy kizárják az MKP-
vel való együttműködést. „Úgy vélem, az MKP-t elhagyóknak köszönhető, hogy jelen pillanatban a 
jobboldali együttműködésben nem jelenünk meg, a színfalak mögött sokkal nagyobb az elutasítás, mint 
azt bevallják. Az MKP megmaradását, újbóli esetleges parlamentbe jutását kudarcnak fognák fel, 
sikeres szereplésünket a saját sikertelenségük közvetlen bizonyítékaként értékelnék, ezért ez a merev 
elutasítás. A jobboldali blokk kialakítását pedig azért szorgalmazzák, mert az OKS lecsatlakozásával a 
Most-Hídnak új partnerekre van szüksége, hogy bizonyítsa, a szlovák–magyar együttműködést 
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felvállaló pártról van szó. Ezért kapaszkodik szinte görcsösen az SDKÚ-ba és a KDH-ba” – véli Berényi 
József. 

 

A szerbiai nemzeti közösségek helyzete uniós kérdés is 
2011. október 28. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az Európai Parlament Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek kérdésével 

foglalkozó Frakcióközi Munkacsoportjának 2011. október 27-én megtartott ülésén Korhecz Tamás, 

az MNT elnöke és Beretka Katinka, hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsos Gál Kinga EP 

képviselő asszony, illetve a munkacsoport elnök asszonyának meghívására ismertették Szerbia 

uniós tagjelöltségre való felkészültségéről szóló október közepén elkészült jelentést, elsősorban a 

nemzeti kisebbségi jogok tiszteletben tartására fókuszálva. Az MNT képviselőinek beszámolójában 

szó volt a nagy port kavart vagyon-visszaszármaztatási törvény kollektív bűnösségre vonatkozó 

szakaszának módosításáról is, melynek eltörlése az európai uniós értékek, az egyéni felelősség 

elvének betartását jelentené. 

 

Nikowitz Oszkár: Nem a szétmosott, elkent identitás vezet a toleráns 
együttéléshez 
2011. október 28. - Ternovácz István - Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt önkormányzati képviselőinek a meghívására péntek este 

Temerinbe látogatott Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete, Varga-Haszonits Zoltán, 

a nagykövetség tanácsosa és Korsós Tamás, Magyarország szabadkai főkonzulja. Gusztony András 

polgármester és Csorba Béla, a Magyar Koalíció önkormányzati frakciójának vezetője felhívta a 

diplomaták figyelmét arra a veszélyre, hogy a településen megszűnhet a jelenleg egynyelvű magyar 

oktatás a Kókai Imre Általános Iskolában. A VMDP vezetői Muškinja Heinrich Anikó tartományi 

ombudsman kijelentésére hivatkoztak, aki szerint a nemzetiségek közötti békés együttélés 

szempontjából sokkal kedvezőbb lenne, ha ismét vegyes tannyelvű általános iskolák működnének 

Temerinben. Nikowitz Oszkár magyar nagykövet a magyar iskolához való ragaszkodás 

vonatkozásában támogatásáról biztosította a temerini és általánosan, a vajdasági magyar 

törekvéseket. 

 

Băsescu Szerbiában: jogokat a nemzeti kisebbségeknek! 
2011. november 1. - Krónika 

Aki román származásúnak tartja magát, annak biztosítani kell a jogot nyelvének és kultúrájának 

megőrzésére – jelentette ki kedden Belgrádban Traian Băsescu román államfő. A kétoldalú 

tárgyalások egyik központi témája a Szerbiában élő román és vlah kisebbség helyzete volt. 

„Barátokként tárgyaltunk a nemzeti kisebbségekről, az országunkban élő vlahokról. Vannak olyan 

szerb állampolgárok, akik vlahnak vallják magukat, vannak, akik románnak, és olyanok is, akik 

szerint a románok vlahok. Tiszteletben tartjuk állampolgáraink azon jogát, hogy az európai 

követelményekkel összhangban annak vallják magukat, aminek akarják. Ez magába foglalja a 

nyelvek védelmét is” – mondta Borisz Tadics szerb államfő. 
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Pásztor visszautasítja Čanak állításait 
2011. október 28. - Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke visszautasítja Nenad Čanak kijelentéseit. A Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga elnöke a szabadkai Yu Eco Televízió számára adott interjúban bírálta 

Magyarországot és a Vajdasági Magyar Szövetséget a vagyon-visszaszármaztatási, illetve a  

rehabilitációs törvény kapcsán történtek miatt. 

 

A VMSZ üdvözli, hogy a kormány elfogadta a rehabilitációs törvényjavaslatot 
2011. október 29. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség előremutató lépésnek tartja, hogy a szerb kormány október 28-án 

elfogadta a rehabilitációs törvény javaslatát. „A VMSZ számára megváltoztathatatlan kiindulópont, 

hogy a vagyon-visszaszármaztatás folyamatában ne érvényesülhessen a kollektív bűnösség elve. A 

születendő rehabilitációs törvény három feltételnek kell, hogy megfeleljen. Egyrészről biztosítania 

kell, hogy a második világháború során és után háborús bűnökért felelősségre nem vont 

személyeket (és leszármazottaikat) semmiféle korlátozás ne sújtsa a vagyon-visszaszármaztatási 

folyamatban, függetlenül attól, hogy tagjai voltak-e az ún. megszálló erőknek. Másrészről, a 

kollektív bűnösség elve alapján háborús bűnösöknek nyilvánított vajdasági magyarokat illesse meg 

a törvény erejénél fogva történő rehabilitálás joga. Harmadrészről, a háború során és után hozott, 

egyéni felelősséget megállapító döntésekkel szemben az érintettek (és leszármazottaik) 

indíthassanak rehabilitálási eljárást, amely során a bűnösség bizonyítása az államot kell, hogy 

terhelje.” 

 

Budapesti vendégek az 1944-45-ös tömegsíroknál 
2011. október 30. - Ternovácz István - Vajdaság Ma 

Vajdasági körútja során elsőként az 1944-45-ben kivégzett temerini magyarok tömegsírjánál rótta le 

kegyeletét a Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány szervezésében Budapestről Szerbiába érkezett 

zarándokcsoport. A Nyugati temetőben található közös sírnál Csorba Béla, a VMDP körzeti 

szervezetének elnöke tartott alkalmi történelemórát az 1944-es eseményekről. A küldöttség ezt 

követően részt vett a csúrogi magyarok vesztőhelyénél tartandó megemlékezésen, majd Újvidékre 

utazott, ahol jelen volt a székvárosi magyarok által a Futaki úti katolikus temetőben, a 

megcsonkított turulmadár emlékműnél szervezett gyászünnepségen. 

 

Csúrogi megemlékezés: Szerb-magyar megbékélés küszöbén? 
2011. október 30. - Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Mina Jurišin, az 1942-es csúrogi razzia emlékét ápoló civil szervezet titkára a következőket mondta 

az 1944-45-ben legyilkolt magyaroknak az egykori dögtemetőben található tömegsírjánál tartott 

megemlékezésen: „Egyesületünk két éve alakult meg azzal a céllal, hogy megőrizzük az 1942 

januárjában bekövetkezett sajkásvidéki, újvidéki, óbecsei és szenttamási razzia ártatlan 

áldozatainak az emlékét. E mellett küzdünk az összes ártatlan áldozat jogaiért, megbecsülésükért, 

valamint a rájuk való méltóságteljes megemlékezésre való jog biztosításáért. Azért vagyunk most itt, 

Magukkal, hogy egyetlen ártatlan áldozat se legyen elfeledve, hogy soha ne ismétlődjenek meg az 

1942-es, 1944-es és 45-ös történések. Béke poraikra!” 
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Nekünk nem elviselnünk, hanem szeretnünk kell egymást 
2011. október 30. - Vajdaság Ma 

A szeptember 26-án elfogadott szerbiai restitúciós törvénybe beépült kollektív bűnösség elve miatt 

kirobbant elégedetlenség rányomta bélyegét az 1944-45-ös magyar áldozatokra való 

megemlékezésekre. Csúrog után Újvidéken is húsz éve nem tapasztalt számban jelentek meg a 

megemlékezők a Futaki úti katolikus temető egykori honvédtemetői részében tartott 

megemlékezésen. Branimir Mitrović, a vajdasági parlament alelnöke beszédében hangsúlyozta, 

hogy „nekünk nem megtűrnünk és elviselnünk, hanem szeretnünk kell egymást”. Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az újvidéki megemlékezésen fogadalmat tett, hogy pártja négy 

képviselője a szerbiai parlamentben csak olyan törvényre fog szavazni, „amelyik lemossa 

végérvényesen a homlokunkról azt a bélyeget, amit ránk sütöttek. Ha a törvény nem olyan lesz, 

akkor ígérem, hogy nem fogunk rászavazni és megteszünk mindent annak érdekében, hogy ez a 

hiba kiküszöbölődjön”. 

 

Szabadka: Eltűnhet a magyar szó a belvárosból 
2011. október 30. - Gabay Balázs - Vajdaság Ma, Magyar Nemzet 

A Váralja Szövetség egy petíció aláírására buzdítja az embereket: a cél Szabadka szecessziós 

stílusban épült belvárosának megmentése. A szervezet szerint az évszázadok során gyönyörű 

stílusban kialakított belvárosi épületek együttesen képezik az itt élő népcsoportok eszmei 

tulajdonát. A tervek szerint pláza és lakóparkok is épülhetnek Szabadka szívében. „Az 

építkezéseknek egyfelől tömény üzleti szájíze van, bújtatottan pedig ott van az etnikai átrendeződés 

lehetősége is. A jelenlegi polgármester koszovói szerb, számára semmit nem jelentenek ezek a régi 

épületek. Jelenleg nagyjából 3700 fő lakik a szűken vett belvárosban, többségük magyar ajkú. 

Számítások szerint, ha megépül a tervezett pláza és a lakóparkok, a helyi lakosságszám 

megduplázódhat, egyidejűleg pedig a lebontott épületekből kiköltözők elhagyhatják a belvárost. Ha 

ez megtörténik, gyakorlatilag eltűnik a magyar szó Szabadka belvárosából” – mondja a szervezet 

alelnöke. 

 

Eltörlődni tűnik a magyarság diszkriminációja 
2011. november 1. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

A Magyar Szónak Varga László, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője foglalta össze, hogy 

melyek a rehabilitációs törvény legfontosabb elemei. „Három elemét emelném ki a törvénynek. Az 

egyik a vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvénnyel kapcsolatos: az úgynevezett megszálló 

erők tagjainak a vonatkozásában eltörlésre kerül a restitúciós törvényben megerősített kollektív 

bűnösség elve… A másik hatalmas lépés az, hogy a rehabilitációs törvény javaslatának értelmében a 

Szerbiai Képviselőháznak világosan állást kell foglalnia a kollektív bűnösség elve alapján hozott, a 

civil lakosságot sújtó határozatok ellen. A második világháború során a zsablyai, a csúrogi és a 

mozsori magyarságot illetően születtek ilyen határozatok… A törvényjavaslat minden más 

nemzetiségű polgár szempontjából jelentős, mert tartalmazza azokat a kártérítés jellegű 

kedvezményeket, amelyek a rehabilitált személyeket, illetve hozzátartozóikat illetik meg.”  
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Örökségvédelmi turisztikai útvonalat alakítanak ki a Beregben és Kárpátalján  
2011. október 28. - Kárpátalja Ma, MTI 

A határon túli magyar műemlékállomány feltérképezése és egységes turisztikai útvonalba történő 

foglalása kezdődik el hamarosan a Beregben és Kárpátalján egy uniós támogatású programnak 

köszönhetően. A Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és a romániai Szatmár 

megyékben című turizmusfejlesztési projekt folytatásaként 15-15 magyarországi és kárpátaljai 

templomot és műemléket régészeti, történelmi és restaurátori szempontból vizsgálnak, a kutatás 

eredményeit pedig egy tanulmánykötetben összegzik a szakemberek. 

 

Semjén üdvözli a vereckei rongálás ügyében hozott ítéletet  
2011. november 1. - Kárpátalja Ma, MTI, Kárpátinfo 

Magyarország üdvözli az ukrán bíróság ítéletét, amelyben bűnösnek mondta ki a vereckei 

honfoglalási emlékmű megrongálóit - mondta Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes felidézte, hogy korábban személyesen szorgalmazta a februári atrocitás 

kivizsgálását és megnyugtató rendezését. A kormányfő kereszténydemokrata helyettese emellett az 

állampolgársági ügyekben tapasztalt titkosszolgálati eljárások miatt is kérte az ukrán kormány 

fellépését, s a hatóságok határozott lépései nyomán megszűnt az ottani magyarok zaklatása. 

„Mindez bizonyítja jó kapcsolatainkat és viszonyunkat az ukrán vezetéssel” - fogalmazott Semjén 

Zsolt. 

 

Diszkriminálják a szervezetek jelöltjeit 

2011. október 31. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Az összes nemzeti kisebbségi képviselőjelölt a 12. választási körzethez tartozik. Ezzel nincs is semmi 

gond, azzal viszont igen, hogy a parlamenti képviselőt jelölő civil szervezeteket, egyesületeket a 

politikai pártokhoz képest diszkriminálja a vonatkozó törvény. A HMDK és a német közösség 

parlamenti képviselőjelöltjei csütörtöki sajtótájékoztatójukon erre a visszásságra kívánták felhívni a 

közvélemény figyelmét. A parlamenti képviselők választásáról szóló, valamint a politikai 

tevékenység és a választási kampány finanszírozásáról szóló törvény módosítása után egyfajta jogi 

vákuum alakult ki. Ugyanis a törvény azt megengedi, hogy egy kisebbségi szervezet jelöltet állítson, 

azt viszont megtiltja, hogy a jelölőszervezetek finanszírozzák saját jelöltjük választási kampányát. 
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Egyre több magyar él Burgenlandban 
2011. október 28. - volksgruppen.at 

Egyre több magyar telepedik át Burgenlandba, különösen Szombathely térségéből költöznek sokan 

Csajtára és Rohoncra. Tartományunk falvainak ez fellendülést jelent, hisz ismét nő a lakosság 

száma és ezzel együtt a gazdasági mutató is. Az elmúlt félévben négy építkezési telket vettek itt 

magyar családok, mondta el Adalbert Resetar, Csajta polgármestere. Csajtán nyolc euróba kerül egy 

négyzetméter építkezési telek, míg Szombathelyen 30-60 euró között mozog az ár. 

 

Magyar játszóház Nagymartonban 
2011. november 1. - volksgruppen.at 

Magyar játszóházat rendez csütörtökönként Nagymartonban a Mattersburg-i Magyar 

Kultúregyesület. A Hotel Florianihof nagytermében szeptembertől a gyerekek és akár a szülők is 

játékos módon tanulhatják a magyar nyelvet. A rendezők külön kihangsúlyozták, hogy főként 

azokra számítanak akik nem kérnek a megterhelő, bonyolult nyelvtanfolyamokból. Bárki 

jelentkezhet aki kedvet érez a magyar nyelv elsajátításához és a játékhoz. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/155748/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/153356/
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Hírvivő   
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