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Román pártok: szó sem lehet a nemzetállamiság megszüntetéséről 
2011. november 2. - Krónika, Szabadság, Magyar Nemzet 

A román pártok hallani sem akarnak az RMDSZ azzal kapcsolatos javaslatáról, hogy az 

alkotmányból töröljék a Románia nemzetállamiságát kimondó részt. A PDL, a PSD, a PNL, 

az UNPR és a PC egyhangúlag elfogadhatatlannak nevezték az RMDSZ 

alkotmánymódosító javaslatát, amelyet a szövetség honatyái nemrég nyújtottak be a 

képviselőházban. Ioan Oltean, a PDL főtitkára szerint pártja határozottan elutasítja a 

javaslatot. „Biztosan állíthatom, hogy a képviselőház jogi bizottsága megvitatja és 

elutasítja az RMDSZ indítványát. A PDL szerint a javaslat teljes mértékben 

alkotmányellenes és nem felel meg a valóságnak” – fogalmazott Oltean. Mircea Duşa, a 

PSD képviselőházi frakcióvezetője szerint az RMDSZ megpróbálja kihasználni az 

országban uralkodó káoszt, példaként azt hozta fel, hogy Hargita és Kovászna megye máris 

„állam az államban”. 

 

Bukarest védi a szerbiai románokat, de nem nagyon – Budapestnek is üzent 
Băsescu 
2011. november 2. - Krónika 

„Románia nem dolgoz ki olyan stratégiát, amely szerb állampolgárok számára tartalmazna 

megoldásokat, nem avatkozunk be semmilyen formában Szerbia belügyeibe, ahogy mi sem 

fogadnánk el, hogy valaki előálljon, és azt kérdezze: mit csináltok a csángókkal és a 

magyarokkal?” – mondta Traian Băsescu román államfő burkoltan a magyar kormánynak 

is üzenve kedden este Belgrádban, amikor a Szerbiában élő román közösség hatvan 

képviselőjével találkozott. Leszögezte: Románia semmi olyasmit nem tesz, amit a saját 

területén nem tűrne el. „A kétoldalú kapcsolatok terén megteszünk minden tőlünk telhetőt 

politikai és diplomáciai szinten, hogy elismertessünk egy igazságot” – szögezte le Băsescu. 

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: három év után ismét találkoztak a magyar–
ukrán kisebbségi kormányközi vegyes bizottság társelnökei 
2011. november 2. - MTI 

Várhatóan még idén újabb ülést tarthat a magyar-ukrán kormányközi vegyes bizottság - 

egyebek között erről is tárgyaltak szerdán Budapesten a testület társelnökei Jurij 

Bohutszkij, ukrán kulturális miniszterhelyettes és Répás Zsuzsanna a nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár. A mostani hivatalos társelnöki találkozón a felek megvitatták 

a kisebbségvédelem aktuális kérdéseit, áttekintették a testület működési mechanizmusát 

és megállapodtak a következő ülés előkészítési feladatairól. A testület vezetői fontosnak 

tartják a társadalmi szervezetek, intézmények együttműködésének további elmélyítését a 

kultúra és a nemzeti kisebbségek terén. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57186
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57188
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Pert fontolgat a népszámlálás kapcsán az EMNT és az EMNP 
2011. november 2. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság, manna.ro 

Nyílt levelében jelezte a kormányfőnek és a belügyminiszternek az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a népszámlálási 

megfigyelőik által tapasztalt szabálytalanságokat. A két szervezet azt szeretné, ha a 

népszámlálási megfigyelők a végeredmények közzétételéig követhetnék az 

adatfeldolgozást, ennek érdekében perelni is hajlandók. Ha kiderül, hogy az eredményeket 

meghamisították, a két alakulat az Európai Bizottsághoz és az Európai Parlamenthez 

fordul. Az EMNT és az EMNP nyílt levele szerint – amelyet Tőkés László írt alá az EMNT 

elnökeként és az Európai Parlament alelnökeként – a népszámlálás rendkívül fontos egy 

állam igazgatása szempontjából, de a nemzeti közösségek számára is, mivel jogaik egy 

része számarányukra alapozódik. 

 

Áder: meg kell akadályozni a cianidos bányászati technológia alkalmazását 
2011. november 2. - Krónika, transindex.ro, Magyar Nemzet 

Áder János szerint nemcsak Verespatakon, hanem egész Európában meg kell akadályozni 

a cianidos bányászati technológia alkalmazását. A fideszes európai parlamenti (EP) 

képviselő ezt egy budapesti sajtótájékoztatón közölte szerdán újságírói kérdésre válaszolva 

Kelemen Hunor keddi levelével kapcsolatban. Áder János kifejtette: a levélből az derül ki, 

hogy van tárgyalási készség az RMDSZ részéről - amely még nem kötelezte el magát az 

ügyben -, méghozzá kormányzati szintű tárgyalási készség a probléma további 

megoldására. „Innentől a labda a két kormány térfelén pattog” - fogalmazott. 

 

Varga Attila: az RMDSZ soha nem értett egyet a nemzetállam kifejezéssel 
2011. november 2. - transindex.ro 

A következetesség kedvéért nyújtotta be a nemzetállam kifejezés törlésére vonatkozó 

módosító indítványt az RMDSZ képviselőházi frakciója az alkotmánymódosításra 

vonatkozó törvénytervezethez, hiszen a szövetség soha nem értett egyet ezzel a 

megfogalmazással - jelentette ki Varga Attila alkotmányjogász, az RMDSZ képviselője. 

Elmondta, nem érti, miért foglalkozik kiemelten a román sajtó ezzel a módosító 

indítvánnyal, hiszen az RMDSZ egy több mint húsz indítványt tartalmazó, átfogó 

módosítási indítványcsomagot nyújtott be az alkotmány módosítására vonatkozó 

törvénytervezethez. „Tisztában vagyunk azzal, hogy az alkotmány első cikkelyének 

módosítása a 152-es cikkely tilalma alá esik. Egyébként az RMDSZ módosító indítványai 

közül az egyik a 152-es cikkely módosítását javasolja. Az más kérdés, hogy eleve miért 

került be a jövőbeni módosításokat tiltó cikkely az alkotmányba.” 

 
Magyar tagozatot javasolnak az egyetemi intézetek helyett a BBTE-n 
2011. november 2. - Erdély Ma, MTI 

A magyar tagozat létrehozását javasolja mintegy negyven romániai magyar értelmiségi egy 

nyílt levélben azon egyetemi intézetek helyett, amelyek nemrég alakultak meg a kolozsvári 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57193
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57192
http://itthon.transindex.ro/?hir=27473
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=103467&cim=magyar_tagozatot_javasolnak_az_egyetemi_intezetek_helyett_a_bbte_n
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Babes-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE). A www.magyaregyetem.tk honlapon elérhető 

nyílt levél szerzője Vekov Károly kolozsvári történész, a dokumentumot mintegy negyven 

romániai magyar értelmiségi írta alá. A levél szerint a kolozsvári egyetem magyar 

közössége az új egyetemi charta értelmében sem rendelkezik olyan jogi státusszal, amely 

lehetővé tenné, hogy maga döntsön a magyar nyelvű oktatás sorsáról. Magyari Tivadar, a 

BBTE rektorhelyettese az MTI-nek elmondta: javasolta a kolozsvári egyetem magyar 

tagozati tanácsának, hogy tűzze napirendre következő ülésén a nyílt levélben 

megfogalmazott kérést, és kérjék ki jogászok véleményét a lehetséges törvényértelmezési 

módozatokról. A rektorhelyettes szerint nem a kifejezések a fontosak, hanem az, hogy mi a 

tényleges gyakorlat. 

 

Kulcsár-Terza: az RMDSZ 20 év alatt nem tudott ilyen eredményt felmutatni 
2011. november 2. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Október utolsó napján Kovászna Megye Tanácsa döntést hozott: 2012 március 11-én 

népszavazást szerveznek Székelyföld nevű közigazgatási egység létrehozásáról. A Magyar 

Polgári Párt által benyújtott tervezetet az RMDSZ frakciója módosításokkal szavazta meg, 

a román képviselők nem szavaztak. Kulcsár Terza József tanácsos, a Magyar Polgári Párt 

háromszéki elnöke nagy sikernek könyveli el a döntést, mert az RMDSZ 20 év alatt nem 

tudott ilyen eredményt felmutatni Székelyföld érdekében. Kulcsár úgy gondolja, hogy ha a 

prefektúra megtámadja a határozatot, akkor veszítni fog és nekik nyert ügyük lesz. Az MPP 

Kovászna megyei elnöke szerint ez abban különbözik a korábbi népszavazásoktól, hogy ez 

közigazgatási egységként nevezi meg Székelyföldet, és nem autonóm területként. 

 

Lelkiismeret 
2011. november 2. - Kilin Sándor - Nyugati Jelen 

Kilin Sándor az RMDSZ azon kezdeményezése, miszerint töröljék az alkotmányból a 

nemzetállam kifejezést, valamint a Kovászna megyei népszavazás kapcsán arról ír, hogy a 

román politikum egyöntetűen tiltakozását fejezte ki az ügyben: “az egyedüli ismert 

személyiség, aki legyintett az egészre, felfújt ügynek tartja Székelyföld létrehozásának 

veszélyét, egy excentrikus, de karakán helyi vezető, Konstanca polgármestere, aki 

elmondta: sokfelé járt a világon, sok országban látott autonóm területeket, s ettől az illető 

államok egysége csöppet sem csorbult. No, lám, mégiscsak kezd megtörni a jég”. Traian 

Băsescu államfő szerbiai kijelentéseit is kommentálja a szerző: „Azt viszont határozottan 

kérte a szerbiai románoktól, aminek az ellenkezőjén áskálódik velünk, magyarokkal 

kapcsolatban, hogy legyenek egységesek, hiszen csak így érvényesíthetik nemzetiségi 

jogaikat”. 
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Ha hallgattál volna… 
2011. november 2. - Kövesdi Károly - Új Szó 
„Gašparovič kijelentéseiből nyilvánvaló, hogy a jogász végzettségű elnök részéről nem 
elszólásról, netán tudatlanságról van szó. Ivan Gašparovič annak a szlovák politikának a 
mai megtestesítője, amely úgy retteg Esterházytól, mint ördög a szenteltvíztől, mert máig 
élő lelkiismeretét jelenti a szlovákságnak. Az ilyen tiszta embert, aki világító lámpásként 
keresztényi erkölcsi és emberi tartást, követendő példát jelenthet, nem szabad piedesztálra 
emelni. Le kell járatni, hiszen haló porában is veszélyes, mert a szimbólumok mindig is 
veszélyesek voltak. Az elnök úr nyilván azzal is tisztában van, hogy Esterházy mindvégig 
elkötelezettje volt a magyar–szlovák megbékélésnek, mi több, síkra szállt a szlovák 
autonomista törekvések mellett. Ennyi bűn egy ember részéről több, mint 
megbocsáthatatlan. Az ilyen karakter haló porában is veszélyes.” 
 

Tavasszal elkezdődhet további két Ipoly-híd építése 
2011. november 2. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online 
Tavasszal elkezdődhet az Ipolydamásdot és Helembát illetve Vámosmikolát és 
Ipolypásztót összekötő híd építése. Az Ister Granum Eurorégió korábban egy határon 
átívelő együttműködési program keretében nyert anyagi támogatást azoknak a terveknek 
az elkészítésére, melyek alapján megépülhet az Ipolydamásd és Helemba, Vámosmikola és 
Ipolypásztó közötti híd és az Ipolysághoz közeli Ipolyvisket Tésával összekötő átkelőhöz 
vezető út. A z eredeti elképzelések szerint a munkálatok már idén tavasszal elkezdődhettek 
volna, februárban viszont kiderült, módosítani kell a tervdokumentációt, így az építkezés 
megkezdésének időpontját későbbre kellett halasztani. 
 

Šebej Bugárék listáján indul a választásokon 
2011. november 2. - TASR, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 
František Šebej, az OKS volt tagja, aki jelenleg a Híd parlamenti frakciójában foglal helyet, 
Bugár Béla pártjának listáján indul az előrehozott választásokon. „Nagyon jó dolog, ha a 
mi esetünkben szlovákok és magyarok, illetve más kisebbségek együtt tudnak dolgozni a 
közös ügyön egy választási lista keretein belül is. Az együttműködés fontos főleg azokban 
az időkben, mikor növekszik a nacionalizmus Európában. Ezért fogadtam el az ajánlatot, 
hogy ismét a Híd listáján induljak. Kulcskérdésekben sosem volt semmilyen ellentét 
köztünk, akár a kisebbségek jogairól, akár az átláthatóságról, a nemzetközi kapcsolatokról 
vagy az EU-n belüli kapcsolatokról volt szó” – mondta Šebej. 

 
Nagyon kevesen vennének részt az előrehozott választásokon 
2011. november 2. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 
A márciusi előrehozott választásokon a választók kevesebb, mint fele venne részt – derül ki 
az MVK ügynökség legfrissebb felméréséből. A választásokat a Smer nyerné, ám SDKÚ-
KDH-Híd-SaS koalíciónak többsége lenne. A jelenlegi koalíciós pártoknak 78 képviselője 
lenne a parlamentben, míg Robert Fico pártjának, az ellenzéki Smernek 72 mandátummal 
kéne beérnie. Ficóékat a válaszadók 37,5 százaléka választaná. A felmérés szerint a Híd 8,2 
százalékos eredményt érne el a választáson, az MKP 3,2 százalékkal nem jutna be a 
törvényhozásba. 
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Szlovákiai Magyar Bibliotékai Napokat tartanak Pozsonyban 
2011. november 2. - MTI, Felvidék Ma, Szabad Újság 
Szlovákiai Magyar Bibliotékai Napok kezdődtek kedd este Pozsonyban. A felvidéki magyar 
könyvkiadókat, könyvpiacot és könyveket bemutató rendezvényt a Balassi Intézet és a 
Magyar Köztársaság Kulturális Intézete (MKKI) szervezte meg. 
 

A nyelvtörvény nem létező rendelkezésére hivatkozva utasították el a 
Somorja Hangja bejegyzését! 
2011. november 2. - Felvidék Ma 
A szlovák belügyminisztérium felfüggesztette a Somorja Hangja Polgári Társulás 
bejegyzését. Tette ezt a nyelvtörvényre hivatkozva, azzal az indokkal, hogy a társulás 
megnevezésénél első helyen a szlovák megnevezésének kell szerepelnie. A polgári társulás 
alapítói áttanulmányozták a nyelvtörvényt, és kiderült: a jogszabály a minisztérium által 
felvetett kifogást nem is tartalmazza, ezért fellebbezni fognak a belügyminisztérium 
kifogása ellen. Áttekintették a már bejegyzett polgári társulások elnevezését is, melyek 
között több olyan is van, amelyeknél csak roma vagy angol nyelven szerepel a megnevezés. 
Ezért a somorjai társulás úgy határozott, hogy a kifogásolt Somorja Hangja - Hlas 
Šamorína megnevezést „Somorja Hangja - Vox Samariae”-ra változtatja, azaz, a szlovák 
elnevezést teljesen mellőzik a társulás elnevezéséből. 

 

„Lelkünk hideg görcsben”  
2011. november 3. - Varjú Sára - Magyar Szó, Pannon RTV 

Szerda délután a Zentai úti temető 44-es parcelláján a Vergődő madár emlékműnél 

emlékeztek meg az 1944-es ártatlanul kivégzett áldozatokról. Az áldozatok hozzátartozóin 

és a kegyeleti bizottságon kívül a szabadkai önkormányzat, több magyar és egyéb párt, 

vallási közösségek, civil szervezetek is képviseltették magukat. „Megbékélés csak a közös 

múltunk sötét pontjainak kölcsönös vállalása eredményeként jöhet létre. Továbbra is úgy 

érezzük, hogy végső ideje egy hivatalos nyilatkozatnak és egy bocsánatkérésnek. Csak 

akkor jöhet el a lelkek békessége” – hangzott el az ünnepségen. A világháború Szabadka 

községben hétezernél is több áldozatot követelt. 

 

A rajtra várnak 
2011. november 3. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

Hivatalosan még nincs kampány, a legtöbb politikai párt azonban egyre nagyobb hévvel 

készül a következő választási megmérettetésre. A Magyar Szó az öt vajdasági magyar párt 

elnökét, illetve képviselőjét kérdezte arról, hogy megkezdték-e már a felkészülést a 

választásokra. Az interjúkból kiderült: az öt vajdasági magyar párt közül a VMSZ mutatja a 

legkisebb érdeklődést egy összmagyar választási koalíció iránt. A VMSZ elnöke elmondta, 

hogy a párt mindhárom szinten – köztársasági, tartományi és önkormányzati – 

megméretteti magát. Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke szerint 

jelenleg még nehéz bármit is nyilatkozni a magyar pártok közötti lehetséges választási 
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koalícióról, mert előbb azt is elemezni kell, hogy mi valósult meg a legutóbbi választásokon 

induló koalíció autonómia-koncepciójából. 

 

Az anyaország kemény kiállása az itteni magyarságért 
2011. november 1. - Vajdaság Ma 

Kedden tartották meg a zentai Felsővárosi köztemetőben a zentai önkormányzat által 

mindenszentek ünnepe és a halottak napja alkalmából szervezett kegyeletadó ünnepséget. 

„Amikor a halottainkra emlékezünk, nem kerülhetjük meg azt, hogy ’44-ben és ’45-ben mit 

tettek velünk. Szükség van az ún. restitúciós törvényre, amely törvény nem jó, ezért nem 

lehet elfogadni” – fogalmazott Rácz Szabó László, majd leszögezte, a restitúciós 

törvénynek semmi köze sincs ahhoz, hogy mi történt a világháborúban. „Aki a restitúciós 

törvénybe beletesz akár egyetlen mondatot is ezzel kapcsolatban, az a kollektív bűnösséget 

támogatja, és nem európai gondolkodású” – magyarázta a községi képviselő-testület 

elnöke, aki köszönetet mondott Magyarországnak azért, hogy „nagyon keményen” kiállt a 

magyarságért. 

 

Választás után, választás előtt 
2011. november 2. - Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpáti Igaz Szó a tavalyi helyhatósági választások évfordulója kapcsán a tanulságokat 

igyekszik levonni. „Bő egy éve nagy csata dúlt a kárpátaljai politikai hadszíntéren. A 

politikai pártok, közöttük a két magyar is, az önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásának lázában égtek. Az UMDSZ hiába hirdette meg az összefogás kampányát, s 

tett többször próbálkozást arra, hogy szövetségre lépjen a KMKSZ-szel, annak vezérkara 

mereven elutasította a békejobbot. Mindkét magyar szervezetnek sikerült képviselőket 

juttatni a megyei tanácsba. Az eredmény azonban sokkal jobb lehetett volna, ha 

megvalósul az összefogás. Jövőre ismét az urnákhoz járulnak az ország polgárai, hogy új 

parlamenti képviselőket válasszanak. A mi szemszögünkből az volna kedvező, ha  ismét 

lenne magyar képviselő az ukrán  parlamentben. Ehhez azonban végre le kellene vonni a 

korábbi kudarcok tanulságait.” 

 

Közös múltunk méltó ápolása 
2011. november 2. - Kárpáti Igaz Szó 

Az Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnázium 2004-ben vállalt védnökséget a 

honvédtemető felett. Másfél hete az oktatási intézmény diákjai szorgoskodtak a több mint 

száz, II. világháborúban elesett magyar katona sírkertjében. Az elmúlt pénteken a 

gimnázium tanári kara fejezte be a rendteremtést, ezúttal Mártha Tiborral, Fényeslitke 

polgármesterével és háromtagú csapatával kiegészülve festette újra a fejfákat. A vendégek 

a szakmai kapcsolattartáson túl anyagilag is szeretnék támogatni a gimnáziumot, hiszen 

komoly felelősséget éreznek az elszakadt területeken élő magyarok iránt, s lehetőségeikhez 

mérten a jövőben is segíteni kívánják őket. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12541/Az-anyaorszag-kemeny-kiallasa-az-itteni-magyarsagert.html
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=6720
http://www.karpatalja.ma/kultura/4992-kozos-multunk-melto-apolasa-
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„Szlovénia legnehezebb parlamenti ciklusa volt” 
2011. november 2. - Tomka Tibor - Népújság 

Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő az önálló Szlovénia első „lerövidített” 

parlamenti mandátumában képviselte a szlovéniai magyarságot. A képviselőt a Népújság 

kérdezte a ciklus eredményeiről. „A szlovén kisebbségvédelem nagy hibája, hogy az elvi 

szinten ténylegesen európai szinten megadott jogok mögött nincs egy olyan rendszer, 

amely szabályozza, hogy a jogokat hogyan lehet érvényesíteni. Ezt a rendszert próbáltam, 

próbáltuk felállítani, ennek a koronája pedig az általános nemzetiségi törvény lett volna. A 

kormány oldaláról készségesek voltak az említett rendszer felállítása kapcsán, így a 

kerettörvény is jóformán már elkészült, sajnos nem maradt idő az elfogadására. Az 

általános nemzetiségi törvény alapanyaga készen áll, és a következő struktúrában 

véleményem szerint ezzel kell kezdeni a munkát” – mondta Göncz László. 

  
  

M
u

ra
vi

d
é

k
 

http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2968:szlovenia-legnehezebb-parlamenti-ciklusa-volt&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu  www.beregihirlap.uz.ua 

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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