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Amerikai kitüntetés Esterházy Jánosnak 
2011. november 3. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet 

Abraham H. Foxman, az egyik legbefolyásosabb amerikai zsidó szervezet, a New York-i 

Rágalmazásellenes Liga (ADL) országos elnöke csütörtökön New Yorkban adta át a Jan 

Karski Bátorság és Szolgálat Díjat Giovanni Malfattinak, Esterházy János unokájának. 

Abraham H. Foxman kijelentette: Esterházy János gróf egyike volt azon keveseknek, 

akiknek volt bátorsága ahhoz, hogy nemet mondjon, amikor több mint elegendő oka volt 

arra, hogy hallgasson. Magyarország üdvözli Esterházy János életművének nemzetközi 

elismerését - közölte Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. „A 

New York-i Rágalmazásellenes Liga 'Bátorságért' járó kitüntetése fontos lépés azon az 

úton, ami igazságot szolgáltat a fasisztának bélyegzett felvidéki magyar politikusnak. 

Esterházy János elismerése csattanós válasz volt bizonyos szlovák politikusok támadására” 

- áll a Miniszterelnökség által az MTI-hez eljuttatott közleményben. 

 

A színvonalas oktatás az összmagyarság érdeke 
2011. november 3. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Jól halad a határon túli szervezetek, intézmények és az egyes programok számára megítélt 

támogatások kifizetése – többek között erről beszélt Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai 

helyettes államtitkár a Magyar Állandó Értekezlet oktatási szakbizottsága csütörtöki 

ülésén Budapesten. A nemzetpolitikai államtitkárság MTI-hez eljuttatott tájékoztatása 

szerint az idén második alkalommal tartott tanácskozáson mutatta be Lélfai Koppány 

vezérigazgató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. működését. Papp-Váry Borbála 

vezérigazgató-helyettes pedig a Magyarság Háza projekt eddigi eredményeit és terveit 

ismertette. A most készülő új köznevelési és felsőoktatási törvényekről Hoffmann Rózsa 

tájékoztatta a résztvevőket. A szakbizottság tagjainak hozzászólását követően Répás 

Zsuzsanna elmondta, hogy a nemzeti jelentőségű intézményeket a jövőben meghatározott 

feltételrendszer alapján támogatja a kormány a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül. 

 

Segítséget ígért az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségnek az LMP 
2011. november 3. - MTI 

Az LMP segítséget ígért az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségnek (UMDSZ) a 

magyarigazolványok kiadásával kapcsolatos ügyben - jelentették be a két szervezet 

csütörtöki, budapesti megbeszélését követően. Az LMP és az UMDSZ tárgyalását követően 

a kárpátaljai szervezet elnöke, Gajdos István azt mondta, hogy szervezetüket a jelenlegi 

magyar kormány megpróbálja kirekeszteni, meggyengíteni és a „földbe taposni”. 

Kijelentette, hogy a kabinet hamis vádakkal vette el tőlük a támogatói nyilatkozatok 

kiadásának jogát. Az LMP-s Dorosz Dávid pártjuk nemzetpolitikai alapelveit ismertetve 

azt hangsúlyozta, hogy nem Budapestről „kell osztani az észt”, hanem el kell fogadni és 

támogatni az adott magyar közösségek döntéseit. A képviselő egyúttal bírálta, hogy a 
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kormány szerint vannak „igaz” és „nem igaz” határon túli magyar pártok, amelyek között 

diszkriminatív módon tesznek különbséget. 

 

Frunda: Románia nem nemzetállam, az RMDSZ nemmel szavazhat az 
alkotmánymódosításra 
2011. november 3. - Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Románia nem nemzetállam, és megtörténhet, hogy az RMDSZ nem szavazza meg az 

alkotmánymódosítást, ha az alaptörvényből nem kerül ki ez a kitétel – jelentette ki 

csütörtökön Frunda György, a szövetség szenátora annak kapcsán, hogy az RMDSZ 

képviselőházi frakciója a nemzetállam meghatározás törlését kezdeményezte az alkotmány 

első cikkelyéből. A politikus a Radio France Internationale-nak (RFI) nyilatkozva 

leszögezte: miközben egyes országok az első világháború után, sőt már az előtt 

nemzetállamként határozták meg magukat, a második világháborút követően, az ötvenes 

években éppen Franciaország, a nemzetállam meghatározás kitalálója iktatta ki 

alkotmányából ezt a meghatározást. Frunda szerint ráadásul a nemzetállami 

önmeghatározás ellentétben áll az alkotmány más cikkelyeivel, amelyek viszont jogokat 

biztosítanak a Romániában élő kisebbségek számára.  

 

Prigoană egyetért az RMDSZ kérésével, a nemzetállam kifejezés kiiktatásával 
2011. november 3. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Silviu Prigoană PDL-s képviselő szerdán azt nyilatkozta, egyetért az RMDSZ javaslatával, 

hogy iktassák ki az alkotmányból a nemzetállam kifejezést, kifejtetve: minden EU-hoz 

csatlakozott ország alaptörvényéből kivették „ezt a mesét”. „Ez történik minden európai 

államban. Az EU-hoz csatlakozott összes állam alkotmányból kiiktatták ezt a mesét. 

Beléptünk az európai közösségbe, európai államok leszünk, ugyanúgy, ahogy létezik 

Amerikai Egyesült Államok, ezt akarjuk, tehát a nemzetállami jellegnek el kell tűnnie, 

hiszen európai nemzetiség lesz” – fejtette ki Silviu Prigoană. Az RMDSZ azon javaslata, 

hogy töröljék az alkotmányból a nemzetállam kifejezést egy táborba sodorta a koalíciós 

partnereket és a politikai ellenfeleket: Roberta Anastase, Cristian Diaconescu, Ioan Oltean, 

Victor Ponta és Dan Voiculescu egyaránt azt állítja, hogy a javaslat elfogadhatatlan. 

 

Marosvásárhely: továbbra is Vass Levente az RMDSZ polgármesterjelöltje 
2011. november 3. - transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az RMDSZ sem Benedek Imrét, sem Bíró Zsoltot nem támogatja polgármesterjelöltként - 

jelentette ki Kelemen Atilla az MPP múlt heti kijelentéseire reagálva. Az RMDSZ Maros 

megyei szervezetének elnöke elmondta, Smaranda Enache az RMDSZ körében nagy 

tiszteletnek örvendő emberjogi aktivista, viszont a szövetségnek mindenképp egy magyar 

jelölt mögé kell felsorakoznia.  Kelemen hozzátette, folytatják az egyeztetéseket az MPP-

vel. Az MPP két hete jelentette be, nem támogatja Vass Levente jelölését. Szász Jenő a 
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döntést azzal indokolta, hogy Marosvásárhely polgármesteri tisztségébe egy független 

jelölt kell. 

 

Király: a MOGYE szenátusának is be kell tartania a törvényeket 
2011. november 3. - transindex.ro, Új Magyar Szó 

A MOGYE vezetőségével meg kell értetni: a törvény mindenki számára kötelező - 

nyilatkozta Király András államtitkár a Transindexnek. Az államtitkár elmondta, úgy érzi, 

erre a konfliktusra létezik megoldás, azonban időt igényel. „Szerintem a megoldás az, hogy 

a MOGYE vezetőségével meg kell értetni: a törvény mindenki számára kötelező. Jelen 

esetben a tanügyi törvény egy egyetem számára pontosan annyira kötelező, mint bármely 

más törvény előírása bármely román állampolgárra nézve. Meg kell értetni az egyetemmel, 

hogy az egyetemi autonómia nem azt jelenti, hogy hatalmukban áll törvényeket elutasítani, 

vagy figyelmen kívül hagyni. A MOGYE része a romániai oktatásnak, az oktatást pedig 

jelen pillanatban a 1/2011-es számú törvény irányítja” - jelentette ki. 

 

MOGYE-ügy: akár egy hónapos tüntetés is lehet 
2011. november 3. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

„Én személyesen nem vagyok híve a tiltakozásnak, a tüntetéseknek, az utcai 

nyomásgyakorlásnak, de egyesek kilátásba helyezték, hogy amennyiben nem oldódik meg 

a MOGYE-n ez az áldatlan állapot, akár egy hónapig tartó tüntetést szerveznek az 

intézmény előtt” – fogalmazott november 3-ai sajtótájékoztatóján az RMDSZ Maros 

megyei elnöke, Kelemen Atilla. „Szerintem az ügyet ismét a tanügyminiszterhez kell 

továbbítani, hiszen az egyetem szenátusának november 2-ai döntése az ő utasításának 

nem tett eleget. Én a politikai rendezés, a politikai megoldás híve vagyok” – tette hozzá.  

 

MOGYE-ügy - Markó: a minisztérium jóváhagyása nélkül nincs charta 
2011. november 3. - transindex.ro, Új Magyar Szó 

Markó Béla oktatási kérdésekért felelős miniszterelnök-helyettes úgy vélekedik, az oktatási 

minisztériumnak kell megoldania a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) keretében kialakult problémát. „Ebben a pillanatban a minisztériumnak vannak 

arra eszközei, és az ő felelőssége, hogy ezt a patthelyzetet feloldja” - jelentette ki a 

Transindexnek Markó Béla. Kifejtette, az oktatási minisztérium ugyan nem írhatja meg a 

chartát, viszont abban van választása, hogy azt jóváhagyja vagy sem. Emlékeztetett: az 

RMDSZ részéről koalíciós feltétel volt a törvény elfogadása, amit tulajdonképpen a 

szövetség harcolt ki. Elmondta, ő maga folyamatosan tárgyal az oktatási miniszterrel, 

mivel elégedetlen amiatt, hogy bizonytalanul, nehézkesen és lassan halad a törvény 

alkalmazása. „Ha a minisztérium nem oldja meg a problémát, nem számíthat a 

támogatásunkra” - sommázott a miniszterelnök-helyettes. 
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Cinikus döntés a MOGYÉ-n – per indul, tiltakozást szerveznek 
2011. november 3. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, szekelyhon.ro 

Kincses Előd ügyvéd pert indít a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) szenátusa ellen, az RMDSZ a nagyobbik kormánypárttal és az oktatásügyi 

miniszterrel készül egyezkedni, Ádám Valérián, a Romániai Magyar Orvosi és 

Gyógyszerészi Képzésért Egyesület titkára újabb tiltakozó akciók szervezését helyezi 

kilátásba, a Magyar Polgári Párt pedig Markó Béla, oktatásért felelős helyettes kormányfő 

lemondását követeli. Mindezt a MOGYE szenátusának döntése váltotta ki, mely ismételten 

elutasította a magyar tagozat hivatalosítását lehetővé tevő charta-módosítást. A cinikus 

döntést hozó többség csak azt foglalta az új chartába, hogy az egyetemnek magyar rektor-

helyettese legyen. A gyűlésen meg sem hallgatták a magyar felet, melyet egy héttel 

korábban még azzal áltattak, hogy amennyiben kidolgozza az anyanyelvű főintézetek 

alapításának módozatát, figyelembe veszik a javaslatokat. 

 

Románia népessége csökkent, a magyarság számaránya még nem ismert 
2011. november 3. - Erdély Ma, hirado.hu 

Az már biztos, hogy Románia népessége csökkent a legutóbbi népszámlálás óta, de az is 

biztosra vehető, hogy a magyarok is kevesebben vannak. Hogy mennyivel, ezen múlhat sok 

kisebbségi jogosítvány. Megvan az első eredmény: 19 millió 600 ezer embert írtak össze, 

ami azt jelenti, hogy a legutóbbi cenzus óta kétmillióval csökkent az ország népessége. 

Pedig ez a népszámlálás annyiban precedens nélküli volt, hogy a távol levőket bárki – 

rokon, szomszéd, lelkész – bediktálhatta. Magyar vonatkozásban is sok gond volt, az 

RMDSZ segélyvonalai folyamatosan égtek. A párt politikusai szerint ez azonban annyiban 

jó jel, mert az mutatja: az emberek odafigyeltek erre. A romániai népszámlálás eddig 

nyilvánosságra került adataiból egyelőre az összeírt magyarok számára nem lehet 

következtetni. 

 

MPP: Székelyföld-népszavazást Hargita és Maros megyében is! 
2011. november 3. - Kovács Zsolt - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Magyar Hírlap 

Hargita megyében és a Maros-széki településeken is meg kell szervezni a Székelyföld 

egységéről szóló népszavazást, vélik az MPP háromszéki vezetői. Kulcsár Terza József a 

párt Kovászna megyei elnöke sajtótájékoztatón elmondta, levelet küld a Hargita megyei és 

a marosszéki települések önkormányzatainak, hogy a háromszéki példát figyelembe véve 

fogadják el a népszavazás kiírására vonatkozó határozatot. Az MPP felkéri Henning 

Lászlót a háromszéki önkormányzat RMDSZ frakciójának vezetőjét is, hogy írja alá a 

levelet. Kovács Árpád András a hargitai önkormányzat MPP frakciójának vezetője 

Sepsiszentgyörgyön elmondta, a Kovászna megyében elfogadott határozatot figyelembe 

véve újabb tárgyalást kezdeményeznek a hargitai RMDSZ-szel, remélik a közösség 

érdekében túllépnek a személyes ellentéteken. Mesterségesnek nevezte Borbély László 

környezetvédelmi miniszter a Székelyföld egységéről szóló népszavazás körüli botrányt, az 

RMDSZ politikai alelnöke szerint ezt bizonyos román politikusok szítják, akik így akarnak 

szavazatokat szerezni a jövő évi választásokon.  
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Antal Árpád: nőhetett a magyarok aránya 
2011. november 4. - Új Magyar Szó, Krónika 

Székelyföldön nem módosult az etnikai arány, véli Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy 

szociológus végzettségű polgármestere a népszámlálás előzetes adatait elemezve kifejtette: 

Kovászna és Hargita megyékben alacsonyabb a népességfogyás aránya, mint az országos 

átlag, így elképzelhető, hogy a magyar közösség nem fogyott olyan mértékben, mint a 

román. Antal Árpád hozzátette: Kovászna és Hargita megyék városaiban észlelhető 

jelentősebb népességcsökkenés, de ugyanekkor megnőtt a környező falvak lakossága. 

Antal Árpád szerint Erdélyben 2002-ben 19,6 százalék volt a magyar közösség aránya, 

akkor azonban Kolozsváron Gheorghe Funar polgármester által irányított 

számlálóbiztosok radírral kezükben számolták a magyarokat. A polgármester feltételezése 

szerint az idei népszámlálási eredmények akár az erdélyi magyarság arányának 

növekedését is mutathatják. 

 
Esterházy János méltatása New York-ban 
2011. november 3. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Az amerikai Rágalmazásellenes Liga (ADL) zsidó szervezet in memoriam Esterházy 

Jánosnak adományozta a Bátorság és Szolgálat díjat. Az ünnepségen felszólalt Berényi 

József, az MKP elnöke is: „A gondoskodó szülők, de a jó pedagógusok is azt tanították 

velünk gyerekkorunkban, az igazság mindig kiderül, az igazság győzni fog. Később, ahogy 

felnőttünk, megtapasztaltuk, ez nincs mindig feltétlenül így. Mégis, gyermekeinket mi is 

így neveljük, mert ez nem a józan belátás kérdése, hanem egy emberi vágy teljesülésének 

örök igénye.  Ezért is fontos a mai nap, mert az emberiség egyik alapértéke 

győzedelmeskedik, név szerint az igazság. Ma az Anti-Defamation Leage-nek 

köszönhetően mindenki számára egyértelművé kell válnia, Esterházy János nem volt más, 

mint egy igaz ember, mély vallásosságában emberszerető, humanista.” 

 

Új esély startvonalról - Berényi József a választási esélyekről  
2011. november. 03. – Szabadújság 

A Magyar Koalíció Pártjának elnöke a Szabad Újságnak adott interjújában annak a 

véleményének adott hangot, hogy a párt választási programjának megalkotásakor is fontos 

kiindulópont lesz, hogy előbb a megélhetési viszonyokat kell javítani, mert ez segíthet, 

hogy közösségünk tagjai öntudatosabb magyarok legyenek. Aki nehéz helyzetben van, 

rászorul az állam segítségére, az nem fogja számon kérni vagy megharcolni a kisebbségi 

jogokat. Ezért az MKP számára kulcsfontosságú, hogy a munkahelyteremtés, a közúti 

fejlesztés és a támogatások mértéke megnövekedjen Dél-Szlovákiában. 
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A magyar verseny 
2011. november. 03. – bumm.sk 

A felmérések egyik gyenge, viszont sarkalatos pontját jelenti az MKP és a Híd 

támogatottsága. Az MKP például komoly meglepetésre és minden előrejelzéssel 

ellentétben esett ki a parlamentből 2010 nyarán, ami azért is meglepő, mert a pártot 

korábban alulmérték a közvélemény-kutatók. Azt nehezen tudjuk megállapítani, hogy 

mennyire jól sikerül belőni az ügynökségeknek a szavazókat tekintve az MKP-Híd arányt, 

az viszont megerősített tény, hogy a magyar választók túlnyomórészt magyar kötődésű 

pártokra szavaznak - vagy egyáltalán senkire. Akkor kezdhetünk gyanakodni, ha egy 

felmérésben az MKP és a Híd összesített eredménye nem éri el a tíz (de inkább tizenegy) 

százalékot.  

 

Dél-Komárom már a YouTube-on is 
2011. november. 03. – bumm.sk 

November 1-től működik Dél-Komárom hivatalos YouTube felülete, a 2900Komarom. Az 

oldalra rendszeresen, heti két alkalommal, hétfőn és csütörtökön kerülnek fel új anyagok.  

Dél-Komárom történései ezen a YouTube felületen követhetők. A videók a 

komarom.hu oldal mellett, a Komárom Város Hivatalos Oldala nevű facebook felületen, 

valamint a Komáromi Tv oldalán is megtekinthetők - tájékoztatta a Bummot Radics 

Gábor, a dél-komáromi önkormányzat kommunikációs főtanácsadója. 

 

Szlovák barátaink 
2011. november. 03. – Szabadújság 

"Amikor a Hídat több mint két éve, 2009-ben megalapítottuk, már az alapítás pillanatában 

tudtuk, hogy a párt csak akkor lesz sikeres, ha a magyar témákon kívül össztársadalmi 

ügyeket is felvállalunk, s ha a pártot nem zárjuk le etnikai alapon, hanem őszintén 

nyitottak leszünk a szlovákok és a többi kisebbség iránt is" - írja blogbejegyzésében Bugár 

Béla. "Ezért lépett be a pártba Rudolf Chmel, és lett később miniszterelnök-helyettes, de 

ezért kerültek fel a listára más szlovák barátaink is. A kezdetekkor, 2009-ben valóban 

kevés ismert szlovák merte felvállalni, hogy egyáltalán a Híd-at megemlítsék, ám a 2010-es 

választásokon mégis komoly sikereket könyvelhettünk el. Ebben segítettek bennünket az 

OKS képviselői is” – folytatta Bugár. 

 

Ada: Helyben is átadható lesz a kettős állampolgársági kérvény 
2011. november 3. - Vajdaság Ma 

Ada Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság Szabadkai Főkonzulátusával 

együttműködve ügyfélfogadási napot tart majd Adán, 2012. február 7-én azok részére, akik 

korukból, mozgáskorlátozottságukból, vagy egészségügyi állapotukból kifolyólag nem 

tudnak másutt megjelenni, és még nem rendelkeznek időpont foglalással egyik kérvényt 

befogadó hivatalban sem, ugyanakkor igényelnék a kettős állampolgárságot. Csonka Áron, V
a
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http://www.bumm.sk/61572/mikent-ertelmezzuk-a-kozvelemeny-kutatasokat.html
http://www.bumm.sk/61573/del-komarom-mar-a-youtube-on-is.html
http://www.komarom.hu/
http://www.komaromtv.hu/
http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/3830-szlovak-barataink
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12549/Ada-Helyben-is-atadhato-lesz-a-kettos-allampolgarsagi-kerveny.html
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Ada Község képviselő-testületének elnöke elmondta, összesen 35 fő fogadására lesz 

lehetőség. Ezzel az ügyfélbarát politikával a konzulátus azt szeretné elérni, hogy a lehető 

legkönnyebben, minél többen jussanak hozzá a régi-új magyar állampolgárságukhoz. 

 

Újabb egyértelmű üzenet az EU-ból 
2011. november 3. - Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az Európai Parlament elnöke, Jerzy Buzek csütörtöki szerbiai látogatásán a köztársasági 

képviselőházban arról biztosította a képviselőket, hogy Szerbia közelebb került az Európai 

Unióhoz. Pásztor Bálint és Varga László, a VMSZ parlamenti képviselői a parlament 

elnökével és a többi képviselőcsoport vezetőjével egy másfél órás munkaebéden nyitottabb 

hangnemben is beszélgethettek az EP elnökével. „Elmondtam, hogy az elmúlt hetek 

tárgyalásának eredményeként a restitúciós törvényben fellelhető igazságtalanságot és 

diszkriminációt a rehabilitációs törvény képében sikerülhet eliminálni a szerbiai 

jogrendből. Emellett a magyar–szerb vegyes történész bizottság létrejöttéről, céljáról és 

munkájának fontosságáról is beszéltem” – mondta el Pásztor Bálint. 

 

Új falutáblák Bátfán és Pallón 
2011. november 3. - Kárpátalja 

Díszes, a két falu történelmi címerét, ukrán és magyar nevét, valamint a települések első 

említésének dátumát tartalmazó falutáblákat avattak vasárnap az ungvári járási Bátfán és 

Pallón a KMKSZ közreműködésével. Kovács Miklós a két település táblájának 

avatóünnepségén annak fontosságát hangsúlyozta, hogy minden magyar falu neve ki 

legyen írva anyanyelvünkön. „Legalább jelképesen jeleznünk kell: él még itt a magyar, élni 

is akar, van még tartása és akarata, hogy a megmaradáshoz szükséges munkát elvégezze.” 

 
Tovább szépül a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark 
2011. november 3. - Kárpátalja 

A Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban nemrég szervezett megemlékezésen látható 

volt, hogy tovább szépül, gazdagodik az emlékpark. idén is jelentős felújítások, valamint a 

tervezettnél is nagyobb méretű fejlesztések valósultak meg az emlékparkban. Az 

emlékpark igazi gazdát kapott Rácz Jánosnak, a KMKSZ tiszacsomai alapszervezete 

elnökének személyében. Ő lett megbízva a park gondozásával, az általa szervezett 

aktivisták végezték a lomtalanítást, a fák metszését, a szemét elszállítását, a gyomirtást. A 

hely jobb megközelítése érdekében egy kis betonhíd is ki lett helyezve a Szipa-patakra, és a 

napokban kerül sor Árpád fejedelem és Szent István király szobrának, valamint a 

kopjafáknak a felújítására. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-11-04_Ujabb_egyertelmu_uzenet_az_EU-bol
http://karpataljalap.net/cikkek/2011-11-04/uj-falutablak-batfan-es-pallon.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2011-11-04/tovabb-szepul-a-tiszacsomai-honfoglalasi-emlekpark.php
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Ukrajna több megértést vár 
2011. november 4. - Stier Gábor - Magyar Nemzet 

Jurij Bohuckijjal, az ukrán kulturális miniszter első helyettesével készített interjút a 

Magyar Nemzet. „Ukrajna nem föderális állam, s a képviselők minden állampolgár 

jogainak védelméért felelősséggel tartoznak. A kisebbségek problémáival való foglalkozás a 

megfelelő parlamenti bizottság vagy a végrehajtó hatalom illetékes szerveinek a feladata. A 

politikai elit kész arra, hogy magyar, lengyel vagy orosz képviselő legyen a parlamentben. 

Nem egyértelmű azonban, miként lehet ezt megvalósítani. Még akkor sem, ha a listás 

választás helyett egyéni körzetek lesznek” – mondta Bohuckij azzal kapcsolatban, hogy 

megoldatlan a kárpátaljai magyarság – és a többi ukrajnai kisebbség – parlamenti 

képviselete. 

  

24 437 00 euró vissza nem térítendő támogatás 
2011. november 3. - RTV Slovenija Hidak 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a Szlovén Köztársaság 

Művelődési Minisztériumának közvetlen felhívása alapján nyilvános pályázatot hirdetett 

24 437 00 euró összegben, amelyre 2011. november 17-ig pályázhatnak a nemzetiségi 

kulturális programokat kivitelező szervezetek, melyek tevékenysége Szlovénia 

nemzetiségileg vegyesen lakott területérének egészére kiterjed. A pályázat célja a 

szlovéniai magyarság megmaradásának megőrzése és nemzeti identitásának erősítése. 

Nem pályázhatnak azok a szervezetek, amelyek az előző évi támogatás felhasználásáról 

nem számoltak el. 

  

Tájház lesz a várdaróciak „oskolájából”  
2011. november 3. - Molnár Mónika - Új Magyar Képes Újság 

Az államosítás után a laskói általános iskola tulajdonát képezte a várdaróci iskola, majd 

nemrég ismét visszakerült a várdaróci református egyházközség tulajdonába. Néhány 

héttel ezelőtt pedig a HMDK és az egyházközség egy szerződést írt alá, amelynek 

értelmében az egyház 30 évre a használati jogot a HMDK-ra ruházza át. „Elsődlegesen egy 

tájház kialakítása a cél, ezért „áttelepítjük” majd a már meglevő helytörténeti gyűjteményt, 

amelynek csak egy részét tudtuk elhelyezni a helyi választmány helyiségében. Az épület 

különböző hagyományápoló rendezvényeknek, táboroknak is otthont fog adni, miután 

befejeződik a felújítása” – mondta el Micheli Zsolt, a HMDK várdaróci alapszervezetének 

elnöke. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/2699
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1135-tajhaz-lesz-a-vardarociak-oskolajabol
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Horvátországi magyarok problémáira hívta fel a kormány figyelmét a Jobbik  
A Jobbik Magyarországért Mozgalom fontosnak tartja az elcsatolt területeink kisebb 

régióiban élő magyarság ügyét is, hisz ezen közösségek hangsúlyozottan ki vannak téve az 

asszimiláció veszélyének - kezdődik a Jobbik sajtóközleménye. Szávay István országgyűlési 

képviselő, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinet elnöke ezért a közelmúltban három, 

horvátországi magyarokat érintő ügy kapcsán tett fel írásbeli kérdést a kormány több 

tagjának. A miniszteri válaszok a napokban érkeztek meg. A Semjén Zsolthoz intézett 

kérdésében Szávay István értetlenségét fejezte ki, amiért a horvát szervek évek óta 

folyamatosan akadályokat gördítenek az elé, hogy a spliti magyarok Klissza várában 

elhelyezhessék Árpád-házi Szent Margit általuk készített emléktábláját, IV. Béla király 

ugyanis itt ajánlotta fel a várban született leányát, Margitot Magyarország megmentésére. 

Semjén biztosította a képviselőt, hogy a kormány eddig is mindent megtett az ügy 

érdekében, továbbá ígéretet tett arra, hogy a Horvát- Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság 

soron következő ülésének napirendjén is szerepelni fog az emléktábla kérdése" - zárul a 

sajtónyilatkozat. 

Alapjogi katalógusért a kisebbségek 

2011. november 3. - MTI, volksgruppen.at, Magyar Nemzet 

Kisebbségi alapjogi katalógust kell tartalmaznia az osztrák népcsoporttörvény készülő új 

módosításának - szorgalmazták csütörtökön Bécsben az ausztriai nemzeti kisebbségi 

szervezetek magyar, szlovén, horvát és cseh képviselői egy sajtótájékoztatón. 

Szorgalmazták azt is, hogy a kétnyelvű családok gyermekei számára „az óvodától az 

érettségiig” biztosított legyen a kisebbségi nyelvek oktatása. A népcsoporttörvény előző 

módosítása - amely júliusban lépett életbe és alkotmányos törvény szintjére emelte a 

nyelvhasználati jogokat - tartalmilag visszalépést jelent az Államszerződés hetedik, egyes 

őshonos kisebbségekre vonatkozó cikkelyéhez képest. A júliusban elfogadott 

törvénymódosítástól a karintiai szlovén-német kétnyelvű helységnévtáblák körüli fél 

évszázados vita lezárását remélték Ausztriában. Több kisebbségi szervezet, köztük magyar 

egyesületek fenntartásuknak adtak hangot a módosításokkal kapcsolatban. Leginkább azt 

nehezményezték, hogy velük nem egyeztettek azokról, noha nézetük szerint az ő 

helyzetüket is érintik. 
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http://www.szabadujsag.com/hirek/a-karpat-medence-hirei/3836-horvatorszagi-magyarok-problemaira-hivta-fel-a-kormany-figyelmet-a-jobbik
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/156013/
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