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Martonyi külügyminiszter Esterházy emléke előtt tisztelgett Prágában 
2011. november 4. - MTI, bumm.sk 

Esterházy János, a szlovákiai magyarság egykori vezetőjének emléke előtt tisztelgett 

pénteken délután Prágában a magyar külügyminiszter. A megemlékezésen részt vett 

Dominik Duka prágai érsek és Nadezda Kavalírová a csehországi volt politikai foglyok 

konföderációjának elnöke. Jelen volt Jan Janku, Esterházy rabtársa, Roberto Malfatti, 

Esterházy János unokája és Daniel Herman, a Totalitárius Rendszereket Kutató Intézet 

igazgatója is. „Mi elsősorban azért tiszteljük Esterházy Jánost, mert a második világháború 

idején a zsidók deportálása ellen szavazott a szlovák parlamentben” - jelentette ki 

Kavalírová. 

 

Magyarországi reformátusok a határon túli magyar anyanyelvi oktatásért 
2011. november 4. - Felvidék Ma 

A határon túli magyar anyanyelvi oktatás támogatása a célja a Kárpát-medencei 

Református Oktatási Alap év végi akciójának, melynek keretén belül gyűjtést szervez a 

magyarországi református iskolákban. Az összegyűjtött adományokat a Magyar 

Református Egyház megkétszerezi. Az adományokból több programot kíván támogatni az 

Alap, így a határon túli magyar református óvodák elindítását, valamint a már meglévő 

intézmények működésének támogatását, de a tervek között szerepel az is, hogy minden 

határon túli magyar kilencedikes diáknak, aki valamely református oktatási intézményben 

tanul, egy új fordítású Bibliát ajándékoznának. Tavaly 11 millió forintot sikerült 

összegyűjteni - ami a Magyar Református Egyház hozzájárulása révén összesen 22 millió 

forintnyi támogatást jelentett az abban részesített négy kárpátaljai gimnázium és egy 

délvidéki óvoda számára. 

 

Átadták a Bethlen Gábor Alapítvány díjait 
2011. november 4. - MTI, Új Szó Online 

A Csemadok - Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség és Somodi 

István, a Szárszói Baráti Kör elnöke részesült idén Bethlen Gábor-díjban, az egykori 

erdélyi fejedelem nevét viselő alapítvány elismeréseit pénteken adták át a Parlamentben. 

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke felidézve a Csemadok 1949-es megalakítását, azt 

mondta, hogy a hatalom mindenekelőtt azzal a céllal szorgalmazta létrehozását, hogy 

önmaga számára biztosítsa a szlovákiai magyarság politikai ellenőrzését, hogy a szervezet 

közvetítse a magyar nemzetiségű szlovák állampolgároknak a szlovák kommunista párt 

határozatait. „Mi nem azt a szervezetet méltatjuk, amelyiket a Szlovák Kommunista Párt 

hozott létre, hanem azt, amelyik az alapítói szándékoktól függetlenül elévülhetetlen 

érdemeket szerzett a magyar kultúra és anyanyelv fennmaradásában, a nemzetiségi 

elnyomás legkeserűbb éveiben” – fogalmazott Lezsák.  
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Az LMP nyílt levélben kéri a verespataki aranykitermelés megakadályozását 
2011. november 4. - Krónika, transindex.ro 

Az LMP nyílt levelekben kért magyar és román döntéshozókat arra, hogy akadályozzák 

meg a kitermelés engedélyezését a romániai verespataki aranybányában – jelentette be 

pénteki sajtótájékoztatóján Jávor Benedek. Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés 

bizottságának elnöke Orbán Viktor magyar és Emil Boc román miniszterelnököknek, 

Traian Băsescu román köztársasági elnöknek és a romániai parlamenti képviselőknek is 

nyílt levelet írt. Sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy szerdán a parlamentben 

kérdést intézett Illés Zoltán környezetügyi államtitkárhoz, de – megítélése szerint – a 

válaszból az derült ki, hogy a magyar kormány nem lép az ügyben. 

 

E-health, de magyarul is 
2011. november 4. - Erdély Ma 

Az AER (Assembly of European Regions – Európai Régiók Közgyűlése) e-egészségüggyel 

foglalkozó munkacsoportja Kovásznán ülésezett november 3-án. A rendezvény 

megnyitóján Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke elmondta: a régiót, 

vagyis Székelyföldet a kétnyelvűség jellemzi, ezért az egészségügyi fejlesztések gyakorlatba 

ültetésekor arra is hangsúlyt kell fektetni, hogy a román nyelvvel a magyar legyen 

egyenrangú. Ez nem csak az egészségügyben dolgozó személyzetre vonatkozik, hanem az 

orvosságok mellé érkező utasításokra, vagy a kórlapokra is ugyanúgy érvényesnek kell 

lennie. 

 

Az RMDSZ-t jobbról nem lehet. És balról? 
2011. november 4. - Czika Tihamér - manna.ro 

Czika Tihamér az európai baloldal előretöréséről írt cikkében leszögezi: „Az erdmagyar 

politika lefagyott a kilencvenes években. Ahelyett, hogy követnénk Európa progresszív 

trendjeit, nálunk jövőre három nacionalista párt fogja tromfolni egymást jobbnál 

szélsőjobb üzenetekkel. Kérdés persze, hogy ezeket még hányan veszik be, kinek lesz elég. 

Az erdélyi magyarok, legalábbis a városiak, nem kommunikációs burokban élnek, látják, 

olvassák, hogy mi zajlik a világ utcáin, mi történik más országokban. Egy évvel ezelőtt azt 

gondoltam, hogy az RMDSZ-t már nem lehet jobbról előzni kommunikációban. Most is ezt 

mondom, de hozzáteszem: balról viszont a teljes erdmagyar politikai porondot előzni 

lehet. Egy értelmes, okos, célratörő, interetnikus, transzilvanista, nacionalizmus-ellenes 

baloldali vagy bal-liberális párt ebben a pillanatban nagyot tudna hasítani a kiégett, 

hiteltelenné és érdektelenné vált, autonomista hármas pofozkodás piacáról”. 
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Hatalomszűkítés, modernizáció 
2011. november 4. - Irházi János - Nyugati Jelen, Erdély Ma 

A román politikusok, sajtó természetesen az első cikkelyen lovagol, mert számukra 

elképzelhetetlen, hogy Románia ne legyen egységes nemzetállam, de figyelembe kell végre 

venni, hogy az ország lakosságának jó esetben is csak 80 százaléka román, ráadásul ez 

érzelmi kérdés a kisebbségek számára – mondta az üggyel kapcsolatban a Nyugati 

Jelennek Faragó Péter, az RMDSZ képviselője. Tény, amióta az RMDSZ nyilvánosságra 

hozta alkotmánymódosítási javaslatait, a román politikusokat és a médiát semmi más nem 

érdekli, csak az egységes nemzetállam kérdése, mintha kizárólag ettől függne az ország 

boldogulása. A Szövetség ekképp változtatná meg az ominózus első cikkelyt: „Románia 

szuverén és független, egységes és oszthatatlan állam”. Pedig az RMDSZ által a 

Képviselőház jogi bizottságához benyújtott indítványok más, a demokrácia, a hatalmi 

jogok, gazdaság, társadalom szempontjából sokkal fontosabb változtatásokat is 

megfogalmaztak. 

 

Hivatalbeli visszaéléssel és érdekkonfliktussal vádolja Biró Rozáliát az ANI 
2011. november 4. - transindex.ro 

Hivatalbeli visszaéléssel és érdekkonfliktussal vádolja Nagyvárad alpolgármesterét a 

Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI). A hatóság szerint Biró Rozália 2006-ban bérbe adott 

egy ingatlant a Partium Alapítványnak, amelynek ő alapító tagja. A vád szerint az ingatlan 

abban az évben még nem is volt a polgármesteri hivatal tulajdonában. A Feddhetetlenségi 

Ügynökség az esetről értesítette a Korrupcióellenes Ügynökséget, és azt kéri, hogy váltsák 

le az alpolgármestert, és három évig ne tölthessen be köztisztségeket. 

 

Borboly Csaba támogatja a népszavazás kiírását 
2011. november 4. - transindex.ro 

Borboly Csaba örvendetesnek találja azt, hogy Kovászna Megye Tanácsának RMDSZ-

frakciója úgy módosította a Székelyföld adminisztratív-területi lehatárolásával kapcsolatos 

MPP-s népszavazási kezdeményezést, hogy az alkalmas eszköz lehet autonómiatörekvések 

támogatására. Borboly Csaba úgy nyilatkozott: „az eddigiekben már többször is 

kifejtettem, Székelyföld autonómiájának megteremtése nem képzelhető el az itt élő román 

közösség ellenében. Felelős székely vezetőként nekünk azon is dolgoznunk kell, hogy – 

dél-tiroli mintára – a kölcsönös garanciák széles körű rendszerét építsük ki, melyek 

biztosítják az itt élő közösségek együtt boldogulásának lehetőségét”. A Hargita megyei 

tanács vezetője hangsúlyozta Marosvásárhely „visszaszerzésének” fontosságát. 

„Meggyőződésem, hogy Vásárhely és Marosszék nélkül egységes székelyföldi régió, térség 

nem képzelhető el, s ehhez a következő lépés Székelyföld fővárosának visszaszerzése” - 

mutatott rá. Szerinte ez csak akkor sikerülhet, ha a mai városvezetéssel szemben egységes, 

a sikeres jövő esélyét kínáló programot és jelölteket tud a város magyarsága kiállítani. „Dr. 

Vass Levente személye és programja meggyőződésem szerint alkalmas erre a feladatra” - 

sommázott. 
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Elfogadta az oktatási minisztérium a BBTE chartáját 
2011. november 4. - transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság 

Elfogadta az oktatási minisztérium a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) chartáját. 

Ezt az alapdokumentumot a nyár elején szavazta meg és terjesztette fel az egyetem 

szenátusa. A minisztérium több, lényegét nem érintő kiigazításra visszaküldte a 

dokumentumot, de a javított változatot már nem küldte vissza, és – az egyetem 

jogászainak értelmezése szerint – ez harminc nap elteltével hallgatólagosan elfogadottnak 

minősül. A charta alapján nem érvényesülhet a „többség terrorja”: ha a BBTE szenátusa 

leszavazná a nyelvi tagozat valamely döntését, akkor egy bizottságot állítanak fel, 

amelyben egyforma arányban ülnek románok és magyarok. 

 

Székely nagykoalíció összhangban Európával 
2011. november 4. - Erdély Ma 

„Egy demokratikus országban a szubszidiaritás elvét következetesen alkalmazzák, így 

elképzelhetetlen, hogy egy régió, illetve az azt lakó közösség sorsáról máshol, mások 

döntsenek. Ezt az elvet Romániában sem hagyhatják figyelmen kívül, amikor az ország 

területi-közigazgatási átszervezéséről döntés születik, az új közigazgatási egységek 

kialakításáról kizárólag az érintettek dönthetnek, a döntés legdemokratikusabb 

intézménye pedig a népszavazás” – írja közleményében Izsák Balázs, a Székely Nemzeti 

Tanács elnöke. 

 
Esterházy Bátorság-díja segítheti a politikus szlovákiai rehabilitálását 
2011. november 4. - MTI, bumm.sk 

Remélhetőleg közelebb hozza a Szlovákiában hivatalosan ma is háborús bűnösnek 

bélyegzett Esterházy János gróf rehabilitálását, hogy az egyik legbefolyásosabb amerikai 

zsidó szervezet a holokauszt idején végzett zsidómentő tevékenységéért kitüntetésben 

részesítette. Csütörtökön New Yorkban a kitüntető szervezet, a család, a magyarországi és 

a szlovákiai magyar politika képviselői is kifejezték ezen reményüket az MTI 

érdeklődésére. „Innentől fogva Ivan Gašparovič szlovák elnöknek az az álláspontja, 

miszerint Hitler csatlósa és fasiszta volt Esterházy, védhetetlen, képviselhetetlenné válik” - 

mondta Németh Zsolt. A külügyi államtitkár szerint „nagyon hosszú lesz még az a 

küzdelem, amelyet Esterházy rehabilitásáért vállalni kell. De nemcsak az ő személyének, 

hanem a felvidéki magyarságnak is tartozunk ezzel. És ezzel tartozunk a magyar-szlovák 

viszony rendezésének is”. 

 

Kereszt a tábla helyén 
2011. november 4. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Keresztet állítottak a Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái a közútkezelő által eltávolított 

közlekedési tábla helyén. „Itt állt Szlovákia első kétnyelvű útjelző táblája. Állították civilek. 

Eltávolította az állam. Állt 3 napot” - áll a szöveg három nyelven is, szlovákul, magyarul és 
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angolul a fakereszten. Az egyik oszlopba állított kereszten egy fekete gyászszalagot és egy 

szlovák színekkel díszített szalagot is elhelyeztek a készítők. 

 

„Kész helyzet elé állítottak minket”  
2011. november 4. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

Bárdos Gyulával, az MKP Országos Tanácsának elnökével készült interjút közölt az Új Szó 

c. napilap. Bárdos szerint a Most-Híd a választási koalíció lehetőségének kizárásával kész 

helyzet elé állította az MKP. Bírálta a Bugár Béla vezette párt azon javaslatát, hogy az MKP 

politikusai a Híd listáján induljanak. Bárdos szerint ez egy „komolytalan javaslat” volt, azt 

akarták, hogy „az MKP adja föl önmagát, elképzeléseit”. Szerinte az elmúlt pár hétben „a 

legfontosabbról nem esett szó”, mégpedig „a programokról, az érdekképviselet 

megvalósításának módjáról”. Bárdos szerint „nagyon sokan szeretnék megbélyegezni az 

MKP-t, hogy kizárólag kisebbségi problémákkal, etnikai pártként csak a magyarok 

problémáival foglalkozik. Mi vállaljuk és fontosnak tartjuk az itt élő magyarok 

érdekképviseletét, de emellett természetesnek tartjuk a velünk egy régióban élők 

érdekképviseletét is.” 

 

Átfestették Nagybecskereket a többnyelvű helységnévtáblán 
2011. november 4. - Vajdaság Ma 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga nagybecskereki szervezetének ifjú tagjai egy akció 

keretében tisztították meg a város Újvidék felöli bejáratánál levő városnévtáblát, amelyen 

ismeretlen tettesek átfestették a város nevét jelző magyar feliratot. Az akciót támogatta 

Aleksandar Marton, az LSV alelnöke és Vass Tibor, a párt városi szervezetének alelnöke is. 

Marton hangsúlyozta, hogy a helységnévtábla letisztításával világosan továbbították az 

üzenetet, amely szerint a törvényeket és az ország alkotmányát tiszteletben kell tartani, és 

a szerb nyelvű felirat mellett a város neve kiírható a város területén élő nemzeti 

közösségek nyelvén is. „Városunk mintegy 20 nemzetnek az otthona, és mindegyik 

egyénre büszkék vagyunk. Azt üzenjük, hogy Zrenjanin Nagybecskerek is – jelentette ki 

Božana Vukadinović, az LSV nagybecskereki ifjúsági szervezetének elnöke. 

 

VMDK: Össze kell hangolni a rehabilitációs és a restitúciós törvényt 
2011. november 4. - Vajdaság Ma 

Továbbra is a kollektív bűnösség elvét sugallja a rehabilitálási törvény, véli Csonka Áron, a 

VMDK elnöke. A politikus szerint a javasolt törvény szakaszai tartalmaznak olyan 

megfogalmazásokat, amelyek a vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény kollektív 

bűnösséget sugalló tételeinek átfogalmazása, és az továbbra is kizárhat olyan rétegeket, 

amelyeket megilletnének mind a rehabilitáláshoz, mind a restitúcióhoz való jogok. 

„Elsősorban azt kifogásoljuk, hogy nem hozták nyilvánosságra a rehabilitálási törvény 

tervezetét a parlamenti beterjesztés előtt, holott erre felkértük a VMSZ-t és a parlamenti 

képviselőket is” – mondta a VMDK elnöke a Vajdaság Mának adott nyilatkozatában. 
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„Több mint protokoll” 
2011. november 5. - Magyar Szó 

Az előző napi belgrádi egyeztetéseket követően pénteken Egeresi Sándor tartományi 

parlamenti elnök fogadta Hessen német tartomány képviselőházának delegációját, s annak 

élén Norbert Kartmann elnököt. A megbeszéléseket követően a házigazda és a vendég is 

rendkívül sikeresnek minősítette a találkozót. „Azt hiszem, most mondhatom el először 

azt, hogy a kapcsolat felvételének céljából megtartott első találkozó során máris fontos, 

konkrét eredményeket értünk el. S itt nem csupán protokollról, hanem nyitott, baráti 

kapcsolatról van szó” – mondta Egeresi. Beszámolt arról a megegyezésről, melynek 

értelmében a két tartomány brüsszeli irodája hamarosan felveszi egymással a kapcsolatot. 

Megbeszélték azt is, hogy a következő alkalommal már a széleskörű együttműködés 

tervezetét készítik el. Tárgyaltak a fiatalokat érintő csereprogramokról, továbbá a városok 

közötti együttműködés módozatairól. 

 

Elnapolták a precedens értékű pert 
2011. november 5. - Fekete J. József - Magyar Szó 

Pénteken tárgyalta a zombori bíróság Zagyva Mérey Emma kártérítési perét, amelyet 

édesapja kivégzése és családjának meghurcolása kapcsán indított. A zombori Mérey István 

szíjgyártó, nyerges és bőrdíszműves mestert 1944. december 11-én végezték ki, feleségét 

évekkel rá bebörtönözték. Lányuk Vajdaságban az elsők között kérte édesapja 

rehabilitálását, és ezt 2007. december 4-én ki is mondta a zombori bíróság. Példaértékű 

határozat született, a szerb állam először rehabilitált délvidéki magyar áldozatot. Mérey 

Emma édesapja rehabilitálását követően kártérítési pert indított, ezt tárgyalta 

harmadízben a zombori bíróság. Az elnöklő bírónő közölte, hogy a felperes által benyújtott 

igazságügyi orvosszakértői vélemény még nem érkezett meg az alperes képviselőjéhez, 

illetve nem telt le az annak tudomásulvételéhez előírt 30 napos határidő, így bármilyen 

ítéletet is hozna, eljárási okokból az eleve érvénytelen lenne. A tárgyalást jövő év január 

tizedikére napolta el. 

 

 

Kálvin-kollégium átadása a reformáció napján 
2011. november 4. - Kárpátalja Ma, Reformatus.com 

A protestáns egyház október 31-én a reformáció napját méltatja, a beregszászi 

reformátusok emellett emléktáblát és kollégiumot is avattak. Az ünnepi istentiszteleten 

ezúttal Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi 

és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, református lelkész hirdette az igét. 

Sor került Forgon Pál emléktáblájának leleplezésére és a Kálvin János Szakkollégium 

átadására. Az átalakításhoz a KRE, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyújtott segítséget. Előzetes felmérések alapján a 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-11-05_Tobb_mint_protokoll
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-11-05_Elnapoltak_a_precedens_erteku_pert
http://www.karpatalja.ma/hitelet/5076-kalvin-kollegium-atadasa-a-reformacio-napjan
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szakkollégiumra, úgy is, mint bentlakásra, és mint közösségi képzési helyszínre, egyaránt 

nagy az igény. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tanuló több száz diák 

közül első lépésben mintegy 60-80 fő elhelyezése a cél. 

  

Módosulnak a kisebbségek jogai Ausztriában 
2011. november 4. - MTI, bumm.sk 

Még az idén elő akarja terjeszteni a kisebbségek jogairól szóló törvény módosítási 

javaslatát az osztrák kormány - közölte pénteken Bécsben az illetékes államtitkár a 

parlament költségvetési bizottságában. Josef Ostermayer közölte, hogy a tervezet 

bemutatása előtt még egyeztetni akar az ausztriai népcsoportok képviselőivel. Fontos 

célként említette, hogy a támogatások elosztásában nagyobb önállóságot kapjanak a 

népcsoportok. Az osztrák kormányfői hivatal 2009-ben kezdte meg szakértők és a 

népcsoport-tanácsok bevonásával a törvény felülvizsgálatát. csütörtökön egy bécsi 

sajtótájékoztatón népcsoporti képviselők jelezték, hogy ha a kormányfői hivatal nem 

mutatja be a javaslat szövegét, akkor fontolóra veszik, hogy elhagyják az egyeztető 

fórumot. „Nem akarjuk többé a statiszta szerepét játszani” - fogalmazott Hubert Mikel az 

Osztrák Népcsoportok Központja részéről. 
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http://www.bumm.sk/61621/modosulnak-a-kisebbsegek-jogai-ausztriaban.html
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