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Az MKP együttműködési ajánlatot tesz a Hídnak 

2011. november 5. - MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap, 

Népszava 

Pozsonyban tartotta 58. ülését az MKP Országos Tanácsa (OT). A parlamenti választásra való 

felkészülés, és a jelöltállítás feltételeinek és módjának megvitatása volt programon. A tanácskozást 

követően Berényi József, az MKP elnöke bejelentette: pártja továbbra is nyitott arra, hogy választási 

koalícióra lépjen a Híd magyar-szlovák párttal. „Annak ellenére, hogy a Híd elutasította a választási 

koalíciót, mi továbbra is nyitottak vagyunk az együttműködés előtt” - jelentette ki Berényi, 

hozzátéve, hogy az OT döntése alapján levelet ír Bugár Bélának, a Híd elnökének, amelyben konkrét 

tárgyalási ajánlatot tesz. A Híd válaszát november 10-ig várja az MKP. 

 

Solymos: a választási koalíció nem aktuális együttműködési forma 

2011. november 5. - MTI, TASR, Új Szó 

A választási koalíció nem az az együttműködési forma, amely aktuális lenne a Híd számára - 

nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Solymos László, a Híd elnökségi tagja azzal kapcsolatban, 

hogy az MKP továbbra is nyitott a választási koalíció ügyében. Solymos közölte, megvárják, mi 

szerepel Berényi levelében. „Ami a koalíciót illeti, álláspontunk egyértelmű: azt mondtuk, hogy ez 

nem az a megoldás, amely pillanatnyilag optimális. S nem gondolom, hogy ezen bármit is 

változtatunk. Ám nem zárkózunk el az elől, hogy tárgyalóasztalhoz üljünk, és elbeszélgessünk arról, 

hogyan akarunk együttműködni” - mondta a Híd frakcióvezetője. 

 

Közös, magyar polgármesterjelöltet támogat a magyar kormány 

2011. november 5. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

„A magyar kormánynak a nemzetpolitika szempontjából fontos, hogy újra magyar polgármestere 

legyen Marosvásárhelynek. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a helyi politikai erőknek kell 

összefogniuk. Mi egységes akarat mögé állunk, politikai támogatást nyújtunk. Ez párbeszéden 

múlik. Ha az itteniek összeállnak egy közös jelölt mögé, ha van egységes, közös akarat, akkor azt a 

magyar kormány tudja támogatni” – mondta Répás Zsuzsanna november 4-én Marosvásárhelyen a 

Demokrácia Központban. Hozzátette: a magyar kormány támogatást tud nyújtani, de azt, hogy mit 

szeretnének a helyi közösségek, azt helyben kell megfogalmazni. „Nem tudjuk Budapestről 

megmondani, hogy mi legyen, sem ebben, sem más ügyben. Autonómia is akkor lehetséges, ha az 

itteniek megfogalmazzák, mit akarnak. A közösség legyen képes az öngondoskodásra, és ez nem 

jelent magárahagyottságot” – mondta a helyettes államtitkár. 

 

Répás: nincs A és B típusú állampolgárság 

2011. november 5. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

„Magyarország alapelve, hogy nem létezik A és B típusú állampolgárság. Jelenleg a budapesti 

Parlamentben zajlik a választójogi vita arról, hogy miként szavazzanak a határon túl élő magyarok, 

de az nem kérdés, hogy adjunk-e szavazati jogot” – mondta november 4-én Marosvásárhelyen 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. „Az Európai Unió 27 tagállamából 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

http://www.bumm.sk/61656/az-mkp-egyuttmukodesi-ajanlatot-tesz-a-hidnak.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/11/05/solymos-a-valasztasi-koalicio-nem-aktualis-egyuttmukodesi-forma
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/kozos-magyar-polgarmester-jeloltet-tamogat-a-magyar-kormany
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/repas-nincs-a-es-b-tipusu-allampolgarsag


 

 

 

 

 

 
3 

24-ben létezik ilyen megoldás, legtöbb helyen országos listára adhatják le voksaikat az 

országhatárokon kívül élő állampolgárok. Valószínűleg egy-másfél hónap múlva megszületik a 

döntés Budapesten is”– ismertette az EMNT Maros megyei szervezetének meghívására a Magyar 

Állampolgárok Klubjában tartott előadásán Répás Zsuzsanna. 

 

Magyarságpolitika – az igénytől az állampolgárságig 

2011. november 5. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A magyarság nemzetpolitikája a rendszerváltáskor indult, azelőtt gyakorlatilag semmi hasonló nem 

volt, nemzetközi szinten sem létezett előzmény – mondta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár, aki az EMNT Maros megyei szervezete által létrehozott Magyar 

Állampolgárok Klubjának volt a vendége november 4-én. Répás Zsuzsanna szerint a magyarság 

nemzetpolitikája folyamatosan tabukat döntöget, a budapesti kormányzati hullámvölgyek ellenére 

pedig az új alkotmány és a könnyített magyar állampolgárság után lesz szavazati joguk a határon 

túli magyaroknak, és a Mátyás-templom mellett megnyílik a Magyarság Háza is. 

 

Magyar kormány: kitartást a MOGYE-ügyben 

2011. november 5. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro, Krónika 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint a MOGYE magyar oktatói a 

törvénynek akarnak érvényt szerezni, és Magyarország számára is fontos, hogy mi történik a 

marosvásárhelyi magyar orvosképzéssel. „Tisztelet illeti azokat a MOGYE-s tanárokat, akik 

harcolnak, a magyar kormány mögöttük áll. Törvényi szempontból egyértelmű a helyzet, és jeleztük 

a román félnek, hogy Budapest számára ez fontos ügy. A magyarországi orvosi egyetemek rektorai 

jelezték, hogy segítenek” – ismertette Répás Zsuzsanna Marosvásárhelyen. 

 

Répás Zsuzsanna: fontos partnerek az erdélyi civil szervezetek 

2011. november 6. - MTI, Krónika, Erdély Ma, Szabadság, Új Magyar Szó 

A magyar kormány számára fontos partnerek az erdélyi civil szervezetek, amelyek sokat segíthetnek 

a magyar identitás megőrzésében - mondta szombaton Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár, aki részt vett Marosvásárhelyen a XI. Civil Fórum 2011 – Civilként a 

társadalomért című rendezvényen, amelyet a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége és a 

Lórántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület közösen szervezett. A helyettes államtitkár az MTI-nek 

elmondta: ez a fórum lehetőséget adott arra, hogy találkozzék több mint száz civil szervezet 

képviselőjével. „Nagyon örülök annak, hogy Erdélyben ennyire élénk a civil élet, a kistelepüléseken 

is több civil szervezet működik. A magyar kormány számára nagyon fontos partnerek ezek a 

szervezetek” - mondta. 

 

A közigazgatási átszervezésről nem mondtunk le 

2011. november 5. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A közigazgatási átszervezés továbbra is fontos célkitűzése a PD-L-nek és a koalíciónak, arról nem 

mondtunk le, az elmúlt időszakban haladást történt a tárgyalásokon, de a „döntő lépésre” még nem 

került sor – nyilatkozta pénteken Emil Boc kormányfő, PD-L-elnök. „Az átszervezés továbbra is 

fontos célkitűzése a Demokrata Liberális Pártnak és a koalíciónak. Nem mondtunk le arról, 
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megoldásokat kell találni a koalícióban” – mondta Boc. Traian Băsescu államfő csütörtökön azt 

mondta a Vila Lacnál levő demokrata liberálisoknak, hogy nagyon ragaszkodik a közigazgatási 

átszervezéshez, szerinte az év végéig végre kell hajtani, és a felelősségvállalás útját sem szabad 

kikerülni – számolt be a Gândul napilap. 

 

Rosszul szervezett népszámlálás 

2011. november 5. - Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Románia történelmében az idei volt a legrosszabbul megszervezett népszámlálás – közölte 

sajtótájékoztatóján Teodor Atanasiu. A liberális képviselő kiemelte: az illetékes hatóságok nem 

hívták fel eléggé a lakosság figyelmét az esemény fontosságára, a számlálóbiztosok nem kaptak 

megfelelő kiképzést és a rendelkezésre álló idő is rövid volt. A képviselő hozzátette: családját nem 

keresték fel a számlálóbiztosok, noha a népszámlálás alatt minden nap várta legalább egy családtag 

őket. Gyulafehérváron több olyan tömbházról is tudnak, amelyekben nem járt kérdezőbiztos, így 

több tucat család számlálatlan maradt – tette hozzá a politikus. 

 

3,2 millió forintos könyvcsomag 

2011. november 6. - Kozán István - szekelyhon.ro 

A Márai-program könyvállomány-gyarapítási pályázata keretében 800–800 ezer forint értékben 

nyert könyvcsomagot négy Hargita megyei – a Kájoni János megyei, a szentegyházi, a 

székelykeresztúri és a székelyudvarhelyi – könyvtár. „Ez év februárjában hirdette meg a Nemzeti 

Kulturális Alap a Márai-program néven ismert könyvállomány-gyarapítási programját. A magyar 

állam két fordulóban mintegy 800 millió Ft értékben vásárolt könyveket a kiírásban résztvevő 640 

könyvtár részére, ennek keretében 48 határon túli magyar közművelődési könyvtárnak is. A 

megyéből négyen sikerrel pályáztunk” – meséli Kopacz Katalin, a Kájoni János Megyei Könyvtár 

igazgatója. Az általa vezetett intézmény 290 kötetet kapott, ebből 167 szépirodalom, 123 pedig 

szakirodalom. 

 

Áskálódás, hitelrontás 

2011. november 7. - Reggeli Újság 

„A múlt héten ismét a magyar polgári kormány ellen uszító cikk jelent meg az osztrák tulajdonú 

bihari sajtóban. Az RMDSZ által kontrollált médium ezúttal a „Szülőföldön magyarul” nevelési, 

oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatási rendszerbe kötött bele, noha az az első 

Orbán-kormány által bevezetett státustörvénynek köszönhetően működik úgy immár egy évtizede, 

hogy a közben nyolc éven át dicstelenül regnáló szocialista-szabaddemokrata kormányok sem 

mertek érdemben hozzányúlni. Azt viszont elérték, hogy az eredeti szándék és gyakorlat 

eltérítésével erdélyi klientúrájuknak játszották át a lebonyolítást” – írja a Reggeli Újság hétfői 

száma. 

 

Botrány a váradi Léda-háznál 

2011. november 7. - Krónika, Új Magyar Szó 

Érdekellentétet állapított meg a Léda-ház bérbeadásának ügyében Biró Rozália nagyváradi 

alpolgármester esetében az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI). A közméltóságok és 
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magas rangú köztisztviselők vagyongyarapodását és politikai-gazdasági érdekkonfliktusait vizsgáló 

intézmény pénteken kiadott közleményében az áll, hogy az RMDSZ-es elöljáróval kapcsolatban 

fennáll az összeférhetetlenség gyanúja: a Fő utca 59. szám alatti épület bérleti szerződését ugyanis 

azzal a Partium Alapítvánnyal kötötte meg az önkormányzat, amelynek Biró Rozália alapító tagja, a 

megállapodást ugyanakkor alpolgármesteri minőségében ugyanő írta alá a bérbeadó részéről. 

 

Magasabb az arány 

2011. november 7. - Krónika, Új Magyar Szó 

Nőtt a magyar és csökkent a román, valamint a roma nemzetiségűek aránya Sepsiszentgyörgyön, 

derül ki az idei népszámlálás előzetes adataiból. Antal Árpád polgármester, a helyi népszámlálási 

bizottság elnöke elmondta, a városban 56 094 lakost számláltak meg, közülük 54 641-en 

tartózkodnak állandóan a háromszéki megyeszékhelyen. Az előzetes eredmények szerint 41 898 

sepsiszentgyörgyi nyilatkozta azt, hogy magyar nemzetiségű, azaz az összlakosság 76,7 százaléka. A 

kilenc évvel ezelőtti népszámlálás adataival összehasonlítva, a városban 1,78 százalékkal nőtt a 

magyarság aránya. Antal Árpád szerint ennél is nagyobb lehetett volna a magyarság aránya, de a 

magyar családok egy része kiköltözött a környező falvakba. 

 

Voinescu az „etnikai logika” ellen 

2011. november 7. - Krónika 

Sever Voinescu, a PDL szóvivője szerint a nagyobbik kormánypártnak az ország területi-

közigazgatási átszervezését célzó projektje Románia fejlesztésére alapoz, és nem „etnikai logikából” 

indul ki, ahogy azt szerinte az RMDSZ szorgalmazza. A PDL parlamenti képviselője pénteken 

Marosvásárhelyen határozottan elutasította, hogy az RMDSZ javaslatára töröljék az alkotmányból a 

nemzetállamra vonatkozó kitételt, ugyanakkor úgy fogalmazott: a PDL kormánypartnere egy 

„etnikai enklávé” összefüggésében tekint a régió- és megyeátszervezésre, amellyel viszont az Emil 

Boc kormányfő vezette alakulat nem ért egyet. 

 

Helyzet és felismerés 

2011. november 7. - Székely Ervin - Új Magyar Szó 

Székely Ervin az Új Magyar Szóban arról ír, hogy a kormánykoalícióban „az RMDSZ a passzív 

ellenállás harcmodorát választotta. Időnként elhangzik egy-egy nyilatkozat arról, hogy a 

közigazgatási átszervezés most nem aktuális, a választási törvények ügyében már sokkal 

kompromisszum-készebbnek mutatkozik a szövetség, de még ott is vannak véleménykülönbségek, s 

ezzel lezártnak tekinti az ügyet, várva, hogy az idő telik és lassan nem marad belőle az 

államreformra. Nyilvánvaló pedig, hogy a kivárásos taktika Traian Băsescuval szemben nem 

megfelelő módszer. Az is egyértelmű, hogy az RMDSZ nem támogathat olyan „reformokat”, 

amelyek a létét, a magyarság parlamenti képviseletét veszélyeztetik. A szövetség aduja az, hogy 

nélküle nincs meg a parlamenti többség, egy hét alatt megbuktathatja a kormányt, sőt az államfőt is 

felfüggesztheti. Ha azonban az RMDSZ továbbra is a homokba dugja a fejét, vonakodik aktív 

szereplője lenni ennek a meccsnek, s teljesen átengedi a kezdeményezést a nagyobbik koalíciós 

pártnak, akkor azt kockáztatja, hogy aduját nem fogja tudni kijátszani”. 
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Csáky is megjelenhet az MKP választási listáján 

2011. november 5. - TASR, bumm.sk 

A pártelnöki tisztségről a 2010-es eredménytelen választások után lemondó Csáky Pál is feltűnhet 

az MKP listáján, erről Bárdos Gyula, az OT elnöke beszélt a TASR hírügynökségnek. „Mindenki 

előtt, aki egyetért a programmal és betartja a játékszabályokat, nyitott ajtók állnak” - jelentette ki 

Bárdos. Rámutatott, a pártnak jelenleg még nincs kész a választási listája, és a program is az 

előkészítési fázisban van. Bárdos elmondta, az MKP a kampányban egy erős regionális programmal 

lép fel, ami abból adódik, hogy a lehetséges választók is többnyire Dél-Szlovákiában élnek. „Kevés 

utunk van, problémáink akadnak a közlekedéssel, magas a halálozási arány, nagy a 

munkanélküliség. Ezekre a dolgokra akarunk összpontosítani” - jelentette ki a politikus. 

 

Országos konferenciájára készül a Kerekasztal 

2011. november 5. - Csanda Gábor - Új Szó 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala néven három évvel ezelőtt egyeztető fórumot hozott létre 

mintegy félszáz szlovákiai magyar civil szervezet, állami és megyei intézményvezető, szlovákiai 

magyar közéleti személyiség részvételével. A Kerekasztal azóta rendszeresen megvitatja a szlovákiai 

magyarsággal kapcsolatos legfontosabb kérdéseket. Tóth Károlyt, a Kerekasztal egyik szóvivőjét, a 

Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatóját többek közt a népszámlálásról, a dél-szlovákiai 

matricakampányról, a polgári engedetlenség egyéb formáiról és a kisebbségi nyelvhasználati 

törvényről kérdezte az Új Szó. 

 

Sme: Szent vagy bűnöző volt Esterházy 

2011. november 5. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

Nem valószínű, hogy Esterházy János amerikai kitüntetése jelentősen elősegítené szlovákiai 

rehabilitációját, ahogy azt a gróf hívei remélik - véli kommentárjában a SME szlovák liberális 

napilap. Arra pedig már végképp nem lehet számítani, hogy a szlovák államfő bocsánatot kérne 

azért, hogy Esterházyt fasisztának minősítette. „Ivan Gašparovič talán tudja is, hogy Esterházy nem 

volt fasiszta, de ez mellékes, ha neki és a hozzá hasonló szlovák nacionalistáknak arra van 

szükségük, hogy Esterházyt fasisztának állítsák be” – véli a cikk szerzője, aki szerint az Esterházyról 

folytatott szlovák-magyar vita „elsősorban politikai vita és lényegében megoldhatatlan, mert a 

megoldás az egyik félnek sem érdeke”. 

 

SNS: Esterházy kitüntetése értéktelen és felháborító 

2011. november 6. - MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Andrej Danko, az SNS alelnöke szerint felháborító, hogy Esterházy Jánost kitüntették az Egyesült 

Államokban, ráadásul Berényi József, az MKP elnökének részvételével. „Az SNS tiltakozik az ellen, 

hogy rehabilitáljanak, és nemzetközi elismerésben részesítsenek egy olyan személyt, aki hozzájárult 

a dél-szlovákiai területek elszakításához, aki fehér lovon köszöntötte a horthysta haderőt Kassán, 

aki Szlovákia érdekei elárulásának szimbóluma” – mondta Danko. „Esterházy amerikai elismerése 
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ezért botrányos, és semmi értéke sincs. Esterházy a háborús időszak tipikus képviselője volt, aki 

nem átallotta kihasználni a német terrort és a Lebensraum-politikát egy másik ország területének 

és lakosságának elrablására. Az ilyen emberek és érdekek miatt indult a második világháború” – 

tette hozzá politikus. 

 

Czeglédi Péter nevét veszi fel a lévai református gimnázium 

2011. november 6. - Új Szó Online 

A napokban kapta kézhez a fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő lévai Magyar Tanítási 

Nyelvű Egyházi Gimnázium az oktatási minisztérium értesítését, mely szerint jóváhagyták 

névfelvételi és névváltoztatási kérvényüket. Az oktatási intézmény ennek köszönhetően 2012. 

január 1-jétől Czeglédi Péter Református Gimnázium néven kezdi az új évet és működésének egy 

újabb szakaszát. „Az egyházközség vezetése a Czeglédi Péter gályarab lelkész nevét nem véletlenül 

választotta. Olyan személyt  kerestünk, aki a lévai református gyülekezethez kötődik és az élete 

Krisztust példázza” - mondta Kassai Gyula lévai lelkipásztor. 

 

Népszavazás Gúta történelmi elnevezéséről 

2011. november 7. - Új Szó 

1948 után számos szlovákiai magyar falut és várost a szlovák történelem, kultúra jeles 

személyiségeiről neveztek el. A rendszerváltozás után e települések közül többen visszakapták az 

eredeti magyar név szlovák fordítását a rájuk oktrojált ideológiai megnevezés helyett. Legutóbb 

Gúta csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, ahol petíciót indítottak annak érdekében, hogy az 

önkormányzat írjon ki népszavazást Gúta szlovák nevének (Kolárovo) eltörléséről és az eredeti 

megnevezés visszaállításáról. A petíciós bizottság tagjai elmondták, hogy a kezdeményezés nem a 

szlovákok ellen irányul. Mindössze azt szeretnék elérni, hogy visszaálljon az 1948 előtti állapot, 

amikor a települést hivatalosan is Gútának nevezték. A szervezők egyébként azt szeretnék, hogy a 

népszavazásra 2012. március 10-én, az előrehozott parlamenti választások napján kerüljön sor, 

mert így feltehetően nagyobb arányú lenne a részvétel. 

 

Wetzel Tamás: Eddig mintegy 160 ezren éltek a könnyített honosítás 
lehetőségével 

2011. november 5. - Vajdaság Ma 

Wetzel Tamás, a könnyített honosításért felelős miniszteri biztos szombaton Szabadkára látogatott, 

ahol részt vett a főkonzulátuson sokadik alkalommal megrendezett állampolgársági eskütételen. 

Közel 50 vajdasági magyar lett magyar állampolgár. Wetzel Tamás ünnepi köszöntőjében elmondta, 

hogy egy évvel ezelőtt, amikor Szabadkán fórumot szerveztek a könnyített honosítás ügyében, akkor 

többen kétkedve fogadták a hírt, nem hittek abban, hogy az ügyintézés valóban gördülékeny lesz. 

,,Azt tudom mondani, hogy az elmúlt időszakban több tízezren lettek újra magyar állampolgárok, és 

ez a folyamat nem ér véget, hanem folytatódik, és hosszú távon is a magyarság összetartozását 

szolgálja” – mondta Wetzel. A magyar állampolgárságnak elsősorban szimbolikus jelentősége van, a 

miniszteri biztos szerint ez minden határon túli magyart az ősi juss alapján megillet. 
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Zarándokhely helyett idegenforgalmi központ? 

2011. november 6. - Fehér Rózsa - Magyar Szó 

A látogatók az aracsi pusztatemplomot az utóbbi években fedezték fel, de csak akkor tehetik itt 

tiszteletüket, ha az időjárás nem változtatja sártengerré az odavezető öt kilométeres földutat. A 

romtemplom szerencsére nem lett az újjáépítés áldozata, műemlékvédelmi munkálatok azonban 

többször is folytak a helyszínen. Vajda Jánosnak, a tordai Aracs Hagyományápoló Társaság 

elnökének az elmondása szerint az MNT támogatásának köszönhetően munkaakciókat szerveztek a 

környék rendezésére, és munkagépeket is tudtak venni erre a célra. „Tizenhárom évvel ezelőtt a 

gazból bontottuk ki Aracsot, és kultuszhellyé emeltük. Az önkormányzat most idegenforgalmi 

központot akar itt létesíteni, mi pedig attól tartunk, hogy ezzel a magyar zarándokhelyből szerb 

turisztikai látványosság lesz, és más fogja élvezni a mi munkánk gyümölcsét” - osztotta meg 

aggodalmait a Magyar Szóval az elnök. 

 

Vajdasági precedensper 

2011. november 7. - Pilhál Tamás - Magyar Nemzet 

Eddig egyedülálló módon kártérítési pert indított a szerb állam ellen a ma már Magyarországon élő 

Zagyva Mérey Emma, akinek édesapját, Mérey István szíjgyártómestert 1944. december 11-én 

végezték ki a szerb partizánok a délvidéki Zomborban. A jóvátételi per előzménye, hogy a zombori 

kerületi bíróság 2007-ben rehabilitálta Mérey Istvánt, és kimondta, hogy ártatlanul gyilkolták meg 

őt Tito partizánjai. Az áldozat lánya ezután nyújtott be kártérítési keresetet a zombori városi 

bíróságra. A perben pénteken tartották a harmadik tárgyalást, amit a bíróság elnapolt jövő 

januárra, ugyanis az elkészült igazságügyi orvosszakértői jelentést az alperes szerb állam még nem 

tudta áttanulmányozni. A jelentés egyébként azt részletezi, mennyire tönkretették Zagyva Mérey 

Emma életét a gyerekkorában átélt borzalmak. „Ez az első alkalom, hogy az 1944–45-ös délvidéki 

magyarírtásnak nemcsak erkölcsi, hanem anyagi következményei is lehetnek a szerb államra nézve” 

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Trianon Múzeum Alapítvány kuratóriumi elnöke, Szabó Pál 

Csaba, akinek szervezete az utaztatástól kezdve a per költségeinek fedezésén át a jogi képviselet 

biztosításáig mindenben támogatja az idős hölgyet. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzeti 2011. november 7-i számában olvasható.) 

 

1956-os megemlékezés a Torontói Magyar Házban 

2011. november 5. - Magyar Élet 

Október 23-án a Torontói Magyar Házban megemlékezést tartották az 1956-os forradalom 55. 

évfordulóján. A rendezvényt a Ház kulturális igazgatója, Takács Katalin nyitotta meg, majd Szőcs 

Klára elnök mondott üdvözlő beszédet. A kanadai kormányt Peter Van Loan, York Simcoe MP 

képviselte. Raffay Ernő, a Károli Gáspár Református Egyetem történésze ünnepi beszédében 

elemezte a forradalom kihatását a környező államokra, bemutatta a forradalom drámai 

következményeit, Kádár rózsaszínű szocializmusának kialakulását, annak kártékony hatását. 

Ezután egy verses-zenés színpadi játék következett Koltay Gábor rendezésében „A magyarok Vére-

Hommage á 1956” címmel. 
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Magyar zászlót lobogtatott a szél a torontói városháza előtt 

2011. november 5. - Magyar Élet 

Immár hagyományossá vált, hogy október huszonharmadikán magyar zászló leng a torontói 

városháza előtt. A mostani ünnepség díszvendége Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium 

parlamenti államtitkára volt, aki beszédében méltatta 1956 jelentőségét, beszélt magyarságunk 

megőrzésének fontosságáról, az anyaországgal való összetartozásról. Szőcs Klára, a Magyar Ház 

elnöke, aki ötvenhatban gyermekként hagyta el Magyarországot, beszédében köszönetet mondott 

Kanadának, amiért befogadta a menekülteket, jövőt biztosított számukra és leszármazottaiknak. 
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