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A határon túli magyar irodalmi ösztöndíjpályázat nyertesei 

2011. november 9. - Felvidék Ma 

Nyolcadik alkalommal hirdette meg a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ez év szeptemberében a 

határon túli magyar irodalmi ösztöndíjpályázatot határon túli magyar írók, irodalmárok részére 

szépirodalmi, műfordítói vagy kritikai munkájuk támogatására. A több mint 10 millió forintos 

keretösszegű pályázatra 2011. szeptember 30-ig jelentkezhettek a szomszédos országokban élő (a 

kiírás megfogalmazása szerint: a státustörvény hatálya alá tartozó) alkotók. Az elnyert összeg 

előfinanszírozás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás, melynek maximális összege 

idén 700 ezer forint fejenként. 

 

Szervezetlen népszámlálás, megkérdőjelezhető eredmények 

2011. november 9. - Pataki Zoltán - Nyugati Jelen 

Élesen bírálta szerdai sajtótájékoztatója során a népszámlálás országos és helyi szervezőinek a 

munkáját Halász Ferenc, az RMDSZ Temes megyei szervezetének elnöke, aki szerint 

megkérdőjelezhető az összegyűjtött adatok hitelessége. A személyi szám, valamint az etnikai és 

vallási kisebbséghez való tartozás bevallásának kötelezettsége körüli zűrzavar, a népszámlálás rövid 

időtartama, a számlálóbiztosok tömeges visszalépése és a helyettük „beugrott” tartalék emberek 

felkészületlensége olyan zavaró körülmények voltak, amelyek negatívan befolyásolták a 

népszámlálás lefolyását. „Az állampolgároktól érkezett bejelentések nyomán számon kértük a 

hatóságoktól, hogy egyes számlálóbiztosok miért töltik ki ceruzával a kérdőíveket, miért nem kérik 

az etnikai és vallási hovatartozás, illetve az anyanyelv bevallását vagy esetenként miért írták be 

kérdezés nélkül a román nemzetiséget” – mondta Halász Ferenc, aki helyettes főtanfelügyelői 

minőségének köszönhetően azt is megtudta: Temesváron az 1400 számlálóbiztos közül mindössze 

150 volt pedagógus. 

 

MPP: „Támogatjuk Tőkés Lászlónak a Smaranda Enache jelöltségét támogató 
kijelentését” 

2011. november 9. - transindex.ro 

Az MPP üdvözli Tőkés László megállapodást szorgalmazó nyilatkozatát a marosvásárhelyi 

polgármesterjelölt-állítás kapcsán - olvasható a politikai alakulat közleményében. 

„Meggyőződésünk, hogy olyan jelöltre van szükség Marosvásárhely esetében, aki a város 

magyarsága, sőt a román nemzeti közösség legalább egy részének bizalmát is élvezi. 

Marosvásárhelyen olyan személyt kell állítani, aki meg tudja nyerni a választásokat” - fogalmaz 

Szász Jenő. Az MPP elnöke egyetért abban, hogy „Kelemen Atilla és Borbély László RMDSZ-es 

csúcspolitikusok bukása után Vass Levente könnyűnek találtatik, s mint olyan, eleve kudarcra ítélt”. 

Az MPP értetlenül áll az EMNT helyi vezetőinek magatartása előtt, „akik az alapító Tőkés László 

által képviselt elveket is felrúgva az erdélyi magyar rendszerváltás lehetőségének szabnak gátat”. A 

közlemény felteszi a kérdést, ki is vezeti az EMNT-t valójában? „Tőkés László elnök, az Európai 

Parlament alelnöke, avagy Jakab István és Kali István megyei vezetők?” 
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Tőkés és az ügyszerű nemzeti politika, írásban 

2011. november 9. - Balázsi-Pál Előd - transindex.ro 

A Transindexen megjelent írásában Balázsi-Pál Előd elemzi Tőkés László minapi állásfoglalását a 

marosvásárhelyi polgármester-jelölt ügyében: „Tőkésnek sikerült egyszerre lenulláznia a 

szervezeten belüli demokrácia alapelveit, a párton belüli struktúrát és mindazt, amiért a 

vásárhelyiek egy része elment volna szavazni. És legfőképpen, sikerült úgy beszélnie 

Marosvásárhelyről, mintha nem is létezne. Mintha ott nem emberek élnének, akiknek terveik, 

elképzeléseik és akaratuk van, hanem csak a Rizikó-táblán lenne egy újabb meghódítandó terület”. 

A szerző kiemeli: „a korábbi magyar polgármesterjelöltek, Kelemen Atilla és Borbély László tényleg 

alulteljesítettek, de egy komoly érdemük azért mégiscsak van: csak a választások napján vesztettek. 

Viszont a mostani attitűddel könnyen lehet, hogy sikerül elérni, hogy Vass Levente (vagy bárki, aki 

végül közös jelölt lesz) már egy évvel a választás előtt veszítsen”. 

 

 

Továbbra is szorgalmazzák a MOGYE magyar oktatói a magyar tagozat 
létrehozását 

2011. november 9. - transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Közleményben hangsúlyozták a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 

oktatói az önálló magyar tagozat létrehozásának szükségességét. Leírják, nemcsak azért kellene a 

törvény értelmében is multikulturális egyetemként működnie a MOGYE-nek, mert ezt a jogszabály 

így írja elő, hanem többek között azért, mert a hallgatók magyar nyelven sajátítják el 

legkönnyebben az ismereteket, így őrizhetik meg identitásukat. Ugyanakkor kiemelik, a magyar 

nyelven tanulás nem megy a román szaknyelv elsajátításának rovására: „a román szaknyelv alapos 

elsajátítása, a román beteggel román nyelven történő kommunikálás olyan evidenciák, amelyeket 

senki sem kérdőjelezhet meg” - írják. 

 

Javaslatok a szórványmagyarság megszervezésére 

2011. november 9. - Gábor Ferenc - Reggeli Újság 

A Magyar Polgári Egyesület és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei szervezete egy 

kisebb szabású szórványkonferenciát szervezett október 22-én a belényesi református egyházközség 

gyülekezeti termében. Az eseményen a téma szakértői tartottak előadást, majd a Belényesi-medence 

településeiről érkezettek is kifejtették véleményüket. A Reggeli Újságban Gábor Ferenc ehhez teszi 

hozzá a személyes véleményét, amelyet így zár: „Adja Isten, hogy az anyaország és magyar nemzet 

újra felismerje a szórványmagyarság jelentőségét, fontosságát a nemzet kulturális és nyelvi 

határainak védelmében!”. 

 

Marosvásárhely kitart az önálló tanszékek mellett 

2011. november 9. - Erdély Ma, hirado.hu 

A MOGYE magyar oktatói kedd esti tanácskozásukon egységesen úgy határoztak, nem vesznek részt 

a román többségű szenátus által kezdeményezett – az oktatási törvény előírásaival és a miniszter 

utasításaival is ellentétes – vegyes tanszékek megalakításában. A magyar oktatók továbbra is 

ragaszkodnak az önálló magyar tanszékek megalakításához, elszántak, kitartanak elhatározásuk 
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mellett, amire a nemrég elfogadott román oktatási törvény is lehetőséget ad. Ez a marosvásárhelyi 

színművészeti egyetemen és a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetemen már megtörtént, csak a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem román többségű szenátusa akadályozza még. 

Brassai Attila professzor szerint a magyar oktatók többsége már aláírta a közös nyilatkozatukat, a 

többiek csatlakozása folyamatban van. A román többségű vezetés a magyar oktatók ellenszavazatai 

mellett egy hete elfogadta az egyetem chartáját, de azt titkosan kezelik – tette hozzá Brassai. 

 

Meg kell kongatni a vészharangot 

2011. november 9. - Rákosi Katalin - szekelyhon.ro, Krónika 

A romániai magyarság fogyásáért valakinek felelnie kell – szögezte le Sepsiszentgyörgyön Szász 

Jenő. A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke szerint nem lehet elfogadható magyarázat és vigasz sem, 

hogy a románok száma nagyobb mértékben csökkent. „A romániai magyarságnak nincs jövőképe, 

ezért az életképes, erős, gyereket vállaló fiatalok kivándorolnak. Ebben nagy szerepe van a 

politikumnak, azon belül a kormány által hozott döntéseknek. Az RMDSZ 20 éve kormányon van, a 

felelősség a szövetséget is terheli” – fejtette ki Szász Jenő. Szász szerint nem a népszámlálási 

adatokat kell elferdíteni, félremagyarázni, nyugtatni saját magunkat, hanem szembe kell nézni a 

tényekkel és meg kell kongatni a vészharangot. 

 

Ritli László egészségügyi miniszter fiának sikeres versenyvizsgájáról 
érdeklődik az ANI 

2011. november 9. - Krónika 

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) információkat kért a nagyváradi illetékes 

intézményektől azzal a versenyvizsgával kapcsolatban, amelyen Ritli László RMDSZ-es 

egészségügyi miniszter fia elnyerte a Nagyváradi Megyei Kórház menedzseri tisztségét. Gavril 

Grebenişan, a megyei kórház ügyvivő igazgatója szerdán elmondta, hogy az ANI arról kért adatokat, 

hogy kikből állt a vizsgabizottság, kik nevezték ki a testület tagjait, és hogy mi volt a menetrendje a 

versenyvizsgának. Hozzátette: a kórház igazgatótanácsa hétfőn rendkívüli ülésen elemezte az ANI 

kérését, amelyet az intézmény a nagyváradi polgármesteri hivatalhoz is eljuttatott. A megyei kórház 

vezetése teljesíti az ANI kérését, és továbbítja az intézménynek a kért adatokat. A Mediafax 

hírügynökség meg nem nevezett ANI-forrásokból úgy értesült: a feddhetetlenségi ügynökség azt 

vizsgálja, hogy Ritli László miniszter személyesen nevezte-e ki a vizsgabizottságnak azt a tagját, aki 

az egészségügyi tárcát képviselte. 

 

A Vasgárda mai hívei is indulnának a parlamenti választásokon 

2011. november 9. - transindex.ro 

A két világháború közti Legionárius Mozgalom szellemi örökségét magáénak valló Párt a Hazáért 

nevű alakulat bejelentette, indulna a jövő évi parlamenti választásokon. A pártot 1993-ban 

jegyezték be, az alapítók bevallottan a Corneliu Zelea Codreanu neve által fémjelzett, a Vasgárda 

alapját adó politikai mozgalom, a Mihály Arkangyal Légiója, más nevén Mindent a Hazáért Pártot 

tekintik elődjüknek. „Folytatni kívánjuk a párt jobboldali politikáját, fel szeretnénk éleszteni a 

Nemzeti Ellenállás mozgalmát. Egy minden, a haza megmentését célul kitűző politikai erő felett álló 

parancsnokságra van szükség” - jelentette ki a párt egyik tagja. 
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Fejlesztenék a vallásturizmust 

2011. november 10. - Babos Krisztina - Krónika 

Vallásturisztikai fejlesztési elképzelésekről tájékozódik Szatmár megyében Szászfalvi László 

egyházügyi, civilügyi és nemzetiségi államtitkár. Elmondta: a magyar és a román kormány közös 

erőfeszítései eredményeként az Európai Unió magyar–román határon átívelő együttműködést 

támogató programjának turisztikai fejezete egy újabb alfejezettel bővült, melyből kimondottan 

vallásturisztikai kezdeményezésekhez lehet finanszírozást nyerni. Annak érdekében, hogy a magyar 

kormány a legfontosabb fejlesztéseket támogathassa, igyekszik felmérni az igényeket, bejárva mind 

a nyolc (Szatmár, Bihar, Temes, Arad, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Csongrád és Békés) 

érintett megyét,  ahol az önkormányzatok képviselői mellett egyházi vezetőkkel és civil 

szervezetekkel is tárgyal. 

 

Borboly módosítaná a törvényt 

2011. november 10. - Krónika 

Módosítani kell a népszavazási törvényt, különben a helyi referendumok továbbra is konzultatív 

jellegűek maradnak, és a román parlament döntése lesz a mérvadó – véli Borboly Csaba. A Hargita 

megyei tanácselnök a székelyföldi népszavazások tárgyában kiadott közleményében úgy fogalmaz: 

„ha maradnak a jelenlegi törvényi rendelkezések, mi itt, a Székelyföldön vagy bárhol az országban 

szavazhatunk bármiről bármit, a döntést Bukarestben hozzák meg”. Hangsúlyozza, ezt a helyzetet 

nem tartja a demokráciával összeegyeztethető állapotnak, és ezért tartja szükségesnek a jogszabály 

módosítását. Szerinte ennek hiányában a helyi vagy országos népszavazás a következményét  

tekintve nem több,mint egy nagymintás közvélemény-kutatás. Kezdeményezni fogja Kelemen 

Hunor szövetségi elnöknél, hogy az RMDSZ alakítson ki egy munkacsoportot, amely kidolgozza a 

módosító indítványokat a népszavazásról szóló törvényhez. 

 

RMDSZ-védelem kellene  

2011. november 10. - Bíró Blanka - Krónika, Új Magyar Szó 

A román többségű Marosvásárhely lehet az autonóm Székelyföld fővárosa, jelentette ki tegnap 

Sepsiszentgyörgyön Szász Jenő. A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke példaként elmondta, hogy 

Dél-Tirolnak is az olasz többségű Bolzano a fővárosa. Hangsúlyozta, az MPP egy pártokon felül álló 

személyiség polgármester-jelölését támogatja Marosvásárhelyen, mert olyan városvezetőre van 

szükség, aki ösztönzi a régiósodást. Szerinte a jelenlegi román polgármesternek is az lenne az 

érdeke, hogy Marosvásárhely a Székelyföld fővárosa legyen, különben Kolozsvár vagy Brassó 

árnyékában marad, és elveszíti vezető szerepét, mutatott rá. A politikus megismételte, hogy a 

polgári alakulat Bölöni László, Biró Zsolt vagy Smaranda Enache jelöltségét támogatná. 

 

Módosították a levéltári törvényt 

2011. november 10. - Új Magyar Szó 

Máté András, Kerekes Károly és Márton Árpád RMDSZ-es képviselők javaslatára a parlament 

alsóháza módosította a levéltári törvényt, amely tartalmazza az egyházi levéltári anyagok 

visszaszolgáltatását is. A jogcím nélkül elkobzott dokumentumokat püspökségenként igényelhetik 

vissza az egyházak. Bár a tulajdonosi jogot harminc napon belül megkaphatják, a tényleges 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57415
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2401&cikk=143505


 

 

 

 

 

 
6 

visszaszolgáltatás csak akkor történik meg, amikor megteremtik a megfelelő tárolási, karbantartási 

körülményeket és a hozzáférhetőséget. 

 

Sürgeti az idő a koalíciót 

2011. november 10. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Továbbra sem sikerült egyezségre jutni a koalícióban a választási törvény módosításáról, ám a vita 

nem folytatható a végtelenségig, mert a kormány kifut az időből – hangzott el az RMDSZ 

frakcióinak kedd esti együttes ülésén, melyen az RMDSZ vezetői többek között a választási törvény 

módosításáról szóló egyeztetések eddigi eredményeit és a büdzsé tervezetét ismertették a 

honatyákkal. „Megegyeztünk abban, hogy az RMDSZ nem változtat az álláspontján: továbbra is a 

vegyes választási rendszer híve, és a választások összevonásával is cask akkor ért egyet, ha az új 

törvény nem csorbítja a kisebbségek képviseletét” – számolt be az ÚMSZ-nek az ülésről Fekete 

Szabó András. 

 

Megújult az Erdélyi Riport 

2011. november 10. - Totka László - Új Magyar Szó 

Szerdától heti rendszerességgel jelenik meg az Erdélyi Riport, amely megújult formában, több 

színes oldallal kerül az olvasók elé. A kiadványt szerda délután mutatják be Marosvásárhelyen, a 

színház protokolltermében, ahol a Riport Kiadó könyvújdonságai is megtekinthetőek lesznek. „Két 

évvel ezelõtt álltunk át a kétheti megjelenésre, és most lehetőséget kaptunk arra, hogy ismét heti 

rendszerességgel jelenhessünk meg. Ezt a váltást a design megújításával is párosítottuk, az 

eddigiekhez képest a lap ezen a héten formailag már egy más kinézetben hagyja el a nyomdát. Ez 

lesz a 400. lapszámunk, és nem véletlen, hogy a váltást mostanra időzítettük, éppen kilenc évvel 

ezelőtt indult a Riport” – mondta Szűcs László főszerkesztő. 

 

Ki akarta az MKP-Híd együttműködést? 

2011. november 9. - bumm.sk 

Az MKP vagy a Híd „a hibás” az együttműködés elmaradásáért? Az utóbbi napokban a két párt 

kölcsönös üzeneteket váltott egymással, melynek a végkifejletében lehetünk csak biztosak: nagy 

valószínűséggel nem alakul magyar nagykoalíció a parlamenti választások idejére. A hogyanokról és 

miértekről Öllös László politológust, valamint a két párt képviselőjét kérdezte a bumm.sk hírportál. 

Öllös szerint a Magyar Koalíció Pártja részéről megvan a szándék a megegyezésre. „Az MKP egy 

részében van egy csoport, amelyik egyenrangú feltételekkel szeretne megegyezést kötni, a legutolsó 

Országos Tanácson ez a csoport, ha csak minimálisan is, de többségbe került. Ehhez képest a Híd 

ajánlata ezeknek a törekvéseknek a kivégzését jelentette” – véli a politológus. Berényi szerint 

Bugáréknak három célja lehetett azzal, hogy a MKP-s politikusoknak a Híd listáján való indulást 

ajánlották fel: „az MKP politikusaival megerősíteni a pártlistájukat és átcsorgatni a szavazókat a 

Hídhoz, ennek kapcsán felszámolni az MKP-t, illetve ha ebbe nem megyünk bele, akkor ráfogni a 

pártunkra, hogy mi vagyunk az együttműködés ellen”. 
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Csáky: a politika nem arról szól, hogy szeretjük vagy nem szeretjük egymást 

2011. november 9. - SITA, Új Szó Online 

A keddi heves levelezés ellenére a Magyar Koalíció pártja továbbra is nyitott a Híddal való 

együttműködésre, és „Közösen a magyar közösség érdekeiért, közösen Dél-Szlovákia érdekeiért” 

címmel közös programot ajánl. Csáky Pál a SITA hírügynökségnek elmondta: „Várjuk a válaszukat, 

hogy készek-e egy ilyen együttműködésre. Két fontos prioritást jelöltünk meg, ezek pedig a magyar 

közösség érdekei, és Dél-Szlovákia érdekei” – mondta. Csáky szerint minden, amit korábban 

politikai riválisaikról mondtak, az ma is helytálló. „Az, hogy a választók különböző impulzusok 

alapján úgy választottak, ahogy, az az ő joguk. Ez nem jelenti azt, hogy az az út, melyet a Híd vázolt, 

igaz lenne. Mi szeretnénk az együttműködést, de csak bizonyos feltételek mellett: az együttműködés 

erkölcsi alapjainak tiszteletben tartása, a pontosan lefektetett prioritások, úgy mint az emberi és 

kisebbségi jogok, dél-szlovákiai emberek szociális és gazdasági érdekeinek szem előtt tartása. Egy 

ilyen platformon elképzelhetőnek tartjuk az együttműködést” – mondta. 

 

Kisebbségi pályázatok csak a költségvetés után 

2011. november 9. - Veres István - Új Szó 

A 2012-es állami kulturális pályázatok felhívását már közzétette a kulturális minisztérium, a 

kisebbségi kulturális pályázatokat viszont Rudolf Chmel (Híd) miniszterelnök-helyettes hivatala 

addig nem tudja kiírni, amíg a parlament el nem fogadja a jövő évi állami költségvetést. Idén 

négymillió euró jutott az állami költségvetésből a kisebbségi kultúrákra, a jövő évi költségvetés 

október eleji, átdolgozott változata szerint ez 4,5 millióra nőhet. A kulturális minisztérium négy 

millióval többet kaphat erre a célra mint idén, vagyis 21,066 millió eurót. 

 

Együtt Esterházyért 

2011. november 9. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

„Hogy Esterházy János amerikai kitüntetése milyen jelentőséggel bír, jól lemérhető a szlovák 

oldalról érkezett reakciókról. A Rágalmazásellenes Liga (ADL) kitüntetését ugyanis lehet 

lekicsinyelni, értéktelennek, súlytalannak nevezni, vagy akár nyíltan támadni - mindre akad példa - 

egyet azonban nem tehettek a szlovák bírálók: nem lehetett tudomást nem venni, hallgatni róla” – 

írja Száraz Dénes. Bírálja Dušan Kováč történészt, aki egy minapi interjúban nehezményezte, hogy 

a Szlovák Tudományos Akadémia véleményét az ADL a kitüntetés odaítélése kapcsán nem kérdezte 

meg. Száraz Dénes szerint „talán azért, mert senki sem kíváncsi rá”. Emlékeztet, hogy az Akadémia 

álláspontja szerint „a csehszlovák állam szétverésén munkálkodó Esterházy voltaképpen 

antiszemita volt”. 

 

Magyar vesztesekből győztesek? 

2011. november 10. - Szilvássy József - Népszabadság 

 „Ki gondolta volna a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben, hogy nem is olyan sokára magyar 

kormánytagok lesznek Bukarestben és Pozsonyban, magyar lesz a román kulturális miniszter vagy a 

szlovákiai agrártárca vezetője? Vagy a szlovák miniszterelnök-helyettesi posztot a kisebbségiek 

ügyeiben tiszteletreméltóan empatikus, magyarul is kiválóan beszélő személyiség tölti be? Ezek 

óriási eredmények” – mondta Paul Lendvai Magyarok: Győzelmek és kudarcok c. könyvének 
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pozsonyi bemutatóján a Népszabadságnak. Lendvai súlyos hibának tartja, hogy a magyar 

belpolitika bomlasztja a határon túli magyar kisebbségek parlamenti képviseletét bomlasztják. 

„Térségünkben és minden közép-európai országban is a stabilitás egyik pillére a kisebbség bizalma 

az adott többségi nemzet toleranciája iránt. Ugyanilyen fontos, hogy az utóbbiak se kételkedjenek 

polgártársaik lojalitásában. Ezt az érzékeny és fontos egyensúlyt bonthatja meg, ha megadják a 

külhoni magyarok szavazati jogát” – véli Lendvai. 

 

Az MNT előtt a véglegesített tájékoztatási és művelődési stratégia 

2011. november 9. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács november 22-re tervezett üléséről beszélt Korhecz Tamás szerdai 

sajtótájékoztatóján. Elfogadják majd a középtávú média- és a művelődési fejlesztési stratégiát, és 

téma lesz az oktatásban foglalkoztatottak alkalmasságával kapcsolatos teszt. „Az oktatásban 

foglalkoztatottak számára létezik egy egységes alkalmassági teszt, amelyet a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat végez. Több mint egy évvel ezelőtt sok panasz érkezett a magyar 

anyanyelvű tanárok, oktatók részéről, a vizsgán nagyon magas fokú szerb nyelvtudással, szerb 

identitástudattal kell rendelkezni. Az MNT egy éve dolgozik azon, hogy ezt a diszkriminatív eljárást 

megszüntesse, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat első embere azonban levélben értesített, hogy 

nem hajlandó aláírni a szerződést, és nem teszi lehetővé ennek az egy évig előkészített rendszernek 

a bevezetését. Elindítom az összes eljárást a megfelelő állami szervnél annak érdekében, hogy 

megállapítsák Jovanović úr felelőségét, és kérni fogom a szerb kormánytól a felmentését” – mondta 

Korhecz. 

 

Kilencen fognak össze 

2011. november 10. - Magyar Szó 

A Háló Vajdasági Fejlesztési Alap nyolc másik vajdasági civil szervezettel együttműködési 

keretmegállapodást írt alá, melynek keretében a jövőben a Háló és partnerszervezetei szorosan 

együttműködnek, közösen terveznek és projektekben vesznek részt, valamint együttesen lépnek fel 

a vajdasági fejlesztési feladatok terén. „Lehetőségünk van olyan civil szervezetek mellé állni, 

segíteni a projektjeiket, vagy a sajátjainkhoz az ő segítségüket kérni, összhangba hozni azoknak a 

civil szervezeteknek a tevékenységét, amelyek hozzánk csatlakoztak, akikkel közösen a vajdasági 

magyar embert itt tarthatjuk. Tevékenységünket szeretnénk kiterjeszteni a Kárpát-medence magyar 

lakta vidékeire is, illetve más szervezetekkel is szeretnénk együttműködni, s összehozni őket a 

délvidéki szervezetekkel” – mondta az alap elnöke. 

 

Az 1944-es magyarellenes atrocitások áldozataira emlékeztek Zentán 

2011. november 9. - Vajdaság Ma 

A vajdasági magyarokkal szemben elkövetett 1944-es atrocitások zentai áldozataira emlékeztek 

szerda este Zentán. A rendezvény résztvevői a Szent István kápolnában megtartott gyászmisét 

követően az egykori Amerika Szálló épületéhez vonultak, ugyanis az 1944-es atrocitások idején ez a 

hely kínzóhelyként szolgált. A rendezvény folytatásában Širková Anikó, Zenta község polgármester 

mondott ünnepi beszédet, amelyben az emlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet, majd Rácz 
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Szabó László, a képviselő-testület elnöke emlékezett az áldozatokra, kitérve a restitúciós törvény 

egyes momentumaira is. A megemlékezés végén Širková Anikó és Rácz Szabó László csónakba 

ültek, és a Tisza-parton legyilkolt zentaiak emlékére a Tisza közepén is elhelyezték az önkormányzat 

koszorúját. 

 

A náci eszmék feléledésére figyelmeztet a vajdasági ombudsman 

2011. november 9. - Vajdaság Ma 

A náci eszmék feléledésére figyelmeztet a vajdasági ombudsman. Különösen nyugtalanítónak tartja, 

hogy ezek a fiatalok körében lelnek táptalajra. A fasizmus elleni küzdelem napja alkalmából kiadott 

közleményben Muškinja Heinrich Anikó követeli a törvények következetes alkalmazását és az 

állami szervek hatékony fellépését az alapvető társadalmi értékek védelmében. Szavai szerint 

bármiféle bizonytalanság az emberi jogok és minden egyén méltóságának védelme terén, teret nyit 

az intolerancia, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a fajgyűlölet és minden más türelmetlenség 

előtt. 

 

„A titói rendszer példaértékű volt” 

2011. november 10. – Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

Még nem tudni, hogy mikorra írják ki a következő parlamenti választásokat, a politikai pártok 

azonban már teljes gőzzel népszerűsítik magukat és az általuk képviselt eszméket. Mlađan Dinkić , a 

Szerbiai Egyesült Régiók elnöke a napokban vajdasági körúton vett részt, amelynek keretében 

többek között Szabadkára és Zomborba látogatott el. Mindkét városban arról beszélt, hogy több 

lehetőséget kell biztosítani az embereknek és mindenhol ugyanolyan körülmények között kell 

élniük a polgároknak, mint mondjuk Belgrádban vagy Újvidéken. „Nem csak a köztársasági 

intézményeket kell áthelyezni a tartományba, hanem a tartományi intézményeket is más vajdasági 

városokba, községekbe. Miért lenne minden Újvidéken? Mi kezdeményezzük, hogy mindenhol 

egyenlő esélyek teremtődjenek meg” – mondta Dinkić. 

 

Két országba zárt bizonytalanság 

2011. november 9. - Kárpáti Igaz Szó 

Egyre több megválaszolatlan kérdés merül fel a visszahonosítás következményeivel kapcsolatban, 

írja a Kárpáti Igaz Szó. Az UMDSZ-hez közel álló lap szerint „alig van olyan nap, hogy olvasóink ne 

fordulnának kételyeikkel és az őket jogosan foglalkoztató kérdésekkel” a lap szerkesztőségéhez. A 

leggyakoribb kérdés az, hogy aki a honosítás révén magyar állampolgár lesz, az ukrán útlevelébe 

kérvényezhet-e schengeni vízumot vagy kishatárforgalmi engedélyt? Rengeteg a panaszos, akik 

szerint az itteni külképviseleteken elutasítják a vízum- és kishatár-kérelmeiket. Arra hivatkozva, 

hogy miután ők már magyar állampolgárok, nem jár nekik ilyen beutazási engedély, 

kérvényezzenek helyette magyar útlevelet. Igen ám, de ahhoz, hogy valaki magyar útlevelet kapjon, 

Magyarországra kell utaznia, ugyanis a korábbi ígéretek ellenére Ungváron és Beregszászban 

továbbra sincs mód az úti okmány kérvényezésére. 
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A Verecke-ügy bírósági tárgyalása ukrán szemszögből 

2011. november 9. - Kárpátalja Ma 

A Zakarpattya.net oldalain 2011. október 27-én tette közzé a Szvoboda ultranacionalista szervezet 

kárpátaljai sajtószolgálata a hírt, hogy lezárult a Vereckei emlékművet megrongáló nacionalista 

vezetők bírósági pere, mely szerintük „nem hozott igazságszolgáltatást a Szvoboda számára”. A 

polgári felperes (vagyis a KMKSZ) ügyvédje – a Szvoboda szerint – nem a tényekre, hanem az ügy 

politikai súlyára helyezte a hangsúlyt beszédében, amivel pszichikai ráhatást akart gyakorolni a 

bíróra. A sajtóközlemény negatívan kommentálja azt, hogy az ügyvéd ismertetve az ügy külpolitikai 

súlyát hivatkozott a Juscsenko elnök és Sólyom László magyar államfő szóbeli megállapodására a 

honfoglalási emlékmű felállításáról. 
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