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Másodszor ülésezett idén a MÁÉRT Szórvány szakbizottsága 
2011. november 10. – MTI, kormany.hu 

Csütörtökön tartotta második ülését a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) Kárpát-medencei 

szórvánnyal foglalkozó szakbizottsága. Az eseményen a szórványstratégia alapvetései kerültek 

megvitatásra.  Az ülésen a Nemzetpolitikai Államtitkárság javaslatot kért a szakbizottság tagjaitól a 

jövő évi támogatási prioritások megfogalmazására, továbbá a nemzeti jelentőségű intézmények 

kritériumrendszerének újrafogalmazására. A szakbizottság továbbá meghatározta jövőbeni céljait, 

főbb prioritásait. Ezek között - több más fontos terület mellett -  a szórványoktatás,  és a 

szórványgondnoki rendszer alapjainak kidolgozása szerepel. 

 

LMP: a nemzetpolitikában nem Budapest osztja az észt 
2011. november 10. - MTI, transindex.ro, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Krónika 

Az anyaországi politikai szervezeteknek minden határon túli magyar politikai csoporttal kapcsolatot 

kell tartaniuk - mondta kolozsvári sajtótájékoztatóján Dorosz Dávid. Az LMP parlamenti 

képviselője úgy fogalmazott: a bejegyzés után rögtön szorgalmazták a kapcsolatfelvételt az EMNP-

vel, és az egyeztetések eredménye a most létrejött találkozó. Gergely Balázs, az EMNP alelnöke 

elmondta, a két párt közti tárgyalások során öt témakört - a verespataki bányaberuházást, a 

MOGYE-ügyet, a támogatáspolitikát, az autonómiát és a népszámlálást - érintettek. Mind az öt 

kérdésben azonos álláspontot képviselünk - hangsúlyozta. A négy napja Erdélyben tartózkodó 

Dorosz Dávid a Transindex kérdésére elmondta, nem elfogadható az a magyarországi gyakorlat, 

amely egyes politikai pártokat jónak, másokat rossznak bélyegez meg. 

 

SZNT: az autonómiához kell az anyaország támogatása 
2011. november 10. - Duna TV, hirado.hu 

Nyilvánvaló, hogy az autonómiát saját erőből, az anyaország támogatás nélkül nem tudjuk elérni – 

jelentette ki Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című 

műsorában. Fontosnak nevezte, hogy a mindenkori magyar kormány felvállalja a határon túli 

magyarok autonómiatörekvését. Leszögezte: területi autonómiáról van szó, ami nem jelent kiválást. 

Úgy vélte, három szinten kell állandó jelleggel, keményen dolgozni: a helyi közösség szintjén, mely 

az autonómiát igényli, továbbá szükség van az anyaország támogatására, ezt bizonyítja Dél-Tirol 

esete, mely Ausztria hathatós támogatásával érte el az autonómiát. Végül a nemzetközi fórumokon 

is meg kell ezt a kérdést jeleníteni, hiszen a többségi nemzet ellenállása együtt kell járjon az 

előítéletek lebontásával, a félelmek eloszlatásával, ennek legjobb eszköze a nemzetközi 

együttműködés – mondta Izsák. 

 

Megalakult a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma regionális 
önkormányzati munkacsoportja 
2011. november 10. - MTI 

Megtartotta alakuló ülését a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma regionális 

önkormányzati munkacsoportja csütörtökön a Parlamentben. Kőszegi Zoltán a testület fideszes 

társelnöke nemzetpolitikai mérföldkőnek nevezte a munkacsoport megalakítását. Mint kiemelte: az 

ülésen az autonómia törekvések sikerre vitelét határozták el, ez a fő célja a testületnek. Minden 

körülmények között nemzeti együttműködésre van szükség, és az autonómia sikerre vitele 

érdekében maximálisan össze kell fogni - hangsúlyozta a kormánypárti politikus. Harangozó Gábor 

(MSZP) a munkacsoport társelnöke úgy fogalmazott, hogy az autonómia azon kevés kérdések közé 
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tartozik, amiben nem csak a magyarországi pártok között van teljes egyetértés, hanem a magyar 

nemzethez tartozó összes párt és szervezet körében. A magyarság megmaradásának, a szülőföldön 

való boldogulásának a leghatékonyabb eszköze az autonómia elősegítése és megteremtése - 

mutatott rá. Kalmár Ferenc (KDNP) kiemelte: a magyar diplomácia egyik feladata, hogy ráébressze 

Európát, van egy magyar kérdés, amit meg kell oldani. 

 

Borbély Ernő kitüntetése 
2011. november 10. - Kormany.hu 

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 2011. november 10-én Magyar 

Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést adott át Borbély Ernőnek. A 

csíkszeredai születésű tanár példás, bátor kiállással lázadt a romániai kommunista diktatúra 

magyarellenes politikája ellen, tevékenységéért az elnyomó hatalom négy és fél évre börtönbe zárta. 

Borbély Ernőt a fogság nem törte meg, az 1989-es fordulat után képviselőként (1990-1992) és 

meghatározó közéleti személyiségként szolgálta és szolgálja az erdélyi magyar közösséget. 

 

Eckstein: a verespataki beruházás az egész Kárpát-medencére veszélyt jelent 
2011. november 10. - transindex.ro 

„Jelzésértékű, hogy a magyarországi politikai pártok egyöntetűen a verespataki bányaberuházás 

ellen vannak. Verespatak ügye környezetvédelmi probléma, ne használják politikai 

haszonszerzésre!” - jelentette ki Dorosz Dávid Kolozsváron. Az LMP politikusa szerint ökológiai 

bomba ketyeg a Kárpát-medencében. „Verespatak egész Romániára, és az egész Kárpát-medencére 

veszélyt jelent” - jelentette ki Eckstein-Kovács Péter, aki dicséretesnek tartotta, hogy a fragmentált 

magyarországi politikai életben egyértelmű konszenzus övezi a verespataki bányaberuházás 

kérdését. Az RMDSZ liberális platformjának alelnöke hozzátette, a bányanyitás elleni összefogást ki 

kellene terjeszteni minden magyar szervezetre, és itt az ideje, hogy az RMDSZ is csatlakozzon. 

 

Az etnikai szavazás spiráljában 
2011. november 10. - Bíró Zoltán - transindex.ro 

A marosvásárhelyi polgármester-jelölt ügye kapcsán Bíró Zoltán leszögezi: „Az européer 

gondolkozású, toleráns, empatikus, ráadásul (nem mellesleg) kiváló szervezési és kommunikációs 

képességekkel megáldott emberjogi aktivista, Smaranda Enache személye vonzó alternatíva lehetett 

volna mind a magyarok, mind a románok számára – ez utóbbiak esetében nyilvánvalóan nem 

azokra az agyhalottakra gondolunk, akiknek még egy echte román polgármesterjelölt magyarság-

szimpátiája is eleve kizáró tényező, hanem akik elvileg vevők lennének a nyitásra, de rosszul 

értelmezett nemzeti büszkeségi okokból hallani sem akarnának arról, hogy Vásárhelynek ne 

úgymond román polgármestere legyen. Igen ám, de a normalitás fenyegetésének súlya alatt egy 

bizonyos érdekvédelmi szövetségnél idejében leesett a tantusz, hogy a saját kádereik érdekvédelme 

mégis csak előbb való dolog. És az újbóli etnikai szavazás megakadályozásának még a lehetőségét is 

sietve elkúrták”. 
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Övön aluli ütés volt a prefektus lépése – vélekednek Nyárádszeredában 
2011. november 10. - Gligor Róbert László - szekelyhon.ro 

November 3-án a prefektus beperelte a közigazgatási bíróságon Nyárádszereda 14 helyi tanácsosát, 

és a bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő büntetés kirovását követeli minden napra tavaly 

május 3-tól, miután a helyi tanács azóta is sorozatosan megtagadta azt, hogy életbe léptesse az 

akkor született bírósági határozatot. Ez kimondja, hogy a főtéri parkban levő 1022 négyzetméteres 

területet ki kell venni a közvagyoni leltárból, mert az az ortodox egyház tulajdonát képezi. Ha a 

prefektus pert nyer a tanácsosok ellen, akkor azok egyenként közel hatezer euróra rúgó összeget kell 

fizessenek kártérítés címén. Tóth Sándor alpolgármester felháborítónak és ugyanakkor 

provokatívnak minősíti az esetet. Úgy véli, hogy ezzel a prefektus zsarolni akarja a tanácsot, hogy az 

az ortodox egyház számára kedvező döntést hozzon, továbbá ezzel a lépésével ellehetetleníti a helyi 

döntéshozó szerv működését. 

 

Büdzséviták a kormányban 
2011. november 11. - Moldován Árpád Zsolt - Új Magyar Szó, Erdély Ma 

Kevesli az RMDSZ a kultúrára és oktatásra szánt összegeket a jövő évi költségvetésben. A Szövetség 

a kedd esti kormányülésen világossá tette koalíciós partnere számára: ezt nem tudják elfogadni, 

ugyanis elsősorban e két tárcán keresztül bonyolítják le a nemzeti kisebbségeket érintő 

programokat. Az RMDSZ azt szeretné, ha a két minisztérium finanszírozása legalább az idei szinten 

maradna. Kormányközeli források szerint az első költségvetési tervezet 200 millió lejjel kevesebbet 

irányoz elő a Kelemen Hunor vezette kulturális tárcának, amely a tavalyi 700 millió helyett csak 

500 millió lejt kapna. 

 

Szarka László: újjászülető magyar nemzetpolitika 
2011. november 11. - Totka László - Új Magyar Szó 

„Schengen hatására a magyar nemzetpolitikának sikerült újjászületnie” – állapította meg szerda 

este a Nagyváradi Szacsvay Akadémia Mérlegen a magyar történelem című előadássorozatának 

vendége, Szarka László. Az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának főosztályvezetője a „Bel-

magyar” és „kül-magyar” kapcsolatok a rendszerváltás óta címmel tartott telt házas előadást az Ady 

Endre Gimnázium dísztermében. „Az Európai Unió egyik pozitív hozadéka a magyar nemzetpolitika 

számára, hogy tárgyalásra kényszerít, és a konfliktusokat csak így lehet megoldani. 

Nemzetpolitikánk csak úgy érvényesül, ha feladatközösséget vállalunk a szomszédjainkkal” – zárta 

előadását Szarka László. 

 

Bizonytalan a restitúció 
2011. november 11. - Krónika 

Beláthatatlan ideig kitolódhat az egyházaktól elkobzott levéltári anyagok teljes körű 

visszaszolgáltatását lehetővé tevő, a hét elején elfogadott törvény hatályba lépése, miután 

csütörtökön a Szociáldemokrata Párt nevében Lia Olguţa Vasilescu szenátor, az alakulat szóvivője 

bejelentette, az alkotmánybíróságon kívánják megtámadni a jogszabályt. További hátráltató 

tényező, hogy a dokumentumokat a restitúció előtt mikrofilmre kell venni, amihez nincs meg a 

szükséges infrastruktúra és anyagi keret. 
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Hangsúlyosabb papi támogatás 
2011. november 11. - Babos Krisztina - Krónika 

A jövőben nemcsak a szórványban dolgozó lelkészek kapják az eddig folyósított 

szórványtámogatást, hanem ez elérhető lesz minden, határon túl anyanyelvű pasztorációt végző pap 

számára – jelentette be Szászfalvi László vallásügyi államtitkár Szatmárnémetiben, az EMNT helyi 

demokrácia-központjában az egyházak és civil szervezetek képviselőivel tartott találkozója 

keretében. Arról is beszélt, hogy a jövőben az államtitkárság programjaira szánt összeg 25 százaléka 

áll majd a határon túliak rendelkezésére. Hozzátette, hogy a civil szerveztek programjainak 

támogatására a Nemzeti Civil Alap helyett megalakítják a Nemzeti Együttműködési Alapot. A 

pályázati rendszert jelentősen leegyszerűsítik, a regionális kollégiumok helyett pedig szakmai 

kollégiumok hozzák majd a döntéseket, melyekben a civil szervezetek képviselői mellett helyet 

kapnak a szakma által delegált tagok, valamint az érintett minisztériumok küldöttei is. A határon 

túliak azonban továbbra is csak magyarországi partner bevonásával részesülhetnek az alap 

támogatásából. 

 

Levéltári csata 
2011. november 11. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente a Krónika vezércikkében a következőket írja: „Hogy mennyire fontos a kommunista 

állam által elkobzott egyházi dokumentumok visszaszolgáltatása,  azt épp az bizonyítja, hogy a 

magyar kérdésekben az utóbbi hónapokban rendszerint durva nacionalista kirohanásokat 

produkáló ellenzéki pártok nem értenek egyet a döntéssel. Ne tévesszen meg senkit, hogy a 

Szociáldemokrata Párt szóvivője óvatosan, mondandóját jogi köntösbe csomagolva indokolta, miért 

támadják meg az alkotmánybíróságon a levéltári anyagok visszaszolgáltatását kimondó jogszabályt. 

A restitúció ugyanis elsősorban a kisebbségi, magyar felekezetek szempontjából fontos, amelyek 

nem csupán értékes dokumentumokat és anyakönyveket igényelnek vissza, hanem olyan okmányok 

is létezhetnek, amelyekkel szintén visszaigényelt ingatlanaik tulajdonjogát is bizonyíthatják”. 

 

Különleges jogállást a nemzeti régióknak 
2011. november 11. - Izsák Balázs - Krónika 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a Krónika hétvégi mellékletében terjedelmes 

írásban fejtegeti, hogy mit kellene tartalmaznia annak az uniós polgári kezdeményezésnek, amely a 

székelyföldi autonómia kialakítását irányozná elő: „Az elmúlt évben az uniós polgári 

kezdeményezés többször is a figyelem középpontjába került. Előbb a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT), majd az erdélyi magyar közélet más szereplői is bejelentették, hogy élni kívánnak az új 

lehetőséggel. Kevés szó esett azonban arról, hogy ennek hol vannak a korlátai, milyen feltételeknek 

kell megfelelni ahhoz, hogy egyáltalán el lehessen indítani az aláírások összegyűjtését. Az uniós 

jogban járatlanok néha érdekes, de teljes mértékben kivitelezhetetlen ötletekkel állnak elő. Ilyen jó 

szándékú, de naiv és esélytelen elgondolás az is, amely magyar felsőoktatási intézményt vagy 

magyar tagozatot is uniós szintű jogi aktussal hozná létre. Vizsgáljuk meg közelebbről, mit lehet, és 

mit nem lehet kezdeményezni a polgároknak az Európai Unióban”. 

 

Csíkszeredában tervez felvonulni december 1-jén a Noua Dreapta és a 
Székely Gárda 
"Románia szívébe", Csíkszeredába invitálja a december elsejét ünnepelni vágyó románokat az Új 

Jobboldal (Noua Dreapta) szélsőséges nacionalista szervezet. "Ha eleged van magyar szeparatisták 
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alkotmányellenes megnyilvánulásaiból és nem közömbös számodra a Hargita, Kovászna és Maros 

megyei románok sorsa, akik idegenné váltak saját országukban, ha román vagy és büszke vagy erre, 

gyere a nemzeti ünnepi felvonulásra!" - áll a felhívásban. Az Új Jobboldal továbbá emlékezteti a 

szimpatizánsait arra, hogy két évvel ezelőtt Kovászna megyében, tavaly pedig Maros megyében 

ünnepelte Erdélynek az "anyaországgal" való egyesülését. A Székely Gárda Mozgalom szélsőséges 

nacionalista szervezet reakciója nem késett. Az ellen-felhívásában felkér "minden székely és magyar 

hazafit, valamint a Székelyföld sorsát szívén viselő embert", hogy december elsején jelenlétükkel 

tiltakozzanak a felvonulás ellen. "Követeljük, hogy az illetékes szervek, jelen esetben a törvények 

ismeretében, akadályozzák meg az említett szervezet felvonulását a Székelyföld szívében" - áll a 

Székely Gárda közleményében. 

 

Paton ülésezett a magyar-szlovák vegyes bizottság 
2011. november 10. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Az államhatárokon átnyúló egészségügyi ellátással, a tömegközlekedéssel, az úthálózat 

fejlesztésével, valamint az idegenforgalmi együttműködés kiszélesítésével foglalkozott a magyar-

szlovák kormányközi vegyes bizottság. „Örülök, hogy bizottságunk tárgyalásai konkrét tetteket 

eredményeznek. Hatalmas sikernek tartom, hogy hidak épülnek az Ipolyon” - jelentette ki Maroš 

Žilinka szlovák belügyi államtitkár az ülés utáni sajtóértekezleten. „Nagyon örülök, hogy szép és 

konkrét eredményeket mutathatunk ki. A két Ipoly-híd átadását hatalmas sikernek tekintem” - 

nyilatkozta Szabó Erika, a KIM területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára, a 

bizottság magyar tagozatának vezetője. Fontos előrelépésnek minősítette, hogy a sátoraljaújhelyi 

határátkelőt most már nem csak a gyalogosok, hanem személygépkocsik is igénybe vehetik. 

 

Beszélgetés a kettős állampolgárságról Révkomáromban 
2011. november 10. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A Rákóczi Szövetség komáromi Selye János Egyetem mellett működő tagszervezte november 8-án 

„Kettős mérce” címen beszélgetést szervezett a RÉV Magyar Kultúra Házában. Az eseményre 

mintegy félszáz érdeklődő látogatott el. A beszélgetést Jobbágy István, a Selye János Egyetem 

tanára vezette. Dolník Erzsébet, nyugalmazott pedagógus, volt MKP-s parlamenti képviselő, Kassai 

Gyula, lévai református lelkész és Gubík László mesélték el, miért és mikor vették fel a magyar 

állampolgárságot, beszéltek tapasztalataikról az ügy kapcsán. Kassai Gyula többek közt így 

fogalmazott: „... most már nem csak lelki és szellemi értelemben, hanem közjogi értelemben is 

magyar állampolgár lehetek, úgy, hogy nem hagytam el a szülőföldemet…” Dolník Erzsébet pedig 

hangsúlyozta, hogy „a jogok, lehetőségek, amelyekkel nem élünk, olyanok, mintha nem is 

léteznének”. 

 

Esterházy-emlékművet avatnak Komáromban 
2011. november 10. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás kezdeményezésére november 17-én kerül sor gróf 

Esterházy János mártírpolitikus emlékművének avatására és megszentelésére Komáromban. A 

Szervátiusz-díjas Nagy János szobrászművész alkotta Esterházy-dombormű a belvárosban, a Nádor 

utca 14. szám alatt található Saga kávézó épületének falán lesz elhelyezve. Az avatásra elfogadta a 

meghívást Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete, Berényi József, az MKP elnöke, 
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Duray Miklós író-politikus, valamint Dráfi Mátyás színművész. Jelen lesznek Észak- és Dél-

Komárom városának elöljárói, valamint a történelmi egyházak képviselői. 

 

 

A kulturális tárca horthystának tartja az új helységnévlistát 
2011. november 11. - Új Szó 

A szlovák kulturális minisztérium szerint nem kellene olyan településneveket használni 

Szlovákiában, amelyek a Horthy-korszakot és a magyarosítás éveit idézik. A tárca véleménye azt 

jelzi, hogy a kisebbségekért is felelős miniszterelnök-helyettesi hivatal által kidolgozott javaslatot a 

vártnál jóval nehezebb lesz elfogadtatni a szlovák törvényhozásban. Amennyiben a javaslatot 

elvetik, úgy előfordulhat, hogy azok a magyarok által is lakott települések, melyek szlovák 

történelmi személyiségekről kapták hivatalos elnevezésüket (például: Párkány, Gúta, Diószeg), a 

jövőben sem használhatják majd  magyar nevüket. 

 

A tartományi ombudsmannál járt a magyar nagykövet 
2011. november 10. - Vajdaság Ma 

Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete a Tartományi Ombudsman meghívására 

látogatást tett az újvidéki intézménynél. A magyar diplomata Muškinja Heinrich Anikó vajdasági 

ombudsmannal és Vukašinović Évával, a nemzeti kisebbségek jogainak védelmével foglalkozó 

ombudsman-helyettessel a vajdasági és szerbiai nemzeti kisebbségek jogainak védelmével 

kapcsolatos időszerű kérdésekről folytatott megbeszéléseket. A tárgyalásokon külön figyelmet 

szenteltek az időszerű temerini helyzetnek, Nikowitz nagykövettel ismertették a Tartományi 

Ombudsman állásfoglalását ebben a kérdésben. 

 

A Tájékoztatási Bizottság már elfogadta a médiastratégia javaslatát 
2011. november 10. - Pannon RTV 

Egyhangúlag fogadta el a Vajdasági Magyar Médiastratégia  javaslatát a Magyar Nemzeti Tanács 

Tájékoztatási Bizottsága. A dokumentum, melynek elkészítését több hónapos munka előzte meg, a 

2011-től 2016-ig terjedő időszakot öleli fel a tájékoztatás területén. A dokumentumban egyebek 

mellett célként szerepel a folyamatos magyar nyelvű, magyar szellemiségű tájékoztatás biztosítása. 

 

Szórványvezető-képzés Zentán 
2011. november 10. - Vajdaság Ma 

A hétvégén kezdődik meg Zentán, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban az a szórványvezetői 

képzés, amit az Identitás Kisebbségkutató Műhely munkatársai hívtak életre azzal a célkitűzéssel, 

hogy minél magasabb szintre emeljék a szórványgondozással foglalkozók szakmai felkészültségét. A 

program koordinátorai szerint mivel a szórványban élők egyik legnagyobb hátránya az 

elszigeteltség, ezért a képzés során a különböző településeken dolgozók kapcsolatrendszere is 

bővülhet majd, ugyanis a szórványmagyarság vezetői megismerkednek egymással és egymás 

tevékenységével is. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2011/11/11/a-kulturalis-tarca-horthystanak-tartja-az-uj-helysegnevlistat
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12586/A-tartomanyi-ombudsmannal-jart-a-magyar-nagykovet.html
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12587/Szorvanyvezeto-kepzes-Zentan.html
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Nikolid és miniszterei 
2011. november 11. - Magyar Szó 

A választási győzelem gondolatával eljátszadozva Tomislav Nikolić, a Szerb Haladó Párt elnöke a 

Večernje Novosti lapnak adott nyilatkozatában felsorolta azokat a neveket, pártokat, melyeket 

mindenképp szívesen látna egy, az SZHP által vezetett következő kormányban. Elmondta, pártja az 

Új Szerbiával, a Szerbia Ereje Mozgalommal és a Szocialista Mozgalommal közös választási listát 

állít majd, de a következő kormányban a belügyminiszteri funkciót kész felajánlani a Vajdasági 

Magyar Szövetségnek. Nem először kopogtat a haladók vezetője a mostanihoz hasonló politikai 

ajánlattal a VMSZ ajtaján. Pásztor István, a VMSZ elnöke a következőképp kommentálta a Magyar 

Szónak Nikolić legújabb kijelentését: „Lassan unalmassá váló, az utóbbi egy–másfél évben 

folyamatosan jelen lévő nyomásgyakorlási mechanizmus része ez a Szerb Haladó Párt részéről. 

Személy szerint ezzel nem szoktam foglalkozni, mert úgy gondolom, először át kell ugrani az 

akadályt, s csak utána kiáltani, hogy „hopp”. Magyarán: a VMSZ számára a választások a fontosak, 

az elérhető eredmény a fontos, utána majd kiderül, mi lesz Nikolić dolga, hogy előtte kinek mit 

ígér.” 

 

Emlékezve kell a megbékélést keresnünk 
2011. november 11. - Fekete J. József - Magyar Szó 

„Semmilyen jogi csűrés-csavarás nem cseréli fel a vagyon-visszaszármaztatás kezdetének idejét és 

nem iktatja ki a kollektív bűnösség elvét ebből a jogszabályból. Vagyis, ha a törvény nem változik, a 

kollektív bűnösség is marad. Tehát ma ott vagyunk, ahol 20 évvel ezelőtt voltunk. Emlékezhetünk a 

44/45-ös áldozatokra, de marad a kollektív bűnösség bélyege, marad a másodrendű polgár szerepe, 

akit a szerb képviselőházban is büntetlenül le lehet fasisztázni, maradnak az ígéretek, hogy majd 

egyszer, ha a szerb államnak lesz rá pénze, tudományosan is feltárják a 44/45-ös eseményeket” – 

mondta Horváth Ódry Márta , a VMDK nyugat-bácskai szervezetének elnöke a Magyar Szónak 

adott interjújában azzal kapcsolatban, hogy a DP és a VMSZ elnöksége szóbeli megegyezést kötött, 

miszerint a vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvényt a rehabilitációról szóló törvény egy 

szakaszával módosítják. 

 

Tízezer lakossal kevesebb 
2011. november 11. - Magyar Szó 

Zombor és a közigazgatásilag hozzá tartozó tizenöt falu lakossága a népszámlálás nem hivatalos 

adatai szerint 2002-től máig 9448 fővel csökkent. Zombor gazdasági potenciálja képtelen 

megtartani a város lakosságát, aki teheti, a gazdaságilag erős központokba költözik, Újvidéken, 

Belgrádban vállal munkát. Az egyetemi hallgatóknak mindössze öt százaléka tér vissza tanulmányai 

végeztével a városba. A lakosság etnikai összetételéről egyelőre nem hivatalos adatot se hoztak 

nyilvánosságra. A 2002-es összeírás szerint a városban (a környező falvak nélkül) huszonegy 

nemzet képviselője élt. A népesség egy százalék feletti számban szerbek (64,09 százalék), magyarok 

(7,2 százalék), jugoszlávok (6,45 százalék), horvátok (6,21 százalék), bunyevácok (4,31 százalék) és 

montenegróiak (1,56 százalék). 

 

 

 

http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-11-11_Nikolic_es_miniszterei.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-11-11_Emlekezve_kell_a_megbekelest_keresnunk.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-11-11_Tizezer_lakossal_kevesebb.xhtml
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Ezentúl a templomkertben emlékeznek 

2011. november 10. - Kárpátalja 

Hatvanhét évvel a kárpátaljai magyarságot ért legnagyobb tragédia után a református 

templomkertben gyűltek össze a helybéliek emlékezni. Palkó Katalin, a KMKSZ Tiszasalamoni 

Alapszervezetének elnöke köszöntötte a vendégeket. „Ez a történet 1944-ben kezdődött, amikor a 

megszálló szovjet csapatok úgy döntöttek, hogy jól érthető terrorakcióval lépnek be Kárpátaljára” – 

kezdte ünnepi beszédét Kovács Miklós. „Úgy döntöttek, hogy az általuk szabadságszeretőnek, 

nyakasnak tekintett magyar nemzetet egy gyilkos akcióval törik meg egyszer és mindenkorra… Ez a 

történet akkor lesz lezárva, amikor a magyar nemzet vagy eltűnik, vagy a másik befejezése a 

történetnek az lehet, hogy mégiscsak felállunk. A nemzet mégiscsak magára talál, és képes lesz 

összetartani, összefogni. Képesek leszünk felsőbb szempontokat figyelembe véve egyéni 

szempontokat félretenni.” 

 

Hóvári János helyettes államtitkár Kárpátalján 
2011. november 10. - Kárpátalja 

A héten Kárpátaljára látogatott Hóvári János, a Magyar Külügyminisztérium helyettes államtitkára. 

A magyar külügy képviselője látogatásának első napján találkozott Olekszandr Ledidával, a megye 

kormányzójával. Magyarország szeretne szorosabban együttműködni Kárpátalja megyével a 

klímaváltozással, a környezetvédelemmel, az oktatás korszerűsítésével összefüggő projektekben, 

hangzott el a találkozón. A magyar diplomatát Ungváron fogadta Kovács Miklós, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség elnöke és Brenzovics László alelnök, akikkel megvitatták a kárpátaljai 

magyarságot érintő legfontosabb problémákat. Beregszászban felkereste a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolát, majd felkereste a szomszédos Kárpátaljai Megyei Állami Levéltárat, 

melynek korszerűsítéséhez Magyarország is hozzá kíván járulni. 

 

Mindenkinek kijár a tisztelet, aki életét adta nemzetünkért 
2011. november 10. - Kárpátalja Ma 

Munkácson, a kamjankai temetőben a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete és városi 

alapszervezete 2011. november 5-én felavatta az I. világháborúban a Latorca-parti város fölötti 

hegyekben dúló harcokban életüket vesztett katonák, valamint a II. világégésben elhunyt honvédek 

tiszteletére állított márványtáblákat, amelyeket a Pro Patria 1914–1918 emlékoszlopon helyeztek el. 

A hathatós támogatásoknak köszönhetően sikerült feltérképezni és dokumentálni a munkácsi 

kamjankai és a régi oroszvégi temetők magyar sírjait, egészében mintegy ötezer nevet. A kamjankai 

temetőben például közel 170 nevezetes személy van eltemetve, nyolc 1848-as hős, több mint 25 

egyházi személy, Munkács több polgármestere és jegyzője, nem egy magas rangú hivatalnok, 

katonatiszt, orvos, tanár. A program keretében visszaállítottak több ledőlt síremléket, 

megtisztítottak megannyi, növényzettel benőtt sírt. 
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„Emberközelibb politikát szándékozom folytatni” 
2011. november 10. - Új Magyar Képes Újság 

Az Új Magyar Képes Újság interjút közöl Jankovics Róberttel, a HMDK parlamenti 

képviselőjelöltjével. Jankovics szeretne „új munkahelyeket teremteni nemzettársaink részére, 

valamint jobb és biztonságosabb megélhetést a mezőgazdaságból élők számára, hiszen a magyar 

kisebbség legnagyobb része ezzel foglalkozik. Számos javaslatot fogok tenni a jobbítás érdekében, és 

amennyiben a képviselői nyugdíjak kérdése is napirendre kerül, ígérem, hogy támogatni fogom a 

logikátlanul és aránytalanul magas parlamenti nyugdíjak csökkentését. Mindemellett 

természetesen számos olyan, kisebbségi sorban élő nemzetrészünk számára fontos projektünk van, 

amelyeket szeretnék majd maradéktalanul megvalósítani, ami eddigi képviselőinknek nem sikerült” 

– mondta Jankovics. 

Göncz és Orban magyar nemzetiségi parlamenti képviselő-jelöltek 
2011. november 10. - RTV Hidak 

Éjfélkor letelt a jelölések benyújtásának határideje. A politikai pártoknak és a listáknak be 

kellett adniuk a jelöltjeik névjegyzékét, amennyiben részt akarnak venni az előrehozott 

választásokon. A magyarlakta választókörzet választási bizottságához két jelölt adta be 

jelölését az országgyűlési képviselőségre: a jelenlegi képviselő, Göncz László és fiatal 

kihívója, Orban Dusan. 
 

A nemzetiségi választói névjegyzék megtekintéséről 
2011. november 10. - RTV Slovenija 

Javában folynak az előkészületek a decemberi parlamenti választásokra, amelynek időpontja 

december 4-e lesz. A választójoggal rendelkező polgárok ekkor adhatják le szavazatukat az 

országgyűlési képviselő jelöltekre. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen a nemzetiségi 

parlamenti képviselő jelöltre is. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

Választói Névjegyzéket Előkészítő Bizottsága is készül a választásokra. A választói 

névjegyzék a mai naptól november 19-ig lesz kifüggesztve a Közigazgatási Hivatalokban. 
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