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Egy párt, egységes képviselet – az MSZP kongresszusán szólalt fel Kovács 
Péter RMDSZ-főtitkár 

2011. november 13. - Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

A Magyar Szocialista Pártnak (MSZP) nyitnia kell azon határon túli magyarok felé, akik 

nem tudják elfelejteni a kettős állampolgárságról szóló népszavazás eredményét – mondta 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára az MSZP szombaton tartott kongresszusán. Az RMDSZ 

főtitkára úgy fogalmazott, egyetlen felelős politikai párt sem engedheti meg magának, 

hogy megsértődjön, elzárkózzon a párbeszédtől. Hozzátette: számukra nem az a 

legfontosabb, hogy valaki jobb, vagy baloldali, kereszténydemokrata, szociáldemokrata, 

vagy liberális, hanem az, hogy hogyan viszonyul az általunk képviselt közösséghez. 

 

Létkérdés az együttműködés a magyar kormány és az RMDSZ között 

2011. november 14. - Gál Mária - Népszava 

A külhoni magyar szervezetek és a magyar kormány viszonya nem függhet a napi 

politikától, ezeknek a szervezeteknek önállóan kell politizálniuk ahhoz, hogy hatékonyak 

lehessenek – mondta Markó Béla a Népszavának adott interjújában. Az RMDSZ volt 

elnöke, Románia miniszterelnök-helyettese szerint nehezen bár, de ezt eddig minden 

kormány tudomásul vette. „Rendkívül rossz kezdeményezésnek tartom az Erdélyi Magyar 

Néppárt létrehozatalát és természetesen nagyon súlyos szavakkal ítélem el azt, hogy ezt 

Magyarországról támogatják.” – mondta Markó. Az EMNP kapcsán elmondta, nincs 

meggyőződve arról, hogy a Tőkés Lászlóék elsődleges célja az lenne, hogy a román 

parlamentben képviselhessék a magyarságot.  

 

Megállíthatatlanul pusztulnak a határon túli magyar temetők 

2011. november 11. - Felvidék Ma 

A határon túli magyar temetők kilátástalanul rossz állapotáról, pusztulásáról számol be a 

műemlékem.hu portál. A magyar múlt egy szeletét őrző sírkertek kétségbeejtő helyzetét a 

losonci református temető múltjának, jelenének, és sajnos kilátástalan jövőjének 

felvázolásával mutatja be a Határeset-program Felvidék-szakértője, Paszternák István.  

 

11 vendégelőadás a József Attila Színházban 

2011. november 11. - MTI, hirado.hu 

Határon túli társulatok vendégjátékait láthatja a közönség a József Attila Színházban; a 

programsorozat november 18-án indul a kassai Thália Színház bemutatkozásával. 

Nemcsák Károly, a színház igazgatója elmondta, hogy nagyon fontos számukra a tizenegy 

előadásból álló rendezvénysorozat, amelynek megvalósítását a Fővárosi Önkormányzat 

10,5 millió forinttal támogatja. Nemcsák Károly szerint a vendégelőadások során a 
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budapesti közönség betekintést nyerhet abba, milyen magas színvonalú, elmélyült munka 

folyik a magyar színházművészet szerves részét képező határon túli színházak 

műhelyeiben. 

 

A Iorga-tábla eltávolítására szólítják fel László Attilát 

2011. november 11. - Krónika, transindex.ro 

A Mátyás-szoborcsoport elé kihelyezett Iorga-tábla eltávolítására szólítja fel a Magyar 

Ifjúsági Tanács (MIT) László Attilát, Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármesterét. A szervezet 

szerint mivel a korrupciós ügyek miatt letartóztatott polgármester, Sorin Apostu helyett a 

városvezetői szerepet jelen pillanatban László Attila tölti be, törvényes eszközökkel lehetne 

eltávolítani a kolozsvári magyar közösséget sértő feliratot a Mátyás-szobor elől. László 

Attila ellenben azt állítja: őt nem nevezték ki az őrizetbe vett polgármester ideiglenes 

helyettesítőjének, a táblát pedig nem tudja eltávolítani. 

 

Lemondott kórházigazgatói tisztségéről Ritli László egészségügyi miniszter fia, 
miután az ANI vizsgálódni kezdett 

2011. november 11. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, Új Magyar Szó 

Lemondott pénteken alig néhány hete versenyvizsgán elnyert kórházigazgatói tisztségéről 

Ritli László Csongor, Ritli László RMDSZ-es egészségügyi miniszter fia. A visszalépésre 

néhány nappal azt követően került sor, hogy az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség 

(ANI) adatgyűjtésbe kezdett a Nagyváradi Megyei Kórház menedzserigazgatói tisztségének 

betöltésére kiírt versenyvizsgáról, amelyen Ritli László Csongor egyetlen jelöltként vett 

részt.  

 

Lemondanak a szociáldemokraták közigazgatási átszervezés esetén 

2011. november 11. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Lemond a Szociáldemokrata Párt a parlamenti helyekről és a közintézményekben betöltött 

tisztségeiről, ha közigazgatási átszervezés lesz. Victor Ponta, a szociáldemokrata elnök azt 

mondta, nem hiszi, hogy erre sor kerülne, de ha mégis, akkor a parlamenti helyek 

felfüggesztésével fogják hatalomváltásra bírni az országot.  

 

Megvonhatják a MOGYE teljes költségvetését 

2011. november 11. - Erdély Ma, Erdély Tv 

Továbbra sem hajlandó létrehozni az önálló magyar főtanszéket a Marosvásárhelyi Orvosi 

és Gyógyszerészeti Egyetem szenátusa, pedig erre az új tanügyi törvény kötelezi. A 

kétharmados román többségű testületet egy hónappal ezelőtt a Tanügyminisztérium is 

felszólította a charta módosítására. Ennek ellenére változtatás nélkül küldték vissza a 
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dokumentumot a szaktárcának. Ezért akár a teljes költségvetését is megvonhatják a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemnek, ha továbbra sem tartja be a 

törvényt, mondta az Erdély Tv híradójának Borbély László.  

 

Marosvásárhely: megszólaltak a civilek 

2011. november 11. - Erdély Ma 

Egyetemi oktatók július végén és augusztus elején keltezett Vass Leventét támogató 

leveleit küldte ki az EMNT Maros megyei elnöksége a sajtónak. A fiatal orvost támogatók 

között Dr. Dávid László, professzor, a Sapientia-EMTE rektora, Dr. Hollanda Dénes, 

nyugalmazott érdemes professzor, Dr.Székely Gyula, egyetemi tanár, a Sapientia EMTE 

Marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karának dékánja, illetve a MOGYE 

szenátusának magyar nemzetiségű tanárai szerepelnek.  

 

Közösség nélkül nincs magyar oktatás 

2011. november 11. - Sólya R. Emília - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Országos tájékoztató körútjának következő állomásaként Aradon találkozott a megye 

magyar pedagógusaival, iskolaigazgatóival, illetve a magyar önkormányzati képviselőkkel 

Király András (RMDSZ) oktatási államtitkár, aki az új tanügyi törvény fontosabb részleteit 

ismertette. Bognár Levente hangsúlyozta, az elkövetkezőkben a magyar közösségeknek 

különös hangsúlyt kell fektetniük az oktatásra, ami a „megmaradás alappillére”. A 

találkozót nemhiába szervezték a főgimnázium dísztermében, nyomatékosítani szerették 

volna: a főgimnázium Arad megye egyetlen magyar tannyelvű középiskolája, a magyar 

közösség feladata pedig elérni, hogy gyermekei ebben az iskolában végezhessék el a 12 

osztályt.  

 

A székelyföldi felsőfokú képzésről tanácskoztak Csíkszeredában 

2011. november 12. - transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Sikeres Székelyföld konferencián Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsának elnöke 

elmondta, hogy a térség önkormányzatainak és felsőoktatási intézményeinek a legfőbb 

célja a fiatalok itthon tartása vagy hazatérésének támogatása kell legyen. Tamás Sándor, 

Kovászna Megye Tanácsának elnöke az utóbbi hat–nyolc évben Székelyföldön 

bekövetkezett változásokra hívta fel a figyelmet. 

 

Sógor: az autonómiának az ország érdekében kell megvalósulnia 

2011. november 12. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az autonómiának nem az ország ellenében, hanem az ország érdekében kell megvalósulnia 

– állítja Sógor Csaba, Európa Parlamenti képviselő, aki még hozzáteszi, hogy az Unióban 

vannak jó példák a kisebbségek helyzetére vonatkozóan. A képviselő többek között 

kifejtette: a kisebbségi jogok nem különleges privilégiumok, hanem természetes velejárói 
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egy normális országnak, egy kisebbségnek az alkotmányban foglalt jogai mellett 

döntéshozói jogai is kell legyenek.  

 

Idén kétmillió forinttal támogatta az erdélyi gyermekeket a Győri Római 
Katolikus Püspökség 

2011. november 13. - Krónika, MTI, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Kétmillió forint gyűlt össze a szegény sorsú erdélyi gyermekek megsegítésére az idei 

szeretetnapokon Győrött. A jótékonysági programot a Győri Püspökség ez évben már 

kilencedik alkalommal rendezte meg. A közel egy évtized alatt összesen 39 millió forinttal 

támogatta a püspökség a Szent Ferenc Alapítvány erdélyi gyermekmentő misszióját.  

 

Elkezdte működését az EMNT Szórványtanácsa  

2011. november 13. - Krónika, Erdély Ma, Reggeli Újság 

A Szórványtanács megalakulásával, annak konkrét struktúrájának, céljainak 

meghatározásával zárult a Konferencia az Erdélyi Szórványért második, brassói 

tanácskozása. A november 12-i eseményt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Brassó 

megyei szervezete a Brassói Magyar Napok keretén belül szervezte a Reménység Házában, 

olyan előadók részvételével, mint Lélfai Koppány, a Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt. 

vezérigazgatója és Csete Örs, az Apáczai Közalapítvány igazgatója. 

 

Szakértői nem a bányanyitásra 

2011. november 14. - Krónika 

A verespataki bányaterv jelenlegi formájában az összes létező tudományos szempont 

alapján elhibázott – erre a következtetésre jutottak a BBTE és az UNESCO 

műemlékvédelmi világszervezete, az ICOMOS romániai fiókja által a hétvégén 

Kolozsváron megrendezett nemzetközi tudományos konferencia résztvevői. A meghívott 

szakértők közös nyilatkozatban kérik a romániai hatóságokat, állítsák le a sokak által 

vitatott verespataki bányaberuházást.  

 

Külön-külön szervezett szórványkonferenciát a hétvégén az RMDSZ és az 
EMNT 
2011. november 14. - Krónika, Új Magyar Szó 

Fel kell mérni a szórványban élő romániai magyarság valós helyzetét, hogy megőrizhesse 

identitását, s hogy fékezni lehessen az asszimilációs folyamatot – e gondolatok jegyében 

foglalkozott külön-külön a témával a hétvégén az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT). Az RMDSZ a magyar szórvány napja alkalmából szervezett 

szórványkonferenciát Déván. Az erről kiadott zárónyilatkozatban a résztvevők 

emlékeztetnek: az RMDSZ 10. kongresszusa november 15-ét, Bethlen Gábor fejedelem 
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születésének napját a magyar szórvány napjának nyilvánította, ennek alkalmából 

tanácskoztak Déván a szórványmagyarság helyzetéről.  

 

Lehetséges a magyar nyelvű házasságkötés 

2011. november 14. - Krónika, Új Magyar Szó 

Az október 1-jétől érvénybe lépett új polgári törvénykönyv előírásai szerint valamely 

nemzeti kisebbséghez tartozó, házasságot kötő személyek kérésére a hivatalos polgári 

szertartás levezethető kizárólag az illető kisebbség nyelvén, amennyiben a házasságkötő 

ismeri az adott nyelvet. Erről Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős 

főtitkárhelyettese tájékoztatta a hétvégén a szövetség polgármestereit és alpolgármestereit.  

 

Bernády-iskola: van remény 

2011. november 14. - Krónika 

Dumitru Matei, Maros megyei főtanfelügyelő megígérte, támogatja a marosvásárhelyi 2-es 

számú általános iskola Bernády Györgyről való elkeresztelését, miután a belvárosi 

tanintézetben tanuló magyar gyerekek szülei az elmúlt másfél hónap alatt csaknem 

nyolcezer támogató aláírást gyűjtöttek össze ennek érdekében.  

 

Egy nap a csángókért 

2011. november 14. - Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Immár tizedik alkalommal tartottak a moldvai csángó kultúrát, néphagyományt ismertető 

és népszerűsítő Csángó Napot Csíkszeredában. Az esemény mottója a száz éve született 

Lakatos Demeter csángó költő verssora: „Moldovának tájairól érkezem...” volt.  Borboly 

Csaba, a megyei tanács elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a moldvai csángó magyarokra 

és a csángó magyar kulturális értékek felmutatására nagy figyelmet kell fordítani.  

 

Kelemen Hunor: új régiók csak 2013-ban 

2011. november 14. - Balogh Levente - Krónika 

Az RMDSZ továbbra is fenntartja, hogy az ország közigazgatási átszervezésére 2013 első 

felében kell sort keríteni, a 2012-es választásokat követően – jelentette ki szombaton 

Déván Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. Leszögezte: nem az a lényeg, hogy hány régió 

jön létre, hanem az, hogy kulturális, társadalmi és gazdasági értelemben koherensek és 

hatékonyak legyenek. Az RMDSZ nem fogadja el, hogy olyan régiók jöjjenek létre, 

amelyekben a magyarok számaránya a jelenleginél kedvezőtlenebb legyen, sőt olyan 

javaslattal állt elő, amely szerint a három székely megye és a három, jelentős magyar 

lakossággal rendelkező partiumi megye önálló régiókká alakulhasson. 
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Németh Zsolt szerint javultak a szlovák-magyar kapcsolatok 

2011. november 11. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A magyar-szlovák kapcsolatok utóbbi tíz évében az elmúlt egy-másfél év volt a 

legsikeresebb - mondta Németh Zsolt külügyi államtitkár, miután egyeztetett szlovák 

kollégájával, Milan Ježovicával. Németh kiemelte a gazdasági és infrastrukturális 

fejlesztési eredményeket a magyar–szlovák gáz- és áram-összeköttetés, a hidak és az 

útépítések területén. Azt mondta, a kisebbségi kérdésben is látványos haladás történt, 

alapvetően megváltozott a közhangulat, ami több, nagyon jó irányú döntést 

eredményezett.  

 

Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet az Eperjesi Egyetemen 

2011. november 12. - TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézetet nyitottak az Eperjesi Egyetemen. Ezáltal a 

felsőoktatási intézmény lett az egyedüli az országban, ahol minden számottevőbb 

kisebbség kutatásával és oktatásával foglalkozik, a magyar mellett ugyanis van roma és 

ruszin intézetük is.  

 

Csáky: mindenkinek magánügye az állampolgárság 

2011. november 12. - MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártjának elnökségi tagja úgy véli, hogy a magyar 

állampolgárság, illetve a kettős állampolgárság minden ember magánügye, de amíg a 

vonatkozó szlovák törvények nem demokratikusak, nincs értelme erről beszélni. Az MKP 

volt elnöke úgy véli, túl kell lépni bizonyos komplexusokon. Elmondta, hogy „néhány 

magyar nemzetiségű szlovák állampolgár felvette a magyar állampolgárságot is, de 

mindannyian jelezték, hogy nem kívánnak lemondani szlovák állampolgárságukról.” 

  

Slotáék törvénnyel harcolnának az Esterházy-szobrok ellen 

2011. november 13. - bumm.sk, Felvidék Ma, Magyar Nemzet 

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) pénteken benyújtotta a parlamentbe azt a 

törvénymódosítást, mely megakadályozná, hogy Szlovákiában szobrot állíthassanak gróf 

Esterházy Jánosnak. Az SNS képviselői törvénybe foglalnák, hogy a helyi önkormányzatok 

ne akadályozhassák meg, hogy a település közterületein a szlovák nemzeti történelemmel, 

a nemzeti jelképekkel kapcsolatos emlékművet állítsanak, amennyiben ezt a lakosok 

legalább három százaléka kéri.  
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László Bálint: Az MRM nem szélsőséges! 

2011. november 11. - Vajdaság Ma 

A Magyar Remény Mozgalom pénteki sajtótájékoztatóján László Bálint elnök reagált 

Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének korábbi kijelentésére. A 

VMSZ első embere több alkalommal, a nyilvánosság előtt az MRM-et szélsőségesnek 

nevezte. László szerint a tájékoztatási eszközök nagy része nem adott teret az MRM 

reagálásának, és ezért hívták össze a sajtótájékoztatót.  

 

A magyar államfő kitüntette Papp Ferencet 

2011. november 12. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Schmitt Pál magyar államfő a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést 

adományozta Papp Ferencnek, az újvidéki Nagy Sándor Magyar Műemlékvédő és 

Hagyományápoló Egyesület elnökének. Az elismerést Nikowitz Oszkár belgrádi magyar 

nagykövet adta át az ünnepeltnek az újvidéki ferences rendház nagytermében. Papp 

Ferenc a kitüntetést az 1944/45-ben mártírhalált halt délvidéki magyarok emlékének 

életben tartásáért, a vajdasági magyar demokratikus közéletben való aktív részvételéért, 

valamint hagyományápoló és műemlékvédő tevékenysége, életútja elismeréseként 

érdemelte ki. 

 

Csökkent Szerbia lakossága 

2011. november 13. - Vajdaság Ma 

Az ígéretek szerint november 15-én teszik közzé a szerbiai népszámlálás eredményeit. Az 

október 1-je és 20-a között tartó összeírás során 7 524 164 személy adatait írták össze. 

Előzetes becslések szerint Szerbia lakossága a legutóbbi, 2002-es népszámlálás óta 250 

ezer és 350 ezer közötti lélekszámmal csökkent. Az első adatok azt mutatják, hogy csak 

Belgrád, Újvidék és Novi Pazar dicsekedhet az előzőekhez képest több lakossal.  

 

A Szvoboda bontani akar  

2011. november 11. - Balogh Csaba - Kárpáti Igaz Szó 

Meglepően gyér érdeklődés kísérte a Szvoboda megyei vezérének a vereckei honfoglalási 

emlékjel rongálása kapcsán indult bírósági perről rendezett sajtótájékoztatóját. Oleg Kucin 

azzal kezdte mondanivalóját, hogy bizonyítékokkal tudják alátámasztani az emlékjelnek 

titulált építmény törvénytelen voltát. A regionális pártvezető szerint az ellenük lefolytatott 

pernek köszönhetően sikerült szert tenniük több őket igazoló dokumentumra. Ezekre 

építve benyújtották az ítélettel szembeni fellebbezésüket  a Volóci Járási Bíróságra.  K
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12590/Laszlo-Balint-Az-MRM-nem-szelsoseges.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12591/A-magyar-allamfo-kituntette-Papp-Ferencet.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4523/Csokkent-Szerbia-lakossaga-.html
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=6867
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BUKV: Pannon Kulináriumok 

2011. november 13. - Volksgruppen.at 

Az idei évben a hagyományos programokon túl újdonságokat is kezdeményezett a 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. A Pannon kulináriumok című hatrészes 

rendezvénysorozatot nagy érdeklődéssel fogadta a közönség. A kezdeményezés célja az 

őrvidéki specialitások, elődeink konyhaművészetének megőrzése, továbbá a magyar nyelv 

ápolása volt. A kulináris sorozat idei utolsó rendezvényére Alsóőrött került sor. 

 

Emlékünnepély – 1956. Sydney 

2011. november 3. - Magyar Élet 

Új-Dél-Wales (NSW) nemzethű magyarsága az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. 

évfordulóját az eddigi szokásoknak megfelelő keretek közt ünnepelte meg – számol be az 

ausztráliai magyarság hetilapja, a Magyar Élet. Október 23-án a rookwoodi temető magyar 

részlegében Semjén Zsolt minisztereknök-helyettese, Sikó Anna canberrai magyar 

nagykövet, v. Bene Ferenc a FMSZSZ elnöke, és Kardos Béla a NSW-i Magyar Szövetség 

elnöke a Hősök Keresztje elé vonultak, ahol bensőséges megemlékezés keretében hitet 

tettek, a résztvevő közönséggel együtt, az 1956-os hősök és mártírok emlékének. Ezt 

követően a Magyar Házban Semjén Zsolt beszámolt a magyar kormány elmúlt másfél 

évben elért eredményeiről, kiemelve a kedvezményes honosításról szóló törvény 

elfogadását. A miniszterelnök-helyettes elmondta, most a sarkalatos törvények 

elfogadásán a sor, aminek során a választójogi törvény megváltoztatásával a határon túl 

élő magyarok szavazati jogot kapnak. Az ünnepi köszöntőket követően Semjén Zsolt és 

Sikó Anna állami kitüntetéseket és elismeréseket adtak át. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/156519/
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