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Boldoghy Olivér is felvette a magyar állampolgárságot 

2011. szeptember 22. – bumm.sk, Új Szó Online 

Újabb személy vállalta fel nyíltan magyar állampolgárságát úgy, hogy nem hajlandó 

lemondani a szlovákról - Boldoghy Olivér, a kettős állampolgárság visszaállítását követelő 

petíciós bizottság tagja. Boldoghy döntéséről már értesítette a belügyminisztériumot. 

Elutasítja szlovák állampolgársága feladását és nyílt levélben fordult Iveta Radičová 

miniszterelnökhöz Robert Fico ellentörvényének megszüntetése érdekében. "Semmilyen 

körülmények között nem akarom feladni szlovák állampolgárságom. Megtettem 

kötelességem, bejelentettem a minisztériumnak a magyar állampolgárság felvételét, de 

semmilyen papírt nem töltök ki, semmilyen iratot és dokumentumot nem adok le, hogy 

elvegyék szlovák állampolgárságomat" - jelentette ki Boldoghy a TASR hírügynökségnek. A 

polgári aktivista emlékeztetett arra, hogy a kormányfő ígéretet adott arra, senkitől sem 

veszik el az állampolgárságát az akarata ellenére. "Tegye lehetővé mindenkinek, 

szlovákoknak, magyaroknak, cseheknek, ruszinoknak, lengyeleknek, romáknak, egyszóval 

az állampolgároknak nemzetiségükre való tekintet nélkül, hogy ismét élhessenek a kettős 

vagy többes állampolgárság intézményével" - áll Boldoghy levelében. Az érintett azzal 

indokolja a magyar állampolgárság felvételét, hogy minden őse Komáromban, magyar 

állampolgárként született, többségük pedig így is élt élete végéig. Tette így a gyökerei és 

nemzetisége felé való tisztelgésként fogható fel. Boldoghy hangsúlyozta, nem akar 

elszakadni Szlovákiától, továbbra is az országban szeretne élni. 

 

„Reménykedve várom a végzést” 

2011. szeptember 21. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Teleki Júlia az elsők között adta át kérelmét az újvidéki Kerületi Bíróságon a Csúrogon élt 

családjának rehabilitálására, miután 2006. április 17-én a Szerbiai Képviselőház elfogadta 

az erre vonatkozó törvényt. Eszerint rehabilitálják mindazokat, akiket 1941. április 6-a 

után bírósági eljárás, ítélet vagy más hatósági döntés alapján, esetleg anélkül végeztek ki, 

ítéltek el, fosztottak meg minden vagyonuktól. Pontosabban csak azokat, akik vagy 

akiknek leszármazottai ezt kérik! Teleki Júlia édesapját a partizánok 1944. októberének 

végén, sok csúrogi magyar férfival együtt a községházára hajtották. Két hétig tartó 

megalázó kínzás után végezték ki őket. 

 

Az EMNP nem akar az opportunisták pártja lenni 

2011. szeptember 21. – Makkay József – Erdély Ma, Erdélyi Napló 

Az Erdélyi Napló Toró T. Tiborral, a nemrég bejegyzett Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

ideiglenes elnökével készített interjút. Toró leszögezte, hogy „becsületes és elkötelezett 

politikai képviseletre, olyan helyi és országos politikusokra, akik a politikában szolgálatot 

és nem üzletet látnak, mindenhol igény van. A számok kegyetlenek: míg 1990-ben az első 
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szabad parlamenti választáson egymillió ember szavazott az akkor még egyetlen magyar 

politikai szervezetre, a magyar szavazók tábora két évtized alatt 400 ezer alá ment, tehát az 

erdélyi magyarság több mint fele kikerült a politikai közösségből. Ők a mi elsődleges 

célcsoportunk, akiket minél nagyobb számban vissza kell hozni.” Az erdélyi magyar 

politikai szereplők közötti együttműködésre vonatkozó kérdés kapcsán Toró T. Tibor 

megjegyezte: „Véleményünk szerint még az önkormányzati választások előtt szükség lenne 

egy olyan átfogó keretegyezmény kimunkálására, amely kellően rugalmas ahhoz, hogy 

lehetőséget adjon a különböző élethelyzetekben – tömbben vagy szórványban – levő 

magyar közösségeknek a helyi sajátosságok figyelembe vételére, ugyanakkor megtalálja a 

helyes arányt a demokratikus verseny és a magyar érdeket szem előtt tartó összefogás 

között. Az, hogy erre még érdemi választ nem kaptunk, azt jelzi, hogy az RMDSZ nem 

ebben gondolkodik, vagy ítélőképességét elhomályosítja a két évtizednyi képviseleti 

monopólium”. 

 

Népszámlálás – Fontos a válaszadó, de fontos a kérdező is! 

2011. szeptember 21. – Erdély Ma, Hargita Népe, transindex.ro, Duna Tv, Szabadság 

Népszámlálást tartanak 2011. október 20–31. között Romániában. A tízévente 

megszervezett népszámlálás egy kisebbség életében kiemelkedő pillanat. Bár nem kilóra 

kellene mérni sem az embert, sem a társadalmat – egy közösség súlya bizony létszámától 

is függ. A népszámlálás egyszerre személy- és közösségfüggő. Személyfüggő, mert a 

valahová tartozás érzése egyéni kérdés, sőt egyéni döntés. Közösségfüggő, mert a 

népszámlálás szervezést, összehangolt munkát igényel. Szeptember 15-én lezárult a 

számlálóbiztosok toborzása. A hétvégén indult a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

tájékoztató és tudatosító kampánya, Minden magyar számít szlogennel. A Szövetség arra 

biztatja a magyarokat, hogy vállalják bátran nemzeti identitásuk, anyanyelvük, vallási 

hovatartozásuk, másrészt pedig fontos technikai tájékoztatást nyújt az összeírás 

folyamatáról. 

 

Smaranda Enache lenne a legesélyesebb? 

2011. szeptember 21. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

A Pro Európa Liga (PEL) társelnöke, Smaranda Enache lehet a legesélyesebb ellenfele a 

jelenlegi polgármesternek, Dorin Floreának – mondotta maga Smaranda Enache szerdán 

tartott sajtótájékoztatóján. A Metro Polis által készített közvélemény-kutatás adataira 

hivatkozott, amelyek a Központ hetilap hasábjain jelentek meg néhány hete. Az emberjogi 

szervezet társelnöke függetlenként indul a 2012-es önkormányzati választásokon, azzal a 

céllal, hogy gyökeresen megváltozzon a jelenlegi városvezetés, és kiiktatódjanak a Dorin 

Florea-féle elöljárók. „Úgy vélem, egy független civil koalíció véget vethetne a jelenlegi 

helyzetnek” – tette hozzá a PEL vezetője. A Liga társelnöke úgy véli: ő maga nagy eséllyel 

indulhat a jövő évi választásokon, ám hajlandó lemondani a polgármester-jelöltségről és 

támogatni mást, abban az esetben, ha olyasvalakit találnak erre a tisztségre, aki hozzá 

hasonló európai értékrendet vall és vállal fel. Azt is kifejtette: nem etnikai szavazást akar, 
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és hiszi, hogy „begyógyultak” már a marosvásárhelyiek Fekete márciusában elszenvedett 

„sérülései”. 

 

Smaranda Enache: Adrian Păunescu nem követendő példa 

2011. szeptember 21. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

A Pro Európa Liga (PEL) társelnöke, Smaranda Enache szerda délelőtti 

sajtótájékoztatóján kijelentette: támogatja, hogy a marosvásárhelyi 2-es számú általános 

iskolát a városalapító Bernády Györgyről nevezzék el, és ne a politikus-költő Adrian 

Păunescuról. „Nem hiszem, hogy Adrian Păunescu követendő példa lenne a diákok 

számára, éppen ezért nem gondolom, hogy iskolát kellene elnevezni róla” – jelentette ki 

Smaranda Enache. Az emberjogi szervezet társelnöke azt is kifejtette: a város iskoláinak 

névadása nem arányos, azaz számottevően több az olyan tanintézet, amelyet román 

személyiségről neveztek el. A Liga vezetője úgy véli, Bernády György, az egykori 

városalapító polgármester előtt róná le tiszteletét Marosvásárhely lakossága, ha róla 

neveznék el az intézményt. 

 

Átvert ferencesek? 

2011. szeptember 22. – Krónika 

A projektből való kilépést is kilátásba helyezték az erdélyi ferencesek, ha a csíksomlyói 

búcsút nem egyházi, hanem néprajzi-antropológiai kuriózumként terjeszti fel a 

művelődésügyi minisztérium az UNESCO-hoz, hogy a szellemi világörökség státust 

elnyerhesse. A Keresztalja katolikus hetilap legfrissebb számából kiderül, hogy az RMDSZ-

es vezetésű tárca nem vallási eseményként kívánja védetté nyilváníttatni a búcsút, hanem 

kulturális rendezvényként, amelyben egyaránt benne vannak a világi elemek, például a 

táltosok is. Orbán Szabolcs ferences tartományfőnök a Keresztaljának leszögezte: mivel a 

búcsú vallásos rendezvény, az UNESCO-védelemnek a székelyföldi búcsújárás 

hagyományaira kell vonatkoznia. Mint kiderült, az RMDSZ-es irányítású tárca a vonatkozó 

tanulmány elkészítésekor nem konzultált a búcsút szervező ferencesekkel. Kelemen Hunor 

egyébként a katolikus újság kérdésére, miszerint vallásos vagy kulturális eseményként 

készülnek felterjeszteni a búcsút, azt válaszolta, hogy az UNESCO által fontosnak tartott 

szempontoknak kell megfelelni. „Elsősorban kulturális rendezvényként kell bemutatni a 

búcsút, de a bemutatásból természetesen a vallásos komponens sem hiányozhat” – 

magyarázta a tárcavezető. 

 

Kérdéses az összefogás 

2011. szeptember 22. – Bíró Blanka – Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Nincs egyetértés a Magyar Polgári Párton (MPP) belül arról, hogy az RMDSZ-szel 

képzelik-e el az erdélyi magyar összefogást, abban azonban egyetértenek, hogy Markó Béla 

és Verestóy Attila nem vehet részt ebben. Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei 

elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, szerinte az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
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nem köthet egyezséget az RMDSZ-el, hiszen Tőkés László a kommunizmus „maradványai” 

ellen harcol, és ha szövetségre lép a posztkommunista RMDSZ-szel, ellentmond az 

elveinek. Az RMDSZ nemzeti kérdésekben sem tudott együttműködni az MPPvel, 

bizonyíték erre, hogy a két hónapja benyújtott, a Székelyföld egységére vonatkozó 

népszavazást szorgalmazó tervezetüket még nem tűzték napirendre. Ezt Tőkés László és az 

EMNP is látja, ezért Kulcsár szerint nem fognak megegyezni „a magyarság és a Székelyföld 

érdekei ellen dolgozó” RMDSZ-szel. Kulcsár Terza József szerint az MPP és az EMNP kell 

összefogjon, és úgy véli: közösen a román parlamentbe is bejutnak. 

 

 

Csúszik Gyerkó kinevezése 

2011. szeptember 22. – Cseke Péter Tamás – Új Magyar Szó  

A hét végén jár le az RMDSZ által delegált Neményi József mandátuma a 

Versenytanácsban, ám a kolozsvári közgazdász – annak ellenére, hogy már utódját is 

kiszemelték – előre láthatóan még egy jó darabig megőrzi posztját az intézményben. A 

tisztség betöltésére az RMDSZ Gyerkó László szenátort szemelte ki, akinek jelölését el is 

juttatták a kormányfőhöz. A törvény szerint a javaslatot a miniszterelnöknek kell 

továbbítania az államfőhöz, akinek alá kell írnia a székelyföldi politikus kinevezését, ám 

Emil Boc ezt mindeddig nem tette meg. Gyerkó Lászlótól tegnap elmondta, a kormányfő 

az RMDSZ beleegyezésével késlekedik a javaslat továbbításával. Mint mondta, a 

koalícióban az az egyezség született, hogy Neményi Józsefet „másfél-két hónap múlva” 

váltsa majd fel a szenátor. „Ennek egyszerű oka van. A kormánypártok a szenátusban így is 

törékeny többségben vannak. Ha én távozom a parlamentből, az erőviszonyok felborulnak. 

Ezért Emil Boc arra kért, legalább addig maradjak a szenátusban, amíg a fontosabb 

törvényeket megszavazzuk” – magyarázta Gyerkó.  

 

Az érdekvédelem fejedelmi joga 

2011. szeptember 22. – Ambrus Attila – Új  Magyar Szó 

Gubik László esete kapcsán Ambrus Attila az Új Magyar Szó véleményrovatában 

megjegyzi: “Gubik László lapulhatott volna, mint oly sok közéleti személyiség megteszi. 

Titokban is megszerezhette volna a magyar állampolgárságot valamelyik magyarországi 

polgármesteri hivatalban. Akár legyintően le is mondhatna szlovák állampolgárságáról, 

hiszen ebből semmilyen hátránya nem származna, továbbra is élhetne, dolgozhatna a 

Felvidéken. Ezt a jogot legalább az Európai Unió biztosítja számára. Gubik László azonban 

magatartásával a nacionalista Szlovákia jogfosztó gyakorlatára kívánja  felhívni Európa 

figyelmét. Európa már rég nem a következetesség, az egyenlő mércét alkalmazó szövetség. 

Az emberi jogok érvényesítését, elsősorban a kisebbségi jogok szavatolását, alkalmazását 

visszautalja a tagállamok hatáskörébe, országok belügyének tekinti. Gubik László ezért 

egyedül hasztalanul próbálja meg magára irányítani Brüsszel figyelmét. Az önmagukat 

emberjogi szervezeteknek nevező testületek sem mozdulnak meg. Számukra nem 

felháborító, ha egy uniós polgártól megvonják a születésével megszerzett 
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állampolgárságot. Nem zavarta az emberjogi szervezeteket az sem, hogy Szlovákia, noha 

aláírta az Európai Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartáját, nyelvtörvényt fogadott el, 

amely nyelvrendőri hatáskörrel ruházta fel a Hivatalt. És azért is meg kell szólalni 

Erdélyben, hogy Szlovákia tartsa be a nyelvtörvényeivel kapcsolatos európai ajánlásokat. 

Ki kell mondani – a felvidéki, kárpátaljai magyarok érdekében, de a mi érdekünkben, 

erdélyiekében is –, hogy az az európai intézményrendszer, amely a kilencvenes évek során 

a nemzeti kisebbségek védelmére épült ki, ma már nem hatékony”. 

 

 

Oktatási támogatás: ostromra számít az OTP 

2011. szeptember 22. – Kovács Zsolt – Új Magyar Szó 

Rendkívüli érdeklődésre számítanak az OTP Bank kirendeltségei az oktatási-nevelési 

támogatás utalásához szükséges bankkártyák átadását illetően, várhatóan több ezer szülő 

jelentkezik a napokban a hazai bankfiókokban. Bordás Attila regionális igazgató az ÚMSZ-

nek elmondta bízik benne, hogy nem lesz fennakadás. A bank alkalmazottai előkészítik a 

szerződést és a bankkártyát az átvételhez, a dokumentumokat 3-5 perc alatt megkapják a 

jogosultak, ha mindenki betartja a javasolt időpontot. Számítások szerint hetente 21 ezer 

bankkártyát kézbesítenek, várhatóan november végéig tart az ügyintézés. Ugyancsak 

November végére tervezik, hogy egyes, a bankfiókoktól távol eső településekre kiszállnak, 

és az érintetteknek átadják a bankkártyákat, mondta Bordás Attila.  

 

Slota: A szlovák pártok szakítsák meg kapcsolataikat a magyar pártokkal! 

2011. szeptember 21. – Új Szó Online, Krónika, bumm.sk, Szabad Újság, Új Magyar Szó 

Ján Slota, az ellenzéki Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke szerdán felszólította a szlovák 

pártokat, hogy szakítsák meg kapcsolataikat a szlovákiai magyar pártokkal. A 

szélsőségesen nacionalista politikus szerint "a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) és a 

Hídnak a képviselői a magyar kormány és parlament ötödik hadoszlopa Szlovákiában". A 

szlovák politikai pártoknak ezt a "kemény irredentizmust és Nagy-Magyarország híveit" el 

kell utasítaniuk. Slota szerint mindezt Berényi Józsefnek, az MKP elnökének a viselkedése 

bizonyítja. A politikus kifogásolja, hogy Berényi az Európai Parlamentben bírálta a szlovák 

kormány kisebbségi politikáját, illetve, hogy Balogh Csaba új pozsonyi magyar nagykövetet 

tájékoztatta a szlovákiai belpolitikai fejleményekről. "Felszólítom ezért az összes szlovák 

politikai pártot, hogy szakítsák meg mindenféle megállapodásukat, párbeszédüket és 

kapcsolataikat a veszélyes szlovákiai magyar pártokkal, amelyek felforgatják 

államiságunkat" - áll Slota felhívásában. 
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Az Alkotmánybíróság előtt az állampolgársági törvény 

2011. szeptember 21. – Új Szó Online, bumm.sk, Magyar Hírlap, Felvidék Ma, 

Népszabadság 

Szerdán adta be az Alkotmánybíróságra az állampolgársági törvény alkotmányellenességét 

feltételező javaslatot Gál Gábor parlamenti képviselő – tájékoztatta az Új Szó Online-t 

Czuczor Nóra, a Híd szóvivője. „Abból indultunk ki, hogy az állampolgársági törvény Fico-

féle módosítása ellentétes a Szlovák Köztársaság alkotmányával és a nemzetközi 

egyezményekkel is. Ezt a gondolatot negyvennégy koalíciós képviselőtársam támogatta 

aláírásával a Híd, SaS és SDKÚ frakciójából” – mondta el Gál Gábor jogász, aki az 

Alkotmánybíróság előtt fogja képviselni a beadványt jegyző parlamenti képviselőket. 

 

Nagy támogatja a magyar nyelvű környezetvédelmi egyetemi képzést 

2011. szeptember 21. – bumm.sk 

Nagy József környezetvédelmi miniszter a tárca minden törvényes eszközével támogatni 

fogja a magyar nyelvű environmentalisztikai egyetemi alapképzést. A miniszter ezt a Selye 

János Egyetem komáromi akadémiai évnyitóján jelentette be. „A magyar szakképesítésű 

környezet- és tájvédelmi szakemberekre nagy szükség lehet az államigazgatási és 

önkormányzati szerveknél” - fűzte hozzá. A környezetvédelmi alapképzés bevezetését Tóth 

János, a Selye János Egyetem rektora ünnepi akadémiai évnyitójában hirdette meg. A 

rektor a szakképzés iránti igény mellett azt is közölte, a kémiai és biológiai laboratóriumok 

megépítése és a Pedagógiai Kar tanárképzésében a természettudományi szakok szintje már 

lehetővé teszi, hogy megalapozott environmentalisztikai alapképzés induljon az 

egyetemen. 

 

LMP: Slota a leggázabb politikus 

2011. szeptember 21. – bumm.sk, MTI, Szabad Újság 

Az LMP szerint Ján Slota egyesre vizsgázott demokráciából és egészen biztosan 

kiérdemelte a "leggázabb politikus" címet – kommentálta Dorosz Dávid az MTI-nek azt, 

hogy az SNS elnöke szerdán arra szólította fel a szlovák pártokat, hogy szakítsák meg 

kapcsolataikat a szlovákiai magyar pártokkal. Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás 

bizottságának LMP-s tagja hangsúlyozta, hogy Ján Slota olyan pártok semmibe vételére 

szólít fel, amelyeket több százezer felvidéki magyar szavazó demokratikus módon támogat. 

Hangsúlyozta, hogy a demokrácia az emberek véleményének tiszteletben tartásáról szól, 

ahogy azt is tiszteletben kell tartani, hogy az emberek képviselőket választanak maguknak. 

A Magyar Koalíció Pártja (MKP) és a Híd-Most is a felvidéki magyarság legitim 

képviselője, a demokratikus szlovák közélet teljes jogú tagja – tette hozzá. Dorosz Dávid 

egyúttal teljes mértékben elfogadhatatlannak és bántónak nevezte Ján Slota Sólyom László 

volt köztársasági elnöknek címzett szavait is.  
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Pártszínezetű a Környezetvédelmi Alaphoz benyújtott pályázatok elbírálása 

2011. szeptember 21. – Felvidék Ma, Új Szó Online, bumm.sk 

Azon községek pályázatai, amelyek élén a Most-Híd polgármestere áll, 65%-ban voltak 

sikeresek a Környezetvédelmi Alaphoz benyújtott pályázataik terén, ez az arány az MKP-s 

polgármesterek vezette településeken mindössze 9,5% - tájékoztatott erről Őry Péter, az 

MKP önkormányzati alelnöke. Őry Péter, mint Csallóközcsütörtök polgármestereként is 

hangsúlyozta, egy-egy község életében, fejlődésében nem szabadna szerepet játszania a 

különböző támogatások "pártszínezetének", hiszen a község összes lakosának 

életkörülményeiről van szó, vagyis valamennyi párt szimpatizánsait beleértve. A 

csatornázás, a hulladék feldolgozók és vízvezetékek megépítése minden polgár érdeke. 

Berényi József pártelnök szerint a Környezetvédelmi Alapból származó pénzek 

elosztásának politikai üzenete is lehet: a Most-Híd bünteti azokat, akik másként szavaztak 

az önkormányzati választásokon, mint ahogy azt tették a legutóbbi parlamenti választások 

során. 

 

Szőcs Géza látogatása az MKP-ban 

2011. szeptember 22. – Szabad Újság 

Tegnap délután szlovákiai látogatása alkalmával a Magyar Koalíció Pártja székházába 

érkezett kíséretével Szőcs Géza magyar kulturális államtitkár, ahol Berényi Józseffel, a 

párt elnökével, Bárdos Gyulával, az MKP OT elnökével és Biró Ágnessel, volt kulturális 

államtitkárral tárgyalt. Szőcs Géza elsősorban a szlovákiai magyarok jelenlegi kulturális 

élete iránt érdeklődött. A tárgyaló felek megegyeztek egy október 23-i közös ünnepség 

megszervezésében Dunaszerdahelyen. Leszögezték, hogy a jövőben is miden lehetőséget 

kihasználnak a kölcsönös tájékoztatásra és véleménycserére. 

 

Vagyon-visszaszármaztatás: Heves vita a parlamentben a törvénymódosítá-
sokról 

2011. szeptember 21. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A szerbiai parlamentben szerdán heves vitát váltott ki a restitúcióról szóló 

törvényjavaslatra tett módosítási indítvány, amely szerint csak a megszálló hadseregben 

szolgált külföldi állampolgárok nem kaphatják vissza a vagyonukat. A Liberális Demokrata 

Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Szerbiai Szociáldemokrata Párt képviselőinek 

többsége számára ez a módosítás nem fogadható el, mert, mint állítják, lehetővé teszi „a 

megszállókkal együttműködők leszármazottainak” vagyonuk visszaszármaztatását. Az 

előzetes megoldás megváltoztatását (amely szerint „a Szerbiát megszálló erőkben” 

szolgálók közül senki sem kaphatja vissza a vagyonát) a Vajdasági Magyar Szövetség 

követelte és a változtatáshoz kötötte a törvény megszavazását. A három tiltakozó párt azt 

állítja, hogy ezzel a kormány relativizálja az antifasiszta harcot. A Szerbiai Szocialista Párt 
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számára a módosítási javaslat „ideológiai szempontból” elfogadhatatlan, és kéri a 

kormánytól, hogy még egyszer vitassa meg a szempontjait.  

 

Népszámlálási eligazítás  

2011. szeptember 21. – Magyar Szó 

„A Magyar Nemzeti Tanács székházában, Szabadkán eligazító megbeszélést tartottak az 

október 1-je és 15-e közötti népszámlálás kapcsán a Nemzeti Tanácsok Koordinációja által 

delegált magyar nyelvű megfigyelőknek, amelyen a mind szélesebb körű jogérvényesítés 

érdekében részt vettek a többi magyarlakta település aktivistái is. A megfigyelők és 

aktivisták feladata a lakossággal történő kapcsolattartás, valamint az összeírás során 

tapasztalt esetleges jogsértésekre történő hatékony reagálás. Mivel a kérdőívek kitöltése 

szerb nyelven, cirill írásmóddal történik, a magyar nyelvű válaszadás, még a többnyelvű 

kérdőívek gyűjteményének biztosítása mellett is, csak a magyarul beszélő összeíró 

jelenlétében lehetséges. E kommunikációs gátak feloldásában segítenek a megfigyelők, 

akik a helyi összeíró bizottságok munkájában való részvételükkel járulnak hozzá a lakosság 

nyelvi jogainak megvalósításához” – olvasható az MNT sajtószolgálata által kiadott 

közleményben. 

 

Nem szabad tűrni a nyomásgyakorlást  

2011. szeptember 21. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó, Pannon RTV 

A tartományi ombudsman hivatala is nemzeti, vallási hovatartozásuk felvállalására 

bátorítja a polgárokat, hiszen a népszámlálás eredményének pontossága több szempontból 

fontos az ország és az itt élő kisebbségi közösségek számára. „Az október 1-je és 15-e között 

lezajló népszámlálás a legfontosabb adatforrást jelenti Szerbia lakosságával kapcsolatban. 

Ezeknek az eredményeknek a függvényében alakul majd a továbbiakban a politika. A 

statisztika, a fejlesztési politika és az európai integráció mellett a népszámlálás a nemzeti 

közösségek jogai és szabadsága megvalósításának szempontjából is jelentős” – nyilatkozta 

a Magyar Szónak Vukašinović Éva. A tartományi ombudsman dicséretesnek tartja azt az 

igyekezetet, amellyel a kisebbségek képviselői, szervezetei és egyesületei bátorítják a 

polgárokat nemzeti hovatartozásuk felvállalására – olvasható a közleményben. 

 

A magyarság érdekeit meg kell védeni 

2011. szeptember 21. – Kárpátalja Hetilap 

Fontos, hogy a KMKSZ a pillanatnyi politikai erőviszonyoktól függetlenül kiálljon a 

magyar érdekek mellett és megakadályozza, hogy a magyarság rovására nyerészkedjenek, 

ahogyan az az aknaszlatinai sóbánya és a nagymuzsalyi aranybánya ügyében is gyanítható, 

hangsúlyozta Kovács Miklós a KMKSZ választmányi ülésén Barkaszón. Az aknaszlatinai 

magyarok tervezett kitelepítése mellett a kárpátaljai magyarság támogatási rendszereinek K
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működéséről, illetve a készülő ukrajnai földreformból adódó teendőkről is tárgyalt múlt 

szombaton a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Utóbbival kapcsolatban Brenzovics 

László alelnök hangsúlyozta: a kárpátaljai magyarság mintegy 70 százaléka falun él, s 

jelentős hányaduk a mezőgazdaságból próbál megélni. A KMKSZ feladatának tekinti a 

lakosság tájékoztatását a küszöbön álló változásokról, illetve stratégiát dolgoz ki annak 

érdekében, hogy a termőföldek magyar kézen maradjanak a régióban, tette hozzá. A 

választmány az elhangzottak alapján felkérte Őr Hidi László nagydobronyi vállalkozót, a 

testület tagját, hogy e célból hozzon létre eseti bizottságot. 

 

Balogáék és Ledidáék elosztották a kárpátaljai választókörzeteket 

2011. szeptember 21. – Kárpáti Igaz Szó 

A kormányzó Régiók Pártja (PR) és a Viktor Baloga nevével fémjelzett Egységes Közép 

(JEC) nem hivatalosan megállapodtak a kárpátaljai választókörzetek felosztásáról a saját 

jelöltjeik között a jövőre esedékes parlamenti választásokon – jelentette nem hivatalos, de 

megbízható forrásokra hivatkozva a zakarpattya.net.ua internetes portál. A megye 

területére eső hat választókörzeten ezek szerint fele-fele arányban osztozna meg a két 

politikai erő. Amikor a két legerősebb kárpátaljai politikai erő megállapodik, s nem 

kényszerül egymás ellen küzdeni, akkor a többi politikai erő képviselőinek esélyei, ha nem 

is minimálisakká, de legalábbis viszonylagosakká válnak – kommentálja az értesülést a 

zakarpattya.net.ua. 

 

Tankönyvhelyzet a magyar iskolákban 

2011. szeptember 21. – Varga Béla - Kárpátalja Hetilap 

A korábbi évekkel ellentétben az idén bizonyos értelemben javult a kárpátaljai magyar 

iskolák tankönyvellátása, a tizenegyedik osztályos tankönyvek nagyobb része ugyanis még 

szeptember elseje előtt elkészült, mindössze két könyv, a Fizika és Informatika nyomdai 

előkészítése húzódott el a hónap közepéig. Sajnálatos viszont – s ezért is tekinthető 

felemásnak a javulás –, hogy nem nőtt, hanem az előző évek szintjén maradt a könyvek 

tantárgyak szerinti száma. Sajnálatos módon az oktatási minisztérium az idén sem 

gondoskodott az elemi iskolai tankönyvek újrakiadásáról, így már az utolsó érintett 

évfolyam, azaz a negyedik osztály tankönyveit sem adták ki ismét. Nem orvosolta az állam 

a hetedik osztálytól kezdődő részleges tankönyvhiányt sem, így a felső tagozatos 

osztályokból hiányzik magyar nyelven a tankönyvcímek mintegy harminc százaléka, mert 

ezek fordításainak megjelentetését eleve nem tervezte be költségvetésébe az oktatási 

minisztérium. 
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Megérkezett a „Szülőföldön magyarul“ támogatás  

2011. szeptember 21. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma által működtetett Szülőföldön Magyarul 

Pályázati Iroda tájékoztatója szerint a tavasz folyamán 1061-en igényeltek nevelési-

oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást. Közülük 1049-nek a kérelmét 

kedvező elbírálásban részesítették, így a szülők hozzájuthatnak a magyar Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. által biztosított egy összegű támogatáshoz. „A támogatásra azok a diákok 

és egyetemi hallgatók pályázhattak, akik a magyar tannyelvű oktatás valamelyik 

formájában részesülnek a horvátországi oktatási intézményekben. A támogatások összege 

forintban változatlan maradt: a diákok 22 400 Ft-ot, az egyetemi hallgatók pedig 2 800 Ft-

ot igényelhettek, utóbbira nem érkezett be kérelem.  A támogatások átutalására 

szeptember 27-én kerül sor – nyilatkozta Pálinkás Krisztián, a horvátországi Szülőföldön 

Magyarul Pályázati Iroda vezetője. 

 

Lehetőség a kétnyelvű oktatás minőségének emelésére 

2011. szeptember 21. – RTV Slovenija Magyar Műsorok Stúdiója, Népújság 

Az év elején ismertette először a nemzetiségi csúcsszervezet ülésén Göncz László 

nemzetiségi parlamenti képviselő az Európai Kohéziós Alap által kínálkozó lehetőséget, 

amelyikre pályázva, nagyobb tételben lehetne eszközöket fordítani a kétnyelvű oktatási 

modell minőségi javítására. A gazdasági - politikai okok miatt csúszás történt, és bár 

kisebb tétel elnyerésére, de ismét lehetőség kínálkozik az eszközök elnyerésére – 

nyilatkozta a nemzetiségi országgyűlési képviselő. 

 

Folyósították a „Szülőföldön magyarul” támogatásokat 

2011. szeptember 21. – Népújság 

Megérkezett a Muravidékre a „Szülőföldön magyarul” nevelési, oktatási, valamint 

tankönyv- és taneszköz-támogatás a 2010/2011-es tanévre. A pályázat lebonyolítója, az 

MNMI hétfőn és kedden utalta át az összegeket a pályázók számlájára. Idén Muravidékről 

összesen 294 pályázatot közvetítettek a Bethlen Gábor Alap felé, ez pedig összesen 392 

beadványt jelentett. A pályázók zöme általános és középiskolás volt, de 15 óvodás, illetve 6 

egyetemista is élt a lehetőséggel. 
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Új burgenland.ORF.at oldal 

2011. szeptember 21. – Volksgruppen.at 

Teljesen új, modern internetes oldalon prezentálja magát a burgenland.ORF.at. A látogató 

számára könnyebb lett a tájékozódás is, így a "magyarok" címszóra is direkt lehet 

kattintani. A megújulást csaknem három éves munka előzte meg, az eredmény tegnap óta 

látható és használható. Az ORF Burgenland internetes oldala áttekinthetőbb, modernebb 

és frissebb. Egységes dizájn és navigáció, modern képbontás és szövegszerkesztés jellemzik 

az új, központi online információs ajánlatot. A kilenc tartományi stúdió számára is előnyt 

jelentenek a technikai újítások, nemcsak gyorsabban és hatékonyabban tudnak reagálni, 

hanem a tudósításokat video-, audio elemkkel illetve Slide-Show-val is gazdagíthatják. 
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