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Elindult a nemzeti regiszter honlap 

2011. október 17. - MTI, hirado.hu, Krónika, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Elindult a nemzeti regiszter honlap, amelynek célja a világ magyarságának megszólítása, a 

szórványban és a diaszpórában élők magyar identitásának megerősítése. Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a regisztert bemutató sajtótájékoztatón úgy 

fogalmazott: „Magyarország üzen a világban szétszóródott magyarságnak”. A regiszteren keresztül 

lehetővé válik, hogy a magyarság tagjait, éljenek a világon bárhol, elérjék, magyar identitásukat 

megerősítsék. A másik értelme a regiszternek, hogy a magyarok ügyét kellő erővel lehessen 

képviselni. Ha a magyar nemzet bármely részét sérelem vagy támadás éri, akkor az egyetemes 

magyarságot ezen keresztül tudják mozgósítani, és a világot tájékoztatni - hangsúlyozta, hozzátéve: 

ez egy „egészséges nyomásgyakorlás a nemzeti célok érdekében”. 

 

Semjén: a brüsszeli bürokrácia azt mond, amit akar 

2011. október 17. - MTI, hirado.hu 

A magyar kormány nem támogatja sem Szerbia uniós tagságát, sem tagjelöltségét, amíg nem 

változtatnak a restitúciós törvény szövegén – jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes az m1 Ma reggel című műsorában. Egy normális kormány nem fogadhatja 

el, hogy a nemzetének valamely részét kollektíve háborús bűnösnek minősítik, és kizárják a 

kárpótlás, a visszaszármaztatás lehetőségéből - fogalmazott a KDNP elnöke. Arra a felvetésre, hogy 

az Európai Bizottság nem állt mellénk, hiszen a Szerbiáról szóló országjelentésben nem kifogásolják 

a restitúciós törvényt, Semjén Zsolt azt mondta: a szövegben vannak utalások, amelyek számunkra 

kedvezőek, de azért azt kell látni, hogy nem a bizottságé a végső szó. A bürokrácia azt mond, amit 

akar, de a tagállamok szavaznak. A bürokrácia mindig megpróbál letolni magáról mindenféle 

konfliktust, ráadásul a brüsszeli bürokráciának van már történelmi sara, nevezetesen az, hogy 

Csehország és Szlovákia úgy lehetett az EU tagja, hogy a kollektív jogfosztásra épülő Benes-

dekrétumokat jóváhagyták. 

 

A MOGYE rektorával tárgyalt a magyar nagykövet 

2011. október 17. - Krónika, Magyar Nemzet 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) a magyar intézetek létrehozása 

kapcsán kialakult ellentétekről tárgyalt a felsőoktatási intézmény rektorával, Constantin 

Copotoiuval Füzes Oszkár, Magyarország bukaresti nagykövete és Zsigmond Barna területileg 

illetékes csíkszeredai főkonzul. Mint azt a Krónikának a megbeszélést követően Füzes Oszkár 

elmondta, a tárgyaláson a diplomaták leszögezték: a magyar kormány és a magyarországi 

közvélemény számára a marosvásárhelyi egyetemen zajló magyar orvosképzés ügye alapvető 

fontosságú kérdés, megoldása pedig alapvetően befolyásolja Magyarország és Románia 

kapcsolatait. „Közöltük a rektorral, hogy Magyarország álláspontja szerint csak az a megoldás jó, 

ami a magyar oktatók és a magyar oktatás számára is megfelelő.” Füzes Oszkár azt is hozzátette, 

hogy Constantin Copotoiu tudomásul vette a magyar álláspontot, és nyitottnak mutatkozott a 

felvetett problémák megvitatására. 
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Tárki: nem teremne babér Magyarországon egy kenyai takarítónőnek 

2011. október 17. - MTI, hvg.hu 

A magyarok több mint nyolcvan százaléka határon túli magyart választanak takarítónőnek vagy 

karbantartónak, ha csak külföldi jelentkezők közül lehetne válogatni. Iraki, afrikai vagy kínai 

jelöltet alig néhányan alkalmaznának – derül ki a Tárki felméréséből. A felmérés a 2011-es 

„Migráns esélyek és tapasztalatok” című kutatássorozat része, amelyet az Európai Integrációs 

Alapból finanszíroznak. A résztvevőknek fénykép alapján kellett kiválasztaniuk, melyik kitalált 

személyt vennék fel egy-egy állásra. 

 

Debrecenben ülésezett a Magyar Ifjúsági Konferencia 

2011. október 17. - Új Szó Online 

2011. október 15-én Debrecenben, a Megyeháza és az új Ifjúsági Ház épületében tartotta meg soros 

ülését a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK), amely a magyar fiatalok legmagasabb szintű 

egyeztetési fóruma. A MIK bátorítja a határon túl élő fiatalokat, hogy vállalják magyarságukat, és 

aktívan vegyenek részt az országonkénti népszámlálásban. A Magyar Ifjúsági Konferencia kéri, hogy 

a Bethlen Gábor Alap pályázatai lehetőség szerint tartalmazzanak a jövőben külön kiírást ifjúsági 

szervezetek számára. A MIK a megkezdett - a nemzeti ifjúsági képviselet létrehozására irányuló 

eddigi - munkát elismerte és meghatározta a következő feladatokat. A nemzeti ifjúsági képviselet 

alapja a minél szélesebb részvétel mellett megvalósuló, nemzetben való gondolkodás és cselekvés. 

 

Elkezdődött a háromszéki fiatal tanácsos jelöltek felkészülése 

2011. október 17. - transindex.ro, Erdély Ma, Székely Hírmondó, szekelyhon.ro 

A 100 fiatalt a háromszéki önkormányzatokba program rendezvényeként konferenciát 

szervezett a hétvégén Árkoson a Háromszéki Ifjúsági Tanács. Ahogyan az ismert, 

szeptemberben hirdette meg a háromszéki ifjúsági szervezeteket tömörítő ernyőszervezet, 

hogy biztosítani kívánja a fiatalok érdekképviseletét a legtöbb háromszéki 

önkormányzatban, így a jövő évi helyhatósági választások során száz fiatal jelöltet 

támogat. Az önkormányzati helyekért indulók a hétvégi rendezvényen számos szakmai 

előadást hallgathattak meg. A politikai pályára készülőkkel többek közt Tamás Sándor 

Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere, 

valamint Sógor Csaba európai parlamenti képviselő is megosztotta tapasztalatait, akik 

mindannyian kiemelten fontosnak tartják a kitartó munkát, az emberekkel való 

nyitottságot és közvetlenséget. 

 

Félretájékoztatták a népszámlálási biztosokat - Kelemen számonkér 

2011. október 17. - transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, Új Magyar Szó 

Félretájékoztatták Kolozsváron, Nagyváradon és Marosvásárhelyen a kérdezőbiztosokat az 

Országos Statisztikai Hivatal őket felkészítő akkreditált alkalmazottai. A kérdezőbiztosok 

azzal a benyomással távoztak a felkészítőről, hogy egy családtag közlése alapján sem 
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vezethetik be a kérdőívbe azoknak a személyeknek az etno-kulturális adatait, akik az 

összeírás pillanatában nincsenek jelen az illető háztartásban. Az adatfelvételi kézikönyv 

előírásainak ebben az értelmezésében üresen marad a nemzetiségre, a vallásra és az 

anyanyelvre vonatkozó mező. A népszámlálás.ro egyik szerkesztője, Kiss Tamás 

szociológus elmondta, a félretájékoztatás negatív következményeit valószínűleg nem lehet 

teljes mértékben kezelni, hiszen csütörtökön rajtol a népszámlálás. „Totális időkrízisben 

vagyunk, ebben a három városban jól nem kerülhetünk ki ebből a történetből, a kérdés az, 

hogy mennyire tudjuk tompítani a félretájékoztatás hatását” – mondta el a Transindex 

megkeresésére. A félretájékoztatás tényét egyébként Kelemen Hunor jelezte a 

kormánykoalíció hétfői ülésén Emil Boc kormányfőnek, azt kérve, hogy minél hamarabb 

történjen meg a hibák és téves információk korrigálása. 

 

Különbségek a magyar és román népszámlálási adatfelvételben 

2011. október 17. - Erdély Ma, MTI 

Az űrlapok számában és a nemzeti hovatartozás feltüntetésében is különbözik egymástól a 

magyarországi és a romániai népszámlálás adatfelvétele. „Hungarikumnak” számít, hogy 

Magyarországon anonim módon kell kiölteni az űrlapokat. Romániában kötelező a 

válaszadó személyes adatainak, nevének és személyi számának a feltüntetése a 

népszámlálási íveken. Amíg Magyarországon két űrlapot, addig Romániában alapesetben 

hármat, maximálisan pedig hatot töltenek ki a válaszadók – mondta az MTI-nek Barna 

Gergely szociológus. A Magyarországon az idei népszámláláson először alkalmazott 

internetes kitöltési lehetőséggel szemben Romániában csak a hagyományos, papíralapú 

módon történhet az űrlapok kitöltésére. A kérdőíveken Magyarország esetében listából 

választható ki, hogy ki milyen népcsoporthoz sorolja saját magát, és a kettős identitás is 

jelölhető, vagyis két népcsoport is bejelölhető a listán. Ettől eltérően történik a nemzeti 

hovatartozás számba vétele Romániában. A kérdőíveken üres rubrikába kell beírni 

mindenkinek, milyen nemzetiségűnek tartja magát. Ezért is folytat kampányt több 

romániai magyar civil szervezet és párt a „maghiar", vagyis magyar nemzetiség 

feltüntetéséért. 

 

A magyarrá számlálható város 

2011. október 17. - Czika Tihamér - manna.ro 

A népszámlálás fontosságáról írt cikkében Czika Tihamér a kolozsvári nyelvi jogokra 

utalva leszögezi: „a fő kérdés tehát továbbra is az marad, hogy ezen a népszámláláson 

összejön-e a húsz százalék, vagy sem. Ezen múlik minden. Magyar nyelvű kommunikáció 

az önkormányzattal és a hozzá tartozó intézményekkel, többnyelvű helységnévtáblák 

kihelyezése, magyarul is kiadott helyi tanácsi napirendek és határozatok, stb. – ezekre 

mind lehetőség nyílik Kolozsváron is, ha elérjük a húsz százalékot. Ha plusz motiváló kell, 

hogy valóban odafigyeljünk a népszámlálás kolozsvári sikerére, akkor gondoljunk csak a 

fent idézett 131. cikkre: ha egyszer a nyelvi jogokat elnyerjük, akkor azokat már sohasem 
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veszíthetjük el, arányunktól függetlenül. Legalábbis amíg ennek a törvény ez a cikkelye 

érvényben van”. 

 

A középiskolai pedagógusok nem számlálnak 

2011. október 17. - Rákosi Katalin - szekelyhon.ro 

A számlálóbiztosnak jelentkezett háromszéki, középiskolai pedagógusok nagy része 

visszalépett, mert a tanügyminisztérium szerint nekik nem jár a 15 fizetett szabadnap. 

Fennakadás nincs, az üresen maradt helyeket betöltötték. „A pedagógusok a tanórák után, 

szabadidejükben számlálhatják a népet, ezt azonban kevesen vállalták” – mondta György 

Ervin. Kovászna megye prefektusa nem tudott pontos adattal szolgálni arról, hogy hányan 

léptek vissza, de úgy véli, számuk jelentős. A kormánybiztos hangsúlyozta: a 

számlálóbiztosok felkészítése, körzetekre való leosztása megtörtént. Háromszéken több 

mint ezer számlálóbiztos vesz részt az október 20–31. között zajló népszámlálásban. 

 

Elkészült a háromezredik dosszié Udvarhelyen 

2011. október 17. - Pál Gábor - szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett székelyudvarhelyi Demokrácia 

Központban hétfőn zárták le a háromezredik honosítási dossziét. Ozsváth Imola, a 

háromezredik dosszié tulajdonosa szüleivel és testvérével együtt kérelmezik a magyar 

állampolgárságot. Imola magyar nyelvet és irodalmat tanít a Tamási Áron Gimnáziumban, 

és bevallása szerint kizárólag érzelmi és elvi alapon kérvényezi a magyar állampolgárságot. 

A mappa tulajdonosának az iroda munkatársai elismerő oklevelet, virágot és 

könyvcsomagot adtak át. Az EMNT székelyudvarhelyi irodája január óta októberig 8750 

személynek adott tájékoztatást, 3013 mappát állított ki összesen 5175 kérelmezőnek, 

vagyis több mint 13 000 személynek segített a honosítási ügyvitelben. A Demokrácia 

Központ kihelyezett irodákat működtet Székelykeresztúron, Szentegyházán és Zetelakán. 

 

„Jelentéktelen” intézmények? 

2011. október 18. - Új Magyar Szó 

„Teljes a bizonytalanság azoknak az erdélyi magyar intézményeknek a körében, amelyek a 

Gyurcsány-kormány ideje alatt „nemzeti jelentőségű” státust kaptak: még mindig nem 

tudni, kapják-e a továbbiakban az „alanyi jogon” járó támogatást. Elvileg a határon túlra 

szánt finanszírozási keret, 13 milliárd forint közel felét – mintegy 5 milliárd forintot – ezek 

az intézmények kapják, finanszírozásukra a magyar állam korábban garanciát vállalt. Az 

érintett szervezetek az elmúlt hónapokban Budapestre küldött beadványban erősítették 

meg, hogy igényt tartanak a korábban elnyert minősítésre és a támogatásra. A benyújtott 

kérelmekre azonban többségük nem kapott választ. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár korábban azt mondta, a nemzeti jelentőségű intézményeket és 

programokat továbbra is előre kiszámítható módon és hosszú távon kívánja támogatni az 

Orbán-kormány, ám azok szerint a kritériumok alapján, amelyeket a MÁÉRT 
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tagszervezeteivel közösen dolgoznak ki. Következő ülését a MÁÉRT novemberben tartja” – 

írja az Új Magyar Szó. 

 

Menni vagy maradni? 

2011. október 18. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó vezércikkében Salamon Márton László az RMDSZ kormányzati 

szerepvállalása kapcsán arról ír, hogy „az RMDSZ-nek mindeközben magyarázkodnia 

kellett saját választói felé, meg kellett indokolnia:miért érdemes minden ez ellen szóló 

érvvel szemben kormányon maradnia Emil Bocékkal? A választások közeledtével pedig 

egyre erősebb azoknak a hangja – köztük RMDSZ-es honatyáké –, akik felteszik ezt a 

kérdést a szövetség vezetőinek, a 44. születésnapjára általános nyugdíj- és fizetésemelési 

igények képviseletének kemény diójával „megajándékozott” Kelemen Hunor elnöknek. És 

minden jel arra mutat, hogy az RMDSZ elérkezettnek látja az időt a számlának a szakítás 

lehetőségéig vitt benyújtására. A partner igényeivel szemben mutatott hajthatatlanság, 

illetve a partner szempontjából teljesíthetetlenséggel határos feltételek támasztása a 

tárgyalási technikákkal foglalkozó szakkönyvek szerint az elkerülhetetlen szakítás biztos 

jelei”. 

 

Támogatás keveseknek?  

2011. október 18. - Baloga-Tamás Erika - Új Magyar Szó  

Székelyudvarhelyen csupán a kedvezményezettek tíz százaléka jutott hozzá az oktatási-

nevelési támogatáshoz, annak ellenére, hogy Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár a napokban azt nyilatkozta, a támogatásra jogosultak majdnem fele, 

47 ezer erdélyi  kérvényező már megkapta a hónapok óta várt összeget. Az OTP Bank 

székelyudvarhelyi kirendeltsége 10 ezer kérvényező számára biztosítja az átutalást, eddig 5 

ezer kártya érkezett a bankfiókhoz, ebből négyezret osztottak ki – tájékoztatta lapunkat a 

pénzintézet illetékese. Napokkal ezelőtt a támogatás folyósítása is elkezdődött, eddig az 

ügyfelek által felvett kártyák 10 százalékára került rá a juttatás összege. 

 

Fico egyedül alakíthatna kormányt 

2011. október 17. - MTI, TASR, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet 

A Polis közvélemény-kutató ügynökség legutóbbi felmérése szerint a Robert Fico vezette Smer 

fölényesen nyerné a parlamenti választásokat: a voksok 45,5 százalékával 83 mandátumot szerezne 

a 150 fős pozsonyi parlamentben, így egyedül kormányozhatna. Az SDKÚ jócskán lemaradva, 14,3 

százalékot szerezve a második helyen futna be, míg a KDH 8,8 százalékkal végezne. Bekerülne a 

parlamentbe az SaS is, 8,3 százalékos eredménnyel. A Bugár Béla vezette Híd csak hajszállal lépné 

túl a parlamenti küszöböt, a szavazatok 5,3 százalékát szereznék meg. Berényi József pártjának, az 
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MKP-nak négy százalékot mértek, amivel nem kerülne a parlamentbe. 3,9 százalékos eredményével 

Ján Slota Szlovák Nemzeti Pártja is parlamenten kívül rekedne. 

 

Rémálom ért véget Szlovákiában 

2011. október 18. - Gál Mária - Népszava 

Huncík Péterrel készült interjút közölt a Népszava, melyben a dunaszerdahelyi pszichiáterrel, 

közíróval a szlovákiai kormányválság okairól és lehetséges következményeiről, a felvidéki magyar 

pártok esélyeiről, a budapesti kormány és a felvidéki magyarság viszonyáról volt szó. Huncík szerint 

a Most-Híd és az MKP versenyében fontos szerepet játszik Budapest, emlékeztetett, hogy „az 

Orbán-kormány következetesen azt mondja, a Hidat nem fogadja el magyarnak, álláspontja szerint 

az igazi magyar részvétel az "tiszta" magyar részvételt jelent”. Úgy véli, hogy a kedvezményes 

honosításról szóló törvény időzítése „szándékosan úgy történt, hogy választást befolyásoló szerepe 

legyen Szlovákiában”. „A budapesti döntéshozók jól tudták, milyen reakció várható a Fico-Meciar-

Slota hármasfogattól, és úgy gondolom, hogy épp ennek a reakciónak a kiváltása volt a törvény 

bejelentésének valódi oka” – tette hozzá Huncík, aki szerint az elfogadás előtt álló választójogi 

törvénnyel hasonló a helyzet. 

 

Választási kisokos 

2011. október 18. - Tokár Géza - Új Szó 

„Új felvonásához érkezik a Híd–MKP háború” – írja Tokár Géza az Új Szó véleményrovatában. A 

szerző szerint „Bugár Béla pártjának támogatottságát nem viselte meg a kormányszerep”, azonban a 

tavalyi választásokon a Híd listáján indult Polgári Konzervatív Párt (OKS) távozása „annál inkább 

meg fogja”. Hozzáteszi: az MKP „nem tudta növelni számottevően szimpatizánsai számát, viszont 

szavazói jóval aktívabbak lehetnek az urnáknál”. Úgy véli, az „kisebbfajta csodának számítana, ha 

egyik párt sem jutna be a parlamentbe – igaz, egy olyan kampány után, amibe 2010 tavaszán 

keveredtek bele a szlovákiai magyar politikusok, már semmin sem lehetne meglepődni”. 

 

Tadics: Magyarország ne vétózza meg a szerb EU-tagjelöltséget 

2011. október 17. - MTI, hvg.hu, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

Boris Tadics szerint semmi ok arra, hogy Szerbiának konfliktusa támadjon Magyarországgal és a 

Szerbiában élő magyar kisebbség pártjaival a restitúciós törvény miatt. Mindamellett Szerbiával 

senki sem tárgyalhat ultimátumszerűen – mondta a szerb államfő Belgrádban újságíróknak. „Kész 

vagyok minden kérdésben kompromisszumra törekedni, feltéve, ha ez a kompromisszum hatékony 

és ha a polgárok javát szolgálja. Az Európai Bizottság értékelése szerint a szerb vagyon-

visszaszármaztatási és kárpótlási törvény nem irányul sem Magyarország, sem pedig a Szerbiában 

levő bármely etnikai közösség ellen és ezt meg kell magyaráznunk magyar partnereinknek” – 

jelentette ki Tadics. 
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Eredményesen zárult a Tadid–Pásztor-találkozó 

2011. október 17. - Virág Árpád - Magyar Szó 

A kollektív bűnösség elvét fenntartó vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény esetleges 

módosítási lehetőségeiről és a költségvetés módosításáról tárgyalt hétfő este Belgrádban Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Boris Tadić köztársasági elnök. Pásztor István, a 

VMSZ elnöke a restitúciós törvény kapcsán a Magyar Szónak a következőket nyilatkozta: 

„Megállapodás született arról, hogy a következő bő egy hónap alatt törvénymódosítással, a törvény 

megváltoztatásával ez a probléma is megoldásra kerül. A részleteket a következő napokban, 

szakértői szinten kell pontosítani. Ragaszkodtam ahhoz, hogy egyértelműen tegyék helyre ezt a 

kérdést: úgy, hogy az elméleti esélyét is kizárják a kollektív bűnösség elvének.” 

 

Elutasították a szerb kárpótlási törvényt 

2011. október 17. - MTI, Népszava Online, Vajdaság Ma 

Egyhangúlag fogadta el az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága azt az állásfoglalást 

hétfőn, amelyben elutasítják a szerbiai vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvényt. A 

dokumentumban felidézik, hogy a jogszabály szerint Szerbiában kizárják a kárpótlásból azokat, akik 

a második világháború idején a megszálló erők tagjai voltak. A képviselők az állásfoglalásban 

rögzítették, hogy a kollektív bűnösség elvének ilyen formában való megjelenése súlyosan 

diszkriminatív a magyar közösséggel szemben. „Ilyen értelemben a szerb lépés nem 

összeegyeztethető a magyar nemzeti érdekekkel és a két nép közötti történelmi megbékélési 

folyamattal” – olvasható a testület állásfoglalásában. 

 

Három lehetőséget lát a VMSZ 

2011. október 17. - MTI, Echo TV 

Három lehetőség van azoknak a kétségeknek a megoldására, hogy ki mindenkinek van joga a 

vagyon visszaszármaztatására és a kárpótlásra a Vajdaságban - jelentette ki Pásztor Bálint, a VMSZ 

parlamenti képviselője. Pásztor szerint a három lehetőség egyike, hogy a szerb alkotmánybíróság 

alkotmányellenesnek nyilvánítja a törvény egy részét, a másik lehetőség, hogy a szerbiai 

törvényhozás módosítja és kiegészíti a törvényt, végül a harmadik lehetőség, hogy a törvénnyel 

összefüggésben egy hiteles magyarázatot fogalmaznak meg, amely egyértelműen meghatározza, 

hogy ki nem részesülhet vagyon-visszaszármaztatásban és kárpótlásban. 

 

Módosul a költségvetés, a pénz három részletben érkezik a Vajdaságba 

2011. október 17. - Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Miután a szerbiai kormány elfogadta a VMSZ-nek a költségvetés módosítására vonatkozó 

javaslatait, Pásztor Bálint parlamenti képviselő az üggyel kapcsolatban így nyilatkozott: „A 

parlament pénzügyi bizottsága támogatta a VMSZ módosítási indítványát, amelyet a 

pótköltségvetésre nyújtottunk be. Az elmúlt napokban tárgyalásokat folytattunk a kormány 

képviselőivel annak érdekében, hogy ez a módosítási indítvány elfogadásra kerüljön. Ma korán 

reggel némileg változtattunk a javaslatunkon, azonban ez csak technikai változást jelent, és az 

immár a kormány pénzügyi bizottsága által is támogatott indítvány azt fogja eredményezni, hogy az 

év végéig a kormánynak át kell utalnia azt a pénzt, amely be van tervezve a Vajdaság területén 
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megvalósítandó nagyberuházási projektumokba. A kifizetés három egyenlő részletben történik, 

november elsején, november tizenötödikén és december elsején.”  

 

Egyre több a Magyar Nemzeti Tanács elleni koholt vád a szerb sajtóban 

2011. október 17. - Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Csütörtökön tartja soron következő 15. rendes ülését a Magyar Nemzeti Tanács. Korhecz Tamás, az 

MNT elnöke ezzel kapcsolatban három pontra hívta fel a figyelmet. A legfontosabb az MNT új 

statútumának elfogadása. Az új összetételű tanács első ülésén egyszer már módosította az 

alapszabályzatot, ellenben most elkészítettek egy szöveget, amely tartalmazza az eddigi 

tapasztalatok során szükségessé vált módosításokat is. A soron következő ülés másik két fontosabb 

határozata az MNT ösztöndíjaihoz kapcsolódik. A lezáruló népszámlálásra reagálva elmondta: az 

MNT figyelemmel kísérte a népszámlálást, reagált a szabálytalanságokra, de nem történt olyan 

esemény, amely miatt megkérdőjeleznék az összeírás törvényességét. Korhecz arról is beszélt, hogy 

az MNT ellen egyre több koholt vád jelenik meg a szerb sajtóban. 

 

Állampolgársági eskütétel: Wetzel Tamás is részt vett a pénteki aktuson  

2011. október 17. - Új Magyar Képes Újság 

Eszéken immár az ötödik eskütételre került sor október 14-én, melyem anyaországi rangos 

vendégek is részt vettek. A pénteki alkalmon tíz személy kapta meg magyar anyakönyvi kivonatát 

Tuska Enikő zágrábi magyar konzultól. Az eseményen jelen volt Wetzel Tamás miniszteri biztos, 

Pirityiné Szabó Judit, a KIM Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, valamint Jakab 

Sándor és Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, illetve ügyvezető elnöke is. „Nagyon szép és megható 

volt az eszéki eskütétel, örülök, hogy meghívást kaptam erre az eseményre. A horvátországi 

magyaroktól folyamatosan érkeznek a kérelmek, meglepetésként is ért bennünket a létszámhoz 

képesti nagy érdeklődés. Ez mindenképp elismerésre méltó dolog, hiszen ebből is látszik, hogy az 

itteni magyarok valóban megmaradtak magyarnak, és őrzik hagyományaikat” – mondta el a 

miniszteri biztos. 

 

Megválasztották az alelnököt is  

2011. október 17. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

A Zágráb városi Magyar Kisebbségi Önkormányzat október 4-én megtartotta második ülését. Az 

alakuló ülésen, amelyre még szeptember 4-én került sor, a testület egyhangúan az eddigi 

tanácselnököt, Balázs-Piri Zoltánt választották meg elnöknek, az elnökhelyettesi posztra viszont 

egyik jelölt sem kapta meg a szükséges számú szavazatot, így erről az október 4-i, második ülésen 

döntöttek. A 18 megjelent tanácstag Kovács Leát támogatta, így ő lett az elnökhelyettes – számolt 

be a lapnak Szekeres Péter, az önkormányzat titkára. 
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Megkezdődött a Felsőőri gyermekóra 

2011. október 17. - volksgruppen.at 

Az új iskolaévvel a nagysikerű magyar gyermekóra foglalkozásai is elkezdődtek. A foglalkozásokra 

Felsőőrött kerül sor, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület frissen renováltatott székházában. 

Dowas Katalin, kétnyelvű óvónő gyermekóráin verseket, dalokat, körjátékokat tanulhatnak a 3 és 7 

év közötti gyerekek. A nagy érdeklődésre való tekintettel - tavaly 40 gyermek látogatta 

csütörtökönként a foglalkozásokat - két csoportban folyik a játék. A Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület támogatásának köszönhetően csupán minimális hozzájárulást kérnek a szülőktől, 

félévente 15 eurót jelent a gyermekórák látogatása. 
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