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Kötelesség összefogni  
2011. október 20. - Nagy Orsolya - Krónika, Erdély Ma, Szabadság, Új Magyar Szó 

Összefogásra szólították fel az erdélyi magyar politikai alakulatokat a magyar Országgyűlés Nemzeti 

Összetartozás Bizottságának tagjai Nagyszalontán, a bizottság első partiumi kihelyezett ülésén. A 

testület, amely 2011. január elsejével alakult, már két, határon túli ülést is tartott: előbb 

Kárpátalján, nemrég pedig Szlovéniában. Potápi Árpád János elnök azt mondja, most azért esett a 

partiumi városra a választás, mert meglátása szerint a Partium problémáira nem fókuszál eléggé 

sem Magyarország, sem Románia, hiszen általában a tömbvidékek vannak a figyelem 

középpontjában. A Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke a szalontai eseményen határozott 

üzenetet fogalmazott meg az erdélyi magyar pártok irányába: azt mondta, a jövő évi romániai 

választásokra való tekintettel az összefogás egyre sürgősebbé vált. „A huszonnegyedik órában 

vagyunk” – jelentette ki Potápi. 

 

A szerb kormány és a VMSZ megállapodott a rehabilitációs törvényről 
2011. október 19. - MTI, bumm.sk 

A szerb kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselői megállapodásra jutottak a 

rehabilitációs törvény szövegében. Ezzel áthidalhatóvá váltak azok az észrevételek, amelyeket a 

VMSZ fogalmazott meg a restitúciós törvénnyel kapcsolatosan - jelentette a Tanjug szerb 

hírügynökség és a B92 televízió szerda este. Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete a 

B92 műsorában kijelentette, Budapestnek nincs oka vétót emelni Szerbia uniós tagjelöltségi státusa 

ellen, ha a VMSZ számára elfogadható az a megállapodás, amelyet a szerb kormánnyal ért el a 

restitúciós törvénnyel kapcsolatosan. A B92 TV-stúdiójában lezajlott beszélgetésen Pásztor Bálint, a 

VMSZ parlamenti képviselője és Slobodan Homen, a szerb igazságügyi minisztérium államtitkára 

megerősítették, hogy a szerb kormány és a VMSZ megállapodott a rehabilitációs törvény 

szövegében, amellyel áthidalhatóvá váltak azok a kifogások, amelyeket a VMSZ fogalmazott meg a 

vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvénnyel kapcsolatosan. 

 

Semjén Zsolt Ausztráliába utazott 
2011. október 19. - Kormány.hu, MTI 

Az ausztrál kormány és helyi magyar szervezetek meghívására hivatalos látogatásra Ausztráliába 

utazott Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes október 23-án beszédet 

mond Sydneyben az ausztráliai magyarság rendezvényén, ahol magas állami kitüntetéseket ad át az 

emigráció összetartásában kiemelkedő munkát végző személyeknek. Utazása során a kormányfő 

nemzetpolitikáért felelős helyettese az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatban tájékoztatja 

a magyarság képviselőit, illetve állampolgársági eskütételeken is részt vesz majd. 

 

Az MSZP magyarországi állandó lakhelyhez kötné a választójogot 
2011. október 19. - MTI, bumm.sk 

Egyfordulós listás választási rendszerre tesz javaslatot az MSZP, az ellenzéki párt elképzelése 

szerint a parlamenti választásokon a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok 

voksolhatnának. Molnár Zsolt országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy pártja azoknak 

biztosítana választójogot, akiket a voksolás következményei közvetlenül érintenek, vagyis a 

részvételt állandó magyarországi lakóhelyhez kötnék. Kiemelte, hogy a Fidesz választójogi 
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koncepciója viszont különbséget tenne a magyarországi lakóhellyel rendelkező és a határon túl élő 

állampolgárok szavazati joga között, és az utóbbiaknak csak listás választójogot adna. Az MSZP 

olyan országgyűlési testület létrehozását kezdeményezi, amely felszólalási lehetőséget biztosítana a 

határon túli magyarok közösségeinek, a Magyarországon élő nemzeti kisebbségek pedig 

törvénykezdeményezési joggal rendelkező szószólókat delegálhatnának a parlamentbe. 

 

Romapárt: a cigányok vállalják identitásukat, ne vallják magukat románnak 
vagy magyarnak 
2011. október 19. - Krónika 

A Pro Europa Romapárt felhívást intézett a cigány közösség tagjaihoz, hogy a népszámláláson 

vállalják identitásukat, és ne vallják magukat románnak vagy magyarnak, akkor sem, ha románul 

vagy magyarul beszélnek. Aurel Pascu, a romapárt Kolozs megyei szervezetének alelnöke 

leszögezte: ha a cigányok vállalják igazi identitásukat, ki fog derülni, hogy ez Románia legfontosabb 

kisebbsége, amely több pénzt kap majd a kormánytól és az Európai Uniótól társadalmi integrációs 

programokra. Pascu arra kérte a számlálóbiztosokat, hogy legyenek korrektek az összeírás során, és 

arra biztassák a cigányokat: vállalják etnikai identitásukat. 

 

Népszámlálás: pontosít az Országos Statisztikai Hivatal 
2011. október 19. - transindex.ro, Nyugati Jelen, Reggeli Újság, Szabadság, Új Magyar Szó 

Az Országos Statisztikai Hivatal (INSSE) figyelmeztette Bihar, Kolozs és Maros megye 

népszámlálási bizottságait. Erről Vergil Voineagu, az intézmény elnöke hivatalos levélben 

tájékoztatta az RMDSZ elnökét. Kelemen Hunor azt követően fordult az INSSE-hez, hogy a három 

megyében tévesen értelmezték az összeírás módszertanát a kérdezőbiztosok számára tartott 

felkészítők során. Az INSSE elnöke válaszában biztosította az RMDSZ elnökét, hogy a 

kérdezőbiztosok mindenhol írásban megkapják azokat a szükséges információkat, amelyek kizárják 

a metodológia téves értelmezését, és lehetővé teszik azt, hogy a népszámlálás eredményei a lehető 

legpontosabban tükrözzék a realitást. 

 

Az új választási rendszerről egyeztetett az RMDSZ és a PD-L 
2011. október 19. - Erdély Ma, MTI, Hargita Népe, Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

A jelek szerint ugyan sikerült közelíteniük a romániai választási rendszerről szóló, egymástól eltérő 

álláspontjaikat a PD-L-nek és az RMDSZ-nek, a részletek megvitatása azonban még hátravan – 

tájékoztatta az MTI-t Márton Árpád. Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese azt 

követően nyilatkozott, hogy kedden Emil Boc, a PD-L pártelnöke és Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke újból tárgyalóasztalhoz ültek. A képviselő kifejtette, hogy egyszerre több kérdésről 

egyeztetnek, hiszen a választási rendszer mellett a választások időpontja is része lesz egy esetleges 

megállapodásnak, akárcsak a román parlament jövőbeni létszáma is. A felek között az képezi a fő 

nézeteltérést, hogy míg a PD-L tiszta egyéni választókerületes rendszert akar, addig az RMDSZ 

vegyes választási rendszert javasolt. 
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Tanácskozás az erdélyi és a magyarországi média közötti együttműködésről 
2011. október 19. - Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Székelyföldön találkozott a helyi média képviselőivel Szabó László, az MTVA kommunikációs 

igazgatója, a beszélgetés témája a lehetséges együttműködés volt. „Szeretnénk szorosabbra fűzni a 

kapcsolatokat a határon túli újságíróműhelyekkel, televíziókkal, rádiókkal, és írott sajtóval is. 

Létrehoztunk egy önálló határon túli műsorokkal foglalkozó főszerkesztőséget, amelynek dolga az, 

hogy a televízió és rádiócsatornáinkba készítse el a határon túli nézőknek és hallgatóknak szóló 

műsorokat” – mondta a Kossuth Rádióban Szabó László. 

 

Két ortodox kereszt Erdőszentgyörgyön – mindkettő engedélyek nélkül 
2011. október 19. - Gligor Róbert László - szekelyhon.ro, Krónika 

Nemrégiben ortodox keresztet állítottak fel Erdőszentgyörgy bejáratánál. Immár a másodikat – és 

ezt is engedély nélkül. A helyi magyar lakosság egyértelmű provokációnak tekinti az ügyet, és úgy 

érzik, hogy egyesek már a jövő évi választási kampányra készülnek. Amikor az első keresztet 

felállították a románok a település bejáratánál, az önkormányzat elnéző volt, hisz vallásos jelképről 

van szó. Ám amikor a második keresztet is megépítették engedély nélkül, nyilvánvalóvá vált, hogy a 

törvény és az együttélés íratlan szabályainak semmibe vételéről van szó. 

 

Diszkriminálják a háromszéki roma vezetőket Bukarestben 
2011. október 19. - Both Ildikó - szekelyhon.ro, Krónika 

Bukarestbe járnak képzésekre a háromszéki roma vezetők, ahol emberjogi kérdésekkel 

foglalkoznak. Az országos roma szervezetek nincsenek tekintettel a székelyföldi romák magyar 

anyanyelvére és sajátos identitására, minden képzés románul zajlik. „Fennáll a veszélye annak, 

hogy a magyar anyanyelvű székelyföldi cigányság, melynek nincs magyar ellenségképe, és eddig a 

magyar nyelvű oktatási rendszeren keresztül is a magyar közösséghez kapcsolódott, önállósodási 

tendenciát fog mutatni a Bukarestből befolyásolt vezetők hatására” – tájékoztatott az EMNT 

háromszéki vezetősége. Véleményük szerint elképzelhető, hogy bukaresti nyomásra az autonómia 

ügyében is ellenségesen fognak megnyilvánulni. Így az autonómiát ellenzők aránya Háromszéken 

25%-ról 35%-ra is nőhet.  

 

Nőtt a románok száma Sepsiszentgyörgyön 
2011. október 19. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

Két százalékkal nőtt a románok aránya Sepsiszentgyörgyön, az Állomás-negyedben, akik főleg 

Brassóból költöztek át, és ez módosíthatja a sepsiszentgyörgyi etnikai arányokat. Az EMNT 

háromszéki vezetői hívták fel a figyelmet erre a jelenségre. Nemes Előd, az EMNT háromszéki 

ügyvezető elnöke a székelyhon.ro-nak kifejtette: ezt a felmérést már tíz évvel ezelőtt, még 

egyetemista korában is elvégezte, és most újra megismételte, összevetve az akkori adatokat a 

jelenlegiekkel. Az EMNT vezetősége szerint nőhet a románok aránya Sepsiszentgyörgyön, de nem 

ismerik eléggé a migrációs folyamatokat, hogy mennyire érintette őket a külföldi munkavállalási 

hullám. 

 

Az EMNT monitorizálja a népszámlálást Háromszéken 
2011. október 19. - Rákosi Katalin - szekelyhon.ro 

A civil szervezetek megfigyelőként részt vehetnek a népszámlásban: nem járhatnak ajtóról ajtóra a 

kérdezőbiztossal, de a központokban jelen lehetnek. A törvény adta lehetőséggel élve az EMNT 
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háromszéki szervezete kérést adott le Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Baróton és 

Kovásznán, valamint a megyei népszámlálási bizottsághoz, és követni fogja a népszámlálás 

folyamatát – jelentette be Nemes Előd. Elmondta: el kell kerülni a Nagyváradon, Marosvásárhelyen 

és Kolozsváron előfordult félretájékoztatást. 

 

Édler András: az erdélyi magyarság legfőbb érdeke az egység 
2011. október 19. - Both Ildikó - szekelyhon.ro, Krónika 

Tanmesével vázolta a romániai magyar politikai helyzetet Édler András RMDSZ-es képviselő, aki 

úgy véli, meg kell találni az összefogás felé vezető utat. „Mi, romániai magyar politikusok, meg kell 

találjuk az összefogás felé vezető utat, meg kell teremtsük az egységet, mert ha nem, akkor, mint a 

mesebeli vesszőket, derékba törnek minden egyes erdélyi magyar pártot, és ezzel derékba törik 

tulajdonképpen az erdélyi, a romániai magyarságot” – figyelmeztetett a képviselő. Véleménye 

szerint a magyarság érdeke az egység, és a mindennapi konfrontálódás egy-egy téglát hagy hátra, és 

a sok tégla lassan áthatolhatatlan fallá alakul. Minél tovább tart ez az egymásnak feszülés, annál 

nehezebb lesz majd megtalálni az átjárást ezen a falon, annál nehezebb lesz megvalósítani azt az 

összefogást, ami erőt ad a folyamatos megpróbáltatások elviselésére, és egyetlen garanciája az 

erdélyi, romániai magyarság közép- és hosszú távú fennmaradásának – fejtette ki az RMDSZ-es 

képviselő. 

 

Izsák Balázs: nekem válaszhoz nincs szükségem a román hatóságok 
kérdőívére 
2011. október 19. - Kovács Csaba P. - Erdély Ma 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a népszámlálási kérdőívek kapcsán 

kifejtette: „Ha tőlem megkérdezik, hogy milyen nemzetiségű vagyok, a válaszhoz nincs szükségem a 

román hatóságok kérdőívére, nincs szükségem arra, hogy megnézzem a „kínálatot,” miből lehet 

válogatni. Azt viszont megállapítottam, hogy a kérdőív manipulatív, velünk szemben ellenséges, és 

bizonysága annak, hogy a román hatóságok akkor is tudnak hazudni, amikor kérdeznek. Szomorú 

viszont, hogy ezt a kérdőívet egy olyan román kormány igazgatása alatt lapátolták össze, amelynek 

három magyar tagja is van, és még szomorúbb, hogy az ő felelősségüket senki sem firtatja. 

Romániában a hatalom birtokosainak soha nincs személyes felelőssége, a közéjük került 

magyaroknak sincs. Inkább azt kellene kérdezni, hogy az erkölcsileg asszimilálódott magyaroknak 

mikor fognak külön kódszámot adni?”. 

 

„Őseink emléke kötelez minket” 
2011. október 19. - Sólya R. Emília - Nyugati Jelen 

1800 km-es útja során Aradra is eljutott a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és az Országos 

Sport- és Ifjúsági Hatóság közös szervezésében a népszámlálást népszerűsítő Szórványkaraván. A 

karaván vezetői hat megyében (Beszterce-Naszód, Arad, Hunyad, Fehér, Brassó, Szeben) szállnak ki 

és tájékoztatják a magyar közösséget a népszámlálás legfontosabb kérdéseiről, arra ösztönözve az 

embereket, hogy vállalják büszkén saját és családtagjaik nemzetiségét, anyanyelvüket, vallásukat, 

kultúrájukat. 
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Ungur vagy maghiar? 
2011. október 19. - Rákosi Katalin - szekelyhon.ro 

Mi a különbség az ungur és a maghiar között – tette fel a kérdés Kulcsár Terza József. A Magyar 

Polgári Párt (MPP) háromszéki elnöke szerdán azzal vádolta a hatalmon lévő RMDSZ-t, hogy 

koalíciós partnerével közösen a magyarság megosztásán, megsemmisítésén dolgozik. A háromszéki 

MPP-s politikus előtt nem világos, hogy a népszámlálási kérdőívben miért szerepel a „maghiar”, 

’ungur” és „secui” megnevezés is, míg a románok esetében nem tesznek különbséget a móc, a 

bánáti, a máramarosi között. Azt sem érti, mi a különbség a „maghiar” és az „ungur” megnevezés 

között. 

 

Csapatmunkát! 
2011. október 20. - Benkő Levente - Krónika 

Benkő Levente a nemzeti összetartozás bizottságának nagyszalontai ülése kapcsán kifejti: „Potápi 

Árpád János Nagyszalontán elhangzott megjegyzése igen megszívlelendő. Nem azért, mert a 

magyar nemzet együvé tartozását alkotmányosan fel is vállaló fideszes, netán magyar kormánypárti 

politikus szájából hangzott el, hanem azért mert fájdalmasan igaz. S mert a számok is őt igazolják. 

Bő – vagy talán szűk? – esztendővel a parlamenti választások előtt ugyanis jelét sem látni annak, 

hogy az immáron kétségbevonhatatlanul többszínűvé vált romániai magyar politikai palettán 

jogilag is jelen levő három alakulat között legalább moccant volna az érdemi párbeszéd szándéka. 

Egy-két próbálkozásról tudunk, azokat viszont leseperték a kormányzási érdekek. Ehelyett telik az 

idő, s a már jó ideje létező és a mi közös dolgaink rendezésére hivatott erdélyi magyar kerekasztal 

üres, mert a – képletes, de akár tényleges – megterítésére nem mutatkozik akarat”. 

 

Kezdődik a népszámlálás 
2011. október 20. - Krónika 

Országszerte 120 ezer számlálóbiztos veszi nyilvántartásba Románia lakosságát a csütörtökön 

kezdődő népszámláláson. Az összeírók október 31-ig a lakásukon keresik fel a polgárokat, és a 

nyilatkozatok alapján papír alapú kérdőíveket töltenek ki, a válaszadás kötelező. A magyar 

válaszadók helyzetét nehezíti, hogy a statisztikai szakkifejezésekkel teletűzdelt kérdőívek kizárólag 

román nyelven tölthetők ki. Azokon a településeken, ahol a magyarok aránya 20 százalék fölött volt 

a 2002-es népszámláláson, a számlálóbiztosoknál magyar nyelvű mintakérdőívek is lesznek, 

amelyeken követni lehet a kérdéseket. 2011-es romániai népszámláláson a nemzetiség, anyanyelv és 

a vallás vonatkozásában nem lesznek előre megadott kategóriák (magyar, román, székely stb.), 

amelyek közül választani kell. 

 

Magyar utcanevek az EMI-től 
2011. október 20. - Nagy Orsolya - Krónika 

Az utcák történelmi magyar elnevezéseit tartalmazó matricákat ragasztottak a nagyváradi 

villamosmegállókban található tájékoztató táblákra az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) nagyváradi 

szervezetének tagjai. A fiatalok közleményükben azt írják, nem igaz, hogy a Nagyváradi Helyi 

Közlekedési Vállalat (NHKV) magyar vezérigazgatója, Csuzi István valóban szeretné hivatalosan is a 

Szent László templomról elneveztetni a közeli villamosmegállót, mint ahogyan ezt egy korábbi 

sajtótájékoztatón állította. „Előkerestük az engedélyezett listát, és azt a felettébb furcsa dolgot 

tapasztaltuk, hogy arról nemcsak a főterünk magyar neve hiányzik, hanem az kizárólag román 

E
rd

é
ly

 

http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/ungur-vagy-maghiar
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=56736
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=56719
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=56721


 

 

 

 

 

 
7 

nyelvű, egyetlenegy magyar elnevezés sem szerepel benne. Csoda, hogy eltűnt a Szent László tér 

elnevezés, ha eredetileg sem volt a listán?” – háborognak az EMI-sek. 

 

Lakat lóg a székely-irodán 
2011. október 20. - Baloga-Tamás Erika, Kovács Zsolt - Új Magyar Szó 

Év végéig még zárt ajtók fogadják a nyáron nagy csinnadrattával felavatott brüsszeli Székelyföld-

irodát felkeresőket, ugyanis a Hargita és Kovászna Megye Tanácsa által életre hívott képviseleten 

egyelőre még nincsenek alkalmazottak. A fennakadást többek között az is okozhatta, hogy a két 

szomszédos megye vezetői különbözőképpen képzelik el a brüsszeli munkatársi gárda toborzását: 

míg a Hargita megyeiek megmaradtak az eredeti elképzelés mellett, miszerint a „kitűnően teljesítő” 

alkalmazottakat jutalmazzák három hónapos brüsszeli munkával, addig Kovászna megyében 

versenyvizsgát írnak ki állandó munkatárs felvételére. 

 
Lakatosék utódait keresik 
2011. október 20. - Totka László - Új Magyar Szó  

Nem döntött még az RDMSZ Bihar és Kolozs megyei szervezete arról, hogy kit indít a Pálffy Mózes 

Zoltán halálával és Lakatos Péter lemondásával megüresedett képviselői helyek betöltésére kiírt 

parlamenti választásokon. Szabó Ödön, a szövetség Bihar megyei ügyvezető elnöke elmondta, csak 

azt követően döntenek, hogy nyilvánosságra hozták a választás időpontját. „Ha abból indulunk ki, 

hogy 2008-ban Lakatos Péter a szavazatok 58 százalékával győzött választási körzetében, akkor 

mindenképpen mi vagyunk a legesélyesebbek” – fogalmazott Szabó. Lényegesen rosszabb 

kilátásokkal vág majd neki az a jelölt, akit a Kolozs megyei RMDSZ indít a mócvidéki egyéni 

választási körzetben. 

 

Fontos vagy! - matricával a kétnyelvűségért 
2011. október 19. - bumm.sk 

Már közel 20 komáromi vállalkozás, intézmény csatlakozott a Fontos vagy! mozgalomhoz, melynek 

célja, hogy a magyarlakta településeken mindenhol kétnyelvűek legyenek a feliratok. A mozgalom 

ötlete idén tavasszal született meg, azt követően, hogy az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás 

tagjai sikeresen követelték, hogy újra kétnyelvű legyen a komáromi kórház üdvözlőtáblája – 

mondta el a Bummnak Boldoghy Olivér, a mozgalom koordinátora. Kampányuk ezekben a 

hetekben indult be igazán, aktivistáik első körben a komáromi vállalkozások, intézmények vezetőit 

keresik fel, s felajánlják nekik, hogy csatlakozzanak. Amennyiben az adott hely vállalja, hogy a 

fontos információkat magyarul is feltünteti, illetve munkatársaik magyar nyelven is beszélnek, a 

vállalkozás egy Fontos vagy! feliratú matricát kap, s a mozgalom honlapjára is felkerülnek a cég, 

illetve intézmény adatai. 

 

Kihirdették: március 10-én lesz az előrehozott parlamenti választás 
2011. október 19. - bumm.sk, Új Szó Online 

Pavol Hrušovský (KDH) házelnök szerdán kihirdette, hogy 2012. március 10-én lesznek az 

előrehozott parlamenti választások Szlovákiában. A törvényhozás elnöke a választási ciklus 

lerövidítéséről szóló alkotmánytörvény alapján hirdette ki a választás időpontját. A törvényt 143 

igen szavazattal fogadta el a parlament a kormány bukását követően. 
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Megszólalnak a kétnyelvű útjelzőtáblát állító aktivisták 
2011. október 19. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái a szombaton felállított magyar és szlovák helységneveket 

tartalmazó útjelzőtábla eltávolítására egy videófelvételen reagáltak. A civilek elmondják, hogy 

levélben fordulnak a közútkezelő vállalathoz, melyben tételesen felsorolják azokat a magyarlakta 

településeket, ahonnét hiányoznak a magyar helységnévtáblák. A közútkezelő vállalatot hasonló, 

különösen gyors reakcióra szólítják fel, mint amit most is tanúsított. Ez esetben ugyanis 24 órán 

belül cselekedtek. 

 

Chmel elkészítette a nyelvtörvény értelmezését 
2011. október 19. - Felvidék Ma 

A közhivatalok alkalmazottait, akik bírják valamelyik kisebbség nyelvét, a jövőben könnyebben 

felismerhetik majd az ügyfelek a hivatalokban. Azt, hogy például magyarul is beszélnek a 

hivatalnokok, az irodák bejáratánál is feltüntetik majd. Ezt írja elő az a kisebbségi nyelvhasználatról 

szóló kormányrendelet, amelyet Rudolf Chmel kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes a 

napokban bocsátott tárcaközi egyeztetésre. Ha a kormány elfogadja a rendeletet, azokon a 

településeken lesz érvényes, ahol a kisebbség számaránya eléri a 20 százalékot. Újdonság továbbá, 

hogy a hivataloknak megfelelő feltételeket kell kialakítaniuk a kisebbségi nyelvhasználat 

érvényesítésére, akár kisebbségi nyelven tartott fogadóórák vagy tolmács biztosításának 

segítéségével. A rendelet bevezeti a kétnyelvű születési és halotti bizonyítványok és házassági 

levelek egységes formáját. A kisebbség nyelvén íródott szöveg az államnyelven íródott szöveg alatt 

vagy mögött lesz feltüntetve, azonos nagyságú betűtípussal. 

 

Közterületet neveznének el Pozsonyban Liszt Ferencről 
2011. október 19. - TASR, Új Szó Online 

Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából hangversenyt rendeznek október 22-én 

Pozsonyban. „A zene és a kultúra eme óriásának, aki 25-ször járt Pozsonyban, és főként az 

egyházzenei karoknak nyújtott nagy segítséget, meg kell adni a tiszteletet. Magukénak vallják őt a 

magyarok, az osztrákok, a németek, és újabban a szlovákok is. Apját eredetileg Listnek hívták” – 

mondta Marián Tkáč, a Matica Slovenská elnöke. Milan Ftáčnik főpolgármester szerint Liszt 

Ferencről közterületet kellene elnevezni Pozsonyban. 

 

Állampolgári eskütétellel is megidézik 1956 napjait 
2011. október 19. - Vajdaság Ma, MTI 

Állófogadással kezdődnek és október 23-án Szabadkán központi rendezvénnyel és ünnepi műsorral 

zárulnak az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett 

vajdasági megemlékezések. A rendezvények nyitányaként Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi 

nagykövete a Hyatt Regency szállóban csütörtökön este állófogadást ad. Ezt követően a 

nagykövetségen az 1956-os forradalom évfordulójának előestéjén, október 21-én kerül sor az immár 

19. ünnepélyes állampolgársági eskütételre. Mint azt Ritecz Miklós belgrádi főkonzul az MTI-nek 

elmondta, ezúttal 24, az egyszerűsített honosítási eljárás során állampolgárságot szerzett délvidéki 

magyar fogad hűséget Magyarországnak. A központi megemlékezésre a VMSZ szervezésében 
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október 23-án kerül sor Palicson. Beszédet mond Németh Zsolt külügyi államtitkár és Pásztor 

István, a VMSZ elnöke. 

 

Egy kiskapuban bíznak a kárpótlásra váró vajdasági magyarok 
2011. október 19. - Albert Ákos - HVG.hu 

A HVG több érintett személlyel készített interjút a szerb vagyon-visszaszármaztatási törvény 

kapcsán. A temerini Horváth Endre ügyvéd szerint az új törvényben van egy kiskapu. „Fontos, hogy 

a törvény egyelőre nem írja, kell-e azt bizonyítani, hogy valaki a megszálló erők katonája volt-e, 

vagy nem” - mondta. Az ügyvéd szerint több magyar is abban reménykedik, hogy az elbíráló 

szerveknek nem fog a tudomására jutni, hogy katonák voltak a megszállás alatt. A törvény ugyan 

már hatályba lépett, de még hiányoznak a végrehajtását szabályozó kormányrendeletek, 

amelyekben előírhatják, hogy a kárpótlást kérőknek igazolniuk kell, hogy nem voltak katonák. A 

HVG megkérdezte Szilágyi Imrét, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársát is, aki 

szerint Magyarország alapvető külpolitikai érdeke, hogy Szerbia csatlakozzon az EU-hoz, most 

azonban mégis belebegtette, hogy decemberben megvétózza Szerbia tagjelölté válását. „A szerbek 

azt hitték, hogy Magyarország lenyeli a békát, mert érdeke a szerb csatlakozás” - mondta Szilágyi. 

Szerinte Szerbiának jól is jöhet egy esetleges magyar vétó, ugyanis az EU Koszovót érintő 

követelései problémásabbak Szerbia számára. „Ha Magyarország vétózik, akkor a szerbek 

ráfoghatják a magyarokra, hogy őmiattuk csúszik a tagjelöltségük” - mondta Szilágyi. 

 

Törvénymódosítási javaslat 
2011. október 19. - Pannon RTV 

A nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítását javasolja a szabadkai önkormányzat. Ez ügyben 

hamarosan az államfőhöz és az oktatási miniszterhez fordulnak. Sajtótájékoztatón a polgármesteri 

tanácsos elmondta: a városvezetőség számára tarthatatlan, hogy az MNT irányítja az iskolák 

többségét azáltal, hogy kiemelt jelentőségűvé nyilvánít intézményeket. A tanácsos szerint a 

törvénynek meg kellene határoznia azokat a kritériumokat, amelyek alapján kiemelt jelentőségűvé 

lehet nyilvánítani egy intézményt egy nemzeti közösség számára. Továbbá nehezményezte, hogy a 

magyar szellemiségű oktatást a más nemzetiségű diákokra is ráerőszakolná a Magyar Nemzeti 

Tanács. 

 

Közvitán a vajdasági magyar kulturális stratégia tervezete  
2011. október 19. - MTI, Echo TV, Pannon RTV 

Elkészült a Vajdasági magyar kulturális stratégia 2012-2018 tervezete, amelyet az elkövetkező 

hetekben több vajdasági városban véleményeznek és a végleges változatot november végén fogadják 

el. A stratégiatervezetet - amelynek felelős szerkesztője Lovas Ildikó, az MNT művelődési tanácsosa 

- szerdai ülésén egyhangúlag fogadta el és támogatta az MNT kulturális bizottsága. A 270 oldalas 

dokumentumot közösségi találkozókon véleményezik: október 24-én Versecen, október 25-én 

Zomborban, október 27-én pedig Nagybecskereken. November 4-én a stratégia célkitűzéseit, 

prioritásait és lehetséges támogatási módozatait vitatják meg a szabadkai magyar főkonzulátus 

szervezésében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap, a Balassi Intézet, a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., illetve a vajdasági magyar kulturális élet és az MNT képviselői. 
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Magyarra magyarul!  
2011. október 19. - Balogh Csaba - Kárpáti Igaz Szó 

Vagyim Kolesznyicsenko és Ion Popescu parlamenti képviselők azzal a kéréssel fordultak Dmitro 

Tabacsnik oktatási miniszterhez, hogy az előző kormány által megszüntetett gyakorlathoz 

visszatérve tegyék lehetővé a nemzetiségi iskolák végzősei számára, hogy a magyar és román 

filológiára felvételizők az anyanyelvükből és nemzeti irodalmuk ismeretéből tehessenek emelt 

szintű érettségit, illetve felvételi vizsgát. A tárcavezető válaszában kifejtette, hogy a 2012 májusában 

esedékes emelt szintű érettségiig hátra lévő idő nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő színvonalon 

előkészítsék e tárgyak tesztkérdéseit. Az oktatási minisztérium azonban kidolgozza annak 

lehetőségét, hogy a nemzetiségi iskolák magyar, román, lengyel filológiára felvételizni szándékozó 

végzősei ne idegen nyelvből, hanem anyanyelvükből tehessenek felvételi vizsgát. 

 

A miniszter intézkedett 
2011. október 19. - Népújság 

Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő írásban figyelmeztette Patrik Vlačič illetékes 

közlekedési minisztert, hogy a Muravidéken a kétnyelvű területen a kétnyelvű közlekedési és 

földrajzi jelölések sok helyen következetlenek, vagy csak szlovén nyelvűek, vagy a magyar 

feliratokban helyesírási hibák akadnak. A képviselő állításait konkrét esetekkel, fotókkal, javítási 

ajánlások kíséretével küldte el. A miniszter válaszában kifejtette, az elküldött anyagot közvetítette a 

közútkezelő vállalatoknak, és utasította őket, hogy a következetlenségeket a legrövidebb időn belül 

hárítsák el, majd a befejezett munkáról számoljanak be. 

 

A nemzetiség pénzelése: sürgetik a közvetlen finanszírozást 
2011. október 19. - Népújság 

A magyar nemzeti közösség a nemzetiségi parlamenti képviselő kezdeményezésére már hosszabb 

ideje sürgeti a községi magyar önkormányzatok közvetlen állami finanszírozását. A kezdeményezést 

a napokban közösen megfogalmazott és aláírt, a Nemzetiségi Hivatal igazgatójának címzett levéllel 

az öt községi nemzetiségi tanácselnök nyomatékosította. Az említett levél szerint az elmúlt években 

a községi nemzetiségi önkormányzat tanácsülésein többször terítékre került a kisebbségi 

önkormányzatok finanszírozása, illetve a községek kétnyelvű ügykezelése. Az aláíró öt elnök 

megállapítja, a jelenleg hatályos rendszer több szempontból megkérdőjelezhető. Az állam jelenleg 

ugyanis közvetetten a községeken, vagyis a polgármesteren keresztül pénzeli a kisebbségi 

önkormányzatokat, az azonban nincs megszabva, hogy a község és a kisebbségi önkormányzat 

milyen arányban részesül az állam által folyósított pénzekből. Az öt magyar községi elnök szerint a 

szlovén alkotmány szellemében a kisebbségi önkormányzatokat mindenképpen közvetlenül, tehát a 

községek beleszólása nélkül kellene pénzelni. 

 

Magyar nyelvű szavalóverseny 
2011. október 19. - Volksgruppen.at 

„A vers az, amit mondani kell...” - az idén is Kányádi Sándor versének idézetével kerül 

meghirdetésre a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű szavalóversenye. A versenyre 
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általános iskolások, polgári iskolások, gimnazista alsó- és felső tagozatos diákok jelentkezését 

egyaránt várják. A szervezők kérik a résztvevő intézményeket illetve a felkészítő pedagógusokat, 

hogy a selejtezőket, elődöntőket iskolán belül bonyolítsák le. Nemcsak korcsoportonként, hanem 

magyar anyanyelvű és a magyart, mint idegen nyelvet tanuló diákok számára is külön kategóriában 

folyik majd a szavalóverseny. 
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