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Marosvásárhely: az MPP nem támogatja Vass Leventét 
2011. október 20. - transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az MPP nem támogatja Vass Leventét, az RMDSZ polgármesterjelöltjét - jelentette be Szász Jenő. 

Az MPP elnöke elmondta, egyelőre három lehetséges jelölt támogatásáról tárgyalnak, ők Biró Zsolt, 

Benedek Imre és Smaranda Enache. Szász kijelentette: az MPP azért nem támogatja Vass Leventét, 

mert tagja az RMDSZ-nek. Az RMDSZ bővített választmánya múlt héten döntött arról, hogy Vass 

Leventét jelöli polgármesternek, őt az EMNT is támogatja. Vass Levente korábban úgy nyilatkozott, 

hogy csak abban az esetben vállalja a jelölést, ha mindhárom politikai alakulat felsorakozik 

mögötte. 

 

Veszélybe került a kisebbségi helységnévlista 
2011. október 20. - MTI, bumm.sk, Új Szó 

Iveta Radičová kormányának kétes jövője miatt könnyen a kukában végezheti az a két 

kormányrendelet, amelyet Rudolf Chmel (Híd) kisebbségi miniszterelnök-helyettes hivatala a 

kisebbségi nyelvhasználati törvény alkalmazásához dolgozott ki. Az egyik a hivatali érintkezéshez 

nyújt útmutatót, a másik pedig az 1994-es táblatörvény település-mellékletét frissíti. Ebben a 

mellékletben szerepelnek azok a települések, amelyek nevét a nemzeti kisebbségek nyelvén is fel 

lehet tüntetni. Eddig hiányoztak közülük például a szlovák történelmi személyekről elnevezett 

települések eredeti, magyar elnevezései. Ha a kiegészített listára a kormány nem bólint rá, továbbra 

is a pontatlanságokkal teli és hiányos helynévlista marad érvényben. 

 

Törlődik a kollektív bűnösség elve  
2011. október 20. - Diósi Árpád - Magyar Szó, Magyar Hírlap, Népszabadság, Népszava 

Varga László, a VMSZ parlamenti képviselője elmondta, a szerb kormány a jövő héten tervezi 

elfogadni a rehabilitációról szóló törvénytervezetet, amelyet november második hetében tárgyalna 

meg a Szerbiai Képviselőház. Ebben olyan megoldás körvonalazódik, hogy az, aki a második 

világháború során az úgynevezett megszálló erők kötelékében szolgált, nem záródik ki a vagyon-

visszaszármaztatás folyamatából. Azon személyek, akik ezekben a katonai egységekben szolgáltak, 

és emiatt a második világháború után semmiféle elmarasztaló döntés, bírósági ítélet, vagy 

közigazgatási döntés nem született ellenük, azok minden korlátozás nélkül benyújthatják majd a 

vagyon-visszaszármaztatási kérelmüket. Akik esetében pedig a második világháború után született 

– elkövetett, vagy el nem követett cselekményeik miatt – elmarasztaló döntés, azok, mint eddig is, 

élhetnek a rehabilitációs folyamattal. Ha a rehabilitáció során bebizonyosodik, hogy nem követtek 

el háborús bűncselekményeket, akkor ezek a személyek szintén jogosultakká válnak a vagyon-

visszaszármaztatásra. Így csak azok záródnak ki a vagyon-visszaszármaztatásból, akik valóban 

háborús bűnöket követtek el. 

 

Daniel Cohn-Bendit kapja az idei Jogtipró-díjat 
2011. október 20. - MTI, Fidesz.hu 

Daniel Cohn-Bendit, az Európai Zöld Frakció társelnöke kapja a Szabadság Körtől az idei Jogtipró-

díjat. A szervezet közleménye szerint a politikus kijelentéseivel Magyarország méltóságához való 

jogát sértette meg többszörösen. Ezzel szemben Szabadság-díjat kap Gubik László, aki magyar 

állampolgári esküt tett annak tudatában, hogy a Szlovákia megfosztja szlovák állampolgárságától. A 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=27363
http://www.bumm.sk/61096/veszelybe-kerult-a-kisebbsegi-helysegnevlista.html
http://magyarszo.com/fex.page:2011-10-20_Torlodik_a_kollektiv_bunosseg_elve.xhtml
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Szabadság Kört 2007 októberében alapították politikusok és közéleti személyiségek, mások mellett 

a fideszes Balog Zoltán, Szájer József és Hegedűs Zsuzsa szociológus. A Jogtipró-díjat tavaly 

egyébként Robert Fico és a szlovák nyelvtörvény kapta. 

 

MSZP: elfogadhatatlan a kollektív bűnösség elve 
2011. október 20. - MTI, hvg.hu 

Balogh András, az MSZP elnökhelyettese megdöbbentőnek nevezte, hogy a szerb parlamentben 

szeptember végén elfogadott kárpótlási törvény a kollektív bűnösség elvéből indul ki, és a teljes 

vajdasági magyarságot sújtja azzal, hogy kimondja: nem tarthatnak igényt kárpótlásra azok, akik 

tagjai voltak a Szerbiát a második világháborúban megszálló erőknek, valamint az ő leszármazottaik 

sem. Balogh András kifejtette: a szocialisták fontosnak tartják, hogy Magyarország jó viszonyt 

ápoljon Szerbiával, és elengedhetetlennek, hogy a szomszédos állam belátható időn belül az 

Európai Unió tagja legyen. A szerb parlament döntése azonban sajnálatosan nehézzé teszi a magyar 

közvélemény számára, hogy Belgrád egyébként jogos csatlakozási igényét támogassa - fűzte hozzá. 

 

Kelemen: a MOGYE nem utasíthatja el a tanügyi törvényt 
2011. október 20. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság 

A „Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről” alkalmazását felügyelő Európa Tanács-i 

bizottság tagjait tájékoztatta Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke elmondta, amikor az új törvényt 

előkészítették, az RMDSZ szakemberei azt tartották szem előtt, hogy az óvodától az egyetemig 

biztosítani lehessen a kisebbségek nyelvén való oktatást. A bizottság tagjai kiemelt figyelmet 

szenteltek a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen kialakult helyzet elemzésére. „A 

marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem nem utasíthatja vissza a tanügyi törvényt, 

amely az elmúlt évtizedek legjobb és legvilágosabb rendelkezéseit tartalmazó jogszabály. Úgy vélem, 

jóhiszeműséggel, nyitottsággal és tisztelettel kell kezelnünk ezt a problémát, nem kifogások 

keresésével és a törvény megszegésével” – tájékoztatta az Európa Tanács bizottságát Kelemen 

Hunor. 

 

Az Európai Néppárt elnökével találkozott Tőkés László 
2011. október 20. - Krónika 

Wilfried Martensnél, az Európai Néppárt (EPP) elnökénél tett látogatást szerdán Tőkés László, az 

Európai Parlament (EP) alelnöke. Tőkés a romániai politikai helyzetről és az Erdélyi Magyar 

Néppárt megalakulásáról tájékoztatta vendéglátóját. „A frissen bejegyzett néppárt az erdélyi 

magyarok hatékony képviseletét kívánja felvállalni, azért, hogy a romániai rendszerváltozás után 

közösen kitűzött céljaink megvalósuljanak. Vissza kell hoznunk azokat is, akik az eddigi 

sikertelenség és az általános korrupció miatt elfordultak a közélettől és passzívakká váltak” – 

mondta, majd arra mutatott rá, hogy a politikai sokszínűség természetes jellemzője egy olyan 

közösségnek, amely demokráciát akar. 
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Márton Árpád szerint a PDL jól járna a választási törvény RMDSZ-es 
javaslatával 
2011. október 20. - transindex.ro 

„Előrelépés nem történt, inkább mondanám azt, hogy megtorpanás, mert úgy nézett ki két nappal 

korábban, hogy érdemben sikerült tárgyalnunk, de aztán kiderült, úgy vagyunk vele, mint a székely 

az autonómiával, mindenki mást ért alatta” - válaszolt a Transindex megkeresésére Márton Árpád, 

akit az RMDSZ és a PDL választási törvényről szóló párbeszédének újabb fordulója után kérdeztek. 

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője elmondta, a felek abban maradtak, hogy hétfőn 17 óráig 

pontosítják elképzeléseiket és bemutatják, mit is értenek egyes javaslataik alatt. „A vitás kérdések 

változatlanul azok körül az elvi megközelítések körül vannak, amelyet mi úgy fogalmazunk meg, 

hogy a magyarságot számaránya és súlya szerint szeretnénk képviselni, ami csak úgy valósulhat 

meg, hogy minden magyar szavazat a mandátumszámokban is megnyilvánul” - magyarázta a 

politikus.  

 

Ungurok legyünk, vagy secuiok? 
2011. október 20. - Pál Edit Éva - manna.ro 

A manna.ro a népszámlálás kapcsán arról ír, hogy „körlevélben értesültünk a románok székelyeket 

is meghazudtoló furfangjáról: nem elég, hogy a székelyt is felvették a nemzetiségek listájára a 

népszámláláson, a magukat magyarnak vallók is lehetnek ungur és maghiar nemzetiségűek”. A cikk 

szerzője Demeter Szilárdot, az EMNT népszámlálási munkacsoportjának vezetőjét kérdezte, aki 

kifejtette: a kérdésben bűnösnek tartják az RMDSZ-t, hiszen ők a nyár folyamán kérték Markó 

Attila kisebbségügyi államtitkárt, hogy az RMDSZ mint kormánypárt találjon megoldást a 

helyzetre, de fölényes visszautasításba ütköztek. Demeter elmondta, hogy valóban létezik a hármas 

kódolás, vagyis aki székelynek vallja magát, annál az 1103 -as, az önmagát maghiar nemzetiségűnek 

mondónál az 1101-es, míg az ungur etnikumú egyéneknél 1102-es szám fog szerepelni a kérdőívben. 

Ezt a három számot azonban később besorolják az 1100-as felsőbb szintű kódba, amely az egységes 

maghiar elnevezésnek felel meg. Tehát elvileg nem kell tartani attól, hogy a magukat székelynek 

vagy ungurnak vallók majd az „egyéb nemzetiségek” kategóriába kerülnek. 

 

Népszámlálás: rendellenességeket jelentettek Brassóban és 
Sepsiszentgyörgyön 
2011. október 20. - transindex.ro 

Rendellenességre hívta fel a figyelmet Marthy Mátyás, a Brassó megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, 

aki azzal kapcsolatban fordult a Brassó városi és megyei népszámlálási bizottsághoz, hogy egy 

népszámlálási biztos egy magyar családnál a nemzetiségre, anyanyelvre, és felekezeti 

hovatartozásra vonatkozó kérdést azzal vezette fel, hogy ezekre opcionális a válaszadás. A válaszadó 

jelezte, hogy nyilatkozni szeretne ezekről a kérdésekről, amit a népszámlálási biztos csak többszöri 

felszólítás után volt hajlandó tudomásul venni. Sepsiszentgyörgyön egy kérdezőbiztos nem volt 

hajlandó regisztrálni azon személyek adatait, akik nem tartózkodtak otthon. A megkérdezett 

személy az RMDSZ által működtetett zöld számon jelezte a rendellenességet, a Szövetség megyei 

szervezete pedig felszólította a Kovászna megyei Statisztikai Hivatalt, amely orvosolta a kérdést. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=27359
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Népszámlálás: Kolozsváron is rendellenességet észleltek 
2011. október 20. - transindex.ro, Szabadság 

Lakossági bejelentés alapján panaszt emelt a kolozsvári népszámlálási bizottságnál az RMDSZ 

nevében Máté András megyei elnök. A reggeli órákban egy lakos jelezte, hogy az őt megkereső 

számlálóbiztos indoklás nélkül visszautasította a P űrlap bemutatását, valamint az ott szereplő 

adatok regisztrálását, csupán a G űrlapot akarta kitölteni. Az előbbit is csak többszörös felszólítás 

után vette elő, a kitöltést viszont határozottan elutasította. A számlálóbiztos fentiekben vázolt 

magatartása a népszámlálásra vonatkozó hatályos törvénykezés súlyos megsértésének minősül, 

ezért az RMDSZ kéri a vétkes felelősségre vonását, valamint a jelzett rendellenességekkel 

kapcsolatos megfelelő törvényi eljárást. 

 

Nagyváradon is szabálytalanságokra derült fény a népszámlálás első napján 
2011. október 20. - transindex.ro, Reggeli Újság 

Nagyváradi polgárok már a népszámlálás első napján jelezték, hogy a náluk járt számlálóbiztos vagy 

nem akarta helyben beírni a nemzetiségre, anyanyelvre és felekezeti hovatartozásra vonatkozó 

adatokat, vagy azt állította, hogy családtagnak nem áll jogában nyilatkozni hozzátartozója etnikai és 

vallási kötődéseiről. A probléma abból is adódhat, hogy Bihar megyében a népszámlálóbiztosokat 

kiképző szakértők rosszul értelmezték a népszámlálás metodológiáját. A problémára idejében 

reagált Kelemen Hunor RMDSZ elnök, majd a Bihar megyei Statisztikai Hivatal is elismerte hibáját. 

 

Fazekasvarsándon ceruzával írták be a nemzetiséget 
2011. október 20. - Sólya R. Emília - Nyugati Jelen 

A Nyugati Jelen arról ad hírt, hogy az Arad megyei Fazekasvarsándról jelentették a helybéliek, hogy 

a számlálóbiztosok ceruzával töltötték ki az emberek adatait. Az ügyről hamar értesültek az RMDSZ 

helyi, illetve a megyei vezetői is, akik azonnal elkezdték kivizsgálni a panaszokat. A magyar lakók 

egy része azt sérelmezte, hogy a biztos ceruzával írta be a nemzetiségre vonatkozó válaszokat. 

Amikor kérdőre vonták, azt felelte: a polgármesteri hivatalban mondták nekik, hogy így járjanak el. 

Az Arad megyei RMDSZ ügyvezető testületében a népszámlálásért felelős Bölöni György a Nyugati 

Jelennek elmondta, a szövetség emberei mindezt számon kérték a megbízott körzetfelelőstől, aki 

kezeskedett afelől, hogy megoldják a problémát. Mindemellett azt is ellenőrzik a továbbiakban, 

hogy minden válasz golyóstollal, ne pedig ceruzával legyen beírva. 

 

Vass Leventét nem ijesztette el Szász Jenő bejelentése 
2011. október 20. - transindex.ro 

Vass Levente nem vesztette el abbéli hitét, hogy a Magyar Polgári Párt is felsorakozik az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács és az RMDSZ mögé, és így a három politikai alakulat közös jelöltjeként 

pályázhatja meg jövőre Marosvásárhely polgármesteri tisztségét. Elmondta, továbbra sem változik 

az az elhatározása, hogy vagy közös jelöltként indul, vagy egyáltalán nem indul. Hozzátette, 

egyelőre kivár, hiszen nem most, hanem a választásokkor kell közös jelölt legyen, és bízik abban, 

hogy az MPP bölcsen dönt, és majd a megfelelő pillanatban meghozza a megfelelő döntést. 

 

Szatmárnémetiben járt két magyar konzul 
2011. október 20. - Kocsis Zoltán - Erdély Ma, szatmar.ro 

Csütörtökön Szatmárnémetibe érkezett Szűcs Zoltán és Kalló László, Magyarország kolozsvári 

konzuljai, akik a kedvezményezett honosítási eljárásban segédkeztek azok számára, akik valamilyen 
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oknál fogva nem tudnak elutazni az erdélyi városba vagy valamelyik magyarországi 

önkormányzathoz. A két konzulra a szatmárnémeti Demokrácia Központban összesen 330 olyan 

személy várakozott, akiknek a keresztlevele, házassági bizonyítványa és a lakcímkártyája 

megérkezett a kolozsvári konzulátusra, ám akik valamilyen oknál fogva nem tudtak elutazni a 

kincses városba. Rajtuk kívül tizenkét család adja le Magyarország két hivatalos képviselőjének a 

magyar állampolgárság megszerzéséhez szükséges dokumentációt. 

 

Diverziós szórólapok Sepsiszentgyörgyön 
2011. október 20. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A népszámlálás kezdetének előestéjén diverziós szórólapok jelentek meg Sepsiszentgyörgyön. A 

postaládákba bedobott lap a Magyar Polgári Párt (MPP) magyarság vállalására buzdító 

képeslapjának hű másolata, csak a szöveg más. A „Jelentem: magyar vagyok!” felirat helyett a 

„Jelentem: székely vagyok!” szerepel. Az MPP megyei vezetősége feljelentést tett az ügyészségen 

ismeretlen tettes ellen. Más különbség is van a két szórólap között. Míg az MPP által kiadott 

nyomtatványon a „vállald” szót használják, az utánzaton a „Vállaljad nemzeted az októberi 

népszámláláson! Mindig székelyek voltunk! Székelyeket Székelyföldnek!” olvasható. Kulcsár Terza 

József szerint megtévesztésről, félrevezetésről van szó, egyértelmű, hogy valakik a magyarság 

megosztását akarják. Hozzátette: az MPP logójának jogtalan használata és a párt imidzsének a 

rombolása miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett az ügyészségen. 

 

Bunta Levente ismét a városi RMDSZ elnöke lehet 
2011. október 20. - Pál Gábor - szekelyhon.ro 

November 10-én választanak új elnököt az RMDSZ udvarhelyi szervezetének élére, miután Fehér 

István lemondott egy évig tartó mandátumáról. Dr. Fehér István tavaly októberben Bunta Leventét, 

Székelyudvarhely polgármesterét váltotta a városi RMDSZ élén. Udvarhely elöljárója akkor a 

polgármesteri tisztség miatt mondott le. Ezúttal újból indulni fog a választáson Bunta Levente. A 

polgármester elmondta, többen is megkeresték, kérve, hogy vállalja el a tisztséget. „Különösebben 

nem hiányzik nekem az elnöki tisztség, hisz épp elég munka van a városvezetésben, de a közösség 

érdekében úgy döntöttem, indulok. Remélem, hogy a polgármesteri tisztség javára is fordíthatom 

majd az RMDSZ-en belüli munkakört” – fogalmazott Bunta Levente. 

 

A népszámlálás eredménye hosszú időre meghatározza az erdélyi magyarság 
sorsát 
2011. október 21. - Szabadság 

Újabb felhívásban hangsúlyozta a népszámláláson való részvétel, a magyar önazonosság 

vállalásának fontosságát tegnapi sajtótájékoztatóján Máté András Levente, az RMDSZ Kolozs 

megyei elnöke, a szövetség képviselőházi frakciójának vezetője és Dimény Emese, a Kolozs megyei 

szervezet népszámlálási kérdésekkel megbízott ügyvezető elnöke. Az idei cenzus tétje, hogy a 

magyarság megőrizze 2002-ben jegyzett, 6,6 százalékos számarányát az összlakossághoz 

viszonyítva. Nem elhanyagolandó cél továbbá, hogy javítsunk az eredményeken, azaz Kolozsváron 

például elérhessük az anyanyelv-használati jogokat biztosító bűvös húsz százalékot – fejtette ki 

Dimény Emese. Mint mondta, a célkitűzések csak egy korrekt módon lebonyolított cenzussal 

valósíthatók meg. 

 

 

http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/diverzios-szorolapok-sepsiszentgyorgyon
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/bunta-levente-ismet-a-varosi-rmdsz-elnoke-lehet
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PMainArticleScreen.vm/id/3076
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PMainArticleScreen.vm/id/3076
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Pfundtner: a közrádiónál is kerüljön törvénybe a kisebbségi műsoridő aránya 
2011. október 20. - TASR, Új Szó Online 

Nemcsak a köztévé, hanem a közszolgálati televízió esetében is azt követeli a Híd, hogy a Szlovák 

Rádió és Televízió (RTVS) vezérigazgatója évente terjesszen javaslatot az RTVS Tanácsa elé a 

kisebbségeknek szánt műsoridő arányáról. Erről Pfundtner Edit, a párt képviselője beszélt 

csütörtökön az RTVS-ről szóló törvény módosításáról folyó parlamenti vitában. A Daniel Krajcer 

(SaS) kulturális miniszter által előterjesztett tervezet ebben a vonatkozásban csak arról rendelkezik, 

hogy a köztévé milyen arányban ad teret a kisebbségek műsorainak a teljes műsoridőn belül. 

 

Csáky: A Híd nem akar együttműködést 
„Egyre nyilvánvalóbb, hogy a Most-Híd tagjai gyűlölik az MKP-t. Bizonyára azért, mert az MKP léte 

emlékezteti őket a múltjukra és annak tisztázatlan részeire” – írja blogján Csáky Pál. Az MKP előző 

elnöke így folytatja:. „Olvasom a szerdai Új Szót, és nem akarok hinni a szememnek. Az Aligha lesz 

Híd-MKP lista nevű vezércikkben imígyen nyilatkozik Bugár Béla: „… Az MKP magyar pártként 

szeretne visszakerülni a parlamentbe. Innentől fogva nincs miről beszélnünk.” Jól értem? Ezzel 

nem csak azt mondja újból, hogy a Most-Híd nem magyar párt, hanem már az is baj, hogy az MKP 

az? Sőt, az MKP magyar volta Bugárnál olyan nagy akadálya az együttműködésnek, hogy amíg az 

MKP ehhez ragaszkodik, addig nincs miről beszélni? Mi történik itt? Mi történt veletek, Béla?” 

 

Boldoghy Olivér nem tölt ki semmit 
2011. október 20. - bumm.sk 

Boldoghy Olivér komáromi vállalkozó nyilvánosan vállalta, hogy felvette a magyar 

állampolgárságot, és ezt a törvény szerint be is jelentette a hivatalokban is. A nyitrai körzeti hivatal 

arra kérte Boldoghyt, hogy bejelentését egészítse ki a személyét érintő adatokkal és 

dokumentumokkal, személyi iratainak fénymásolatával, illetve a magyar állampolgárság felvételéről 

szóló dokumentum másolatával. A vállalkozó ezt elutasítja, nem hajlandó kitölteni és leadni 

semmit. A hivatalnak küldött válaszlevelében az Egy Jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés 

tagja kifejti: a szlovák alkotmány szerint továbbra is szlovák állampolgár, mivel az ország legfőbb 

törvényében az áll, senkitől sem vehetik el szlovák állampolgárságát akarata ellenére. Miután 

Boldoghy bejelentette, hogy felvette a magyar állampolgárságot, levélben fordult Iveta Radičová 

kormányfőhöz, akit felkért, hogy segítsen a káros állampolgársági ellentörvény eltörlésében. A 

vállalkozó azóta levelet kapott a kormányhivatalból, hogy beadványát átutalták az ügyben illetékes 

belügyminisztériumhoz. 

 

MNT: Megszavazták az új Alapszabályt  
2011. október 20. - Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács tizenötödik ülésén elfogadta az intézmény módosított Alapszabályát. 

Korhecz Tamás az új Alapszabállyal kapcsolatban rámutatott arra, hogy a júniusi beterjesztés óta 

egyetlen javaslat sem érkezett a készülő dokumentumhoz, holott többen is kifejezték 

elégedetlenségüket annak egyes paragrafusaival kapcsolatban. Az új Statútum nyelvi, jogtechnikai, 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2011/10/20/pfundtner-a-kozradional-is-keruljon-torvenybe-a-kisebbsegi-musorido-aranya
http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/3543-csaky-a-hid-nem-akar-egyuettmkoedest
http://www.bumm.sk/61101/boldoghy-oliver-nem-tolt-ki-semmit.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12482/MNT-Megszavaztak-az-uj-Alapszabalyt-.html
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normatani szempontból csiszoltabb, következetesebb a korábbinál. Néhány módosítás érdemben is 

megváltoztatja az MNT működését, például a dokumentumban megfogalmazták az intézmény 

alapvető céljait, egyebek között feladata az intézménynek a Szerbiában élő magyar nemzeti 

közösség és a közösséget alkotó egyének önazonosságának megőrzése és erősítése a szülőföldön, de 

a magyar önazonosság és megőrzését és erősítését szolgáló oktatási, művelődési és tájékoztatási 

intézményrendszer fejlesztése, támogatása és bővítése is. 

 

„Ha elutasítják, törvénysértést követnek el” 
2011. október 20. - Mihályi Katalin - Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács oktatási bizottságának elnöke reagált a szabadkai polgármesteri tanácsos 

vádjaira, miszerint az MNT túl nagy befolyással bír a kiemelt jelentőségű nemzeti intézményekben. 

„Mostanában Vajdaság-szerte jó néhány szerb többségű önkormányzatban jártam. Soha sehol nem 

merült fel, hogy az MNT bármiféle rátenyereléssel vagy valamilyen dominanciával szeretné kezelni 

az oktatási intézményeket. Ez a fajta, csak jóindulattal félelemnek nevezhető, de sokkal inkább a 

választási kampány előszelének vagy valamiféle rosszindulatnak a megnyilvánulása kizárólag 

Szabadkán jelentkezik” – mondta Joó Horti Lívia. Az MNT oktatási bizottságának elnöke szerint 

egyetlen iskola sem járt rosszul azzal, ha az MNT szeretett volna vele együttműködni. „Mi olyan 

plusz lehetőségeket és tartalmakat tudunk biztosítani, amelyeknek köszönhetően nem csak a 

magyar diákok, hanem minden oda járó tanuló jól járhat, gazdagodhat” – szögezte le Joó Horti 

Lívia. 

 

Terepi fogadónapokat tart a főkonzulátus 
2011. október 21. - Fekete J. József - Magyar Szó 

A Magyar Köztársaság Szabadkai Főkonzulátusának alkalmazottai csütörtökön Zomborban 

tartották első kihelyezett fogadónapjukat a CMH információs irodájában. A kezdeményezés iránt 

jelentős érdeklődés nyilvánult meg a városból és a környező falvakból érkező ügyfelek körében is, 

hiszen így nem kellett Szabadkára utazniuk, valamint a Főkonzulátus alkalmazottaitól minden 

kérdésükre azonnal választ kaptak. Kovács Gábor konzul elmondta, a szabadkai magyar 

főkonzulátusnak kiemelten fontos, hogy a távolabb élő, mozgásukban vagy anyagi helyzetüknél 

fogva hátrányosabb helyzetben lévő ügyfeleik is elérjék szolgáltatásaikat, ezért idén ősztől 

megnövekedett létszámmal több kihelyezett fogadóórát tart. Ez illeszkedik a főkonzulátus azon 

célkitűzéséhez, hogy maga a honosítási eljárás még inkább ügyfélbarátabbá váljon, és közelebb 

kerüljön a magyar állampolgárságot igénylő emberekhez. A konzul elmondta, hogy Vajdaságban 

töretlen az érdeklődés az egyszerűsített honosítási eljárás iránt, és az eskütételek is folyamatosak. 

 

Félremagyarázták az ombudsman kijelentését  
2011. október 20. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

A tartományi ombudsman szerint a temerini incidensek részben azzal magyarázhatóak, hogy a 

település egyik általános iskolájában csak magyarul, míg a másikban csak szerbül folyik az oktatás – 

olvashattuk a napokban a szerb sajtóban. Dr. Korhecz Tamás, az MNT elnöke és Gusztony András, 

Temerin polgármestere nem értenek egyet a megállapítással, és közölték, hogy a vegyes tannyelvű 

intézmények még nem jelentenek biztosítékot a nemzetek közötti békés együttélésre. Muškinja 

Heinrich Anikó tartományi ombudsmantól megtudtuk, hogy valójában a település két iskolája 

közötti rendezetlen jogállás megoldását kéri. A temerini Petar Kočić Általános Iskola hivatalosan 

kétnyelvű intézmény, magyarázta Muškinja Heinrich Anikó tartományi ombudsman, és hozzátette, 
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hogy a szóban forgó iskolában nyolc magyar tagozat van, a többi szerb. – A valós állapot viszont 

másképpen néz ki, mint az a papíron: a Petar Kočić magyar tagozatainak a diákjai a valóságban a 

Kókai Imre Általános Iskolába járnak. A tartományi ombudsman hivatala erre vonatkozólag fog 

ajánlást tenni, vagyis kérni fogjuk a jogállás és tényleges helyzet összehangolását. 

 

Nem lehet nemzetet megtartani folytonos félelemben élve... 
2011. október 20. - Kárpátalja Hetilap 

A tiszacsomai honfoglalás kori temető erőt és bizakodást ad a magyaroknak, hisz itt találkozhatunk 

hiteles történelmünkkel, melynek hirdetése, felvállalása ma az egyik legfontosabb feladatunk itt, 

Kárpátalján – fogalmazott Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke a 

honfoglalási emlékünnepségen. A régészek által feltárt temető helyén kialakított honfoglalási 

emlékparkban idén tizenhatodik alkalommal megrendezett ünnepség házigazdája a vendégek 

között üdvözölhette Tóth István beregszászi főkonzult és Szalipszki Endrét, az ungvári magyar 

főkonzulátus konzulját, Kovács Miklóst, a KMKSZ elnöke arról beszélt, hogy honfoglaló őseinkhez 

hasonlóan ma élő utódaiknak is kihívásokkal kell szembenézniük: az ukrán nacionalista 

tüntetőkkel, akik azt skandálják, hogy idegenek vagyunk e földön. A KMKSZ azoknak a szervezete, 

akik honfoglaló őseink egyenes ági lelki, mentális leszármazottai – hangsúlyozta. Elmondta, a 

nemzetet nem lehet megtartani, ha annak tagjai folytonos félelemben és rettegésben élnek 

magyarságuk megvallása miatt. Sokan vannak, akik félnek felvállalni magyarságukat, a KMKSZ 

azonban ebben a helyzetben is kiáll az ügy mellett – hangoztatta Kovács Miklós. 

 

Az amerikai kongresszusban beszéltek a határon túli magyarok sérelmeiről 
2011. október 20. - MTI, Kitekintő 

Méltó tisztelgés lenne 1956 hősei előtt, ha a Magyarországgal szomszédos államokban orvosolnák a 

magyar kisebbségeknek a kommunizmus idején okozott sérelmeket - jelentette ki Andy Harris, az 

amerikai képviselőház egyetlen magyar származású tagja. Harris rámutatott, hogy a 

szabadságharcot eltipró szovjet inváziónak súlyos következményei lettek a Magyarországgal 

szomszédos országok magyar közösségeire nézve. Így például az, hogy a sztálinista román kormány 

gyakorlatilag felszámolta a magyar nyelvű kolozsvári Bolyai Egyetemet. A képviselő felidézte: 

Esterházy János a kommunizmus áldozatává vált annak ellenére, hogy 1942-ben a szlovák 

parlamentben egyedüliként szavazott a zsidók deportálása ellen. 1957-ben csehszlovák börtönben 

halt meg, és noha Oroszország már rehabilitálta a maga részéről, Szlovákia még nem. 
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