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Martonyi: jogos volt az UMDSZ-szel szembeni szigor 

2011. október 25. - MTI, hirado.hu 

A magyarigazolványok kiadásával kapcsolatos vizsgálat eredményével kapcsolatban - az elkészített 

anyag minősített voltára tekintettel - a külügyminiszter nem hozhat nyilvánosságra adatokat, annyit 

azonban közölt, hogy az eredmények alátámasztják azon döntésüket, miszerint az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség felelősségvállalási nyilatkozatát nem fogadják el - derül ki Martonyi Jánosnak 

a szocialista Szabó Vilmos írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszából. A magyar diplomácia 

vezetője tájékoztatásában emlékeztet: a Külügyminisztérium 2010. október 8-án döntött úgy, hogy 

az igazolványokkal kapcsolatos rendezetlen körülmények miatt felfüggeszti az UMDSZ jogát a 

vízumok beszerzéséhez szükséges támogató nyilatkozatok kiadására. 

 

Bugár: induljanak a Híd választási listáján az MKP politikusai 

2011. október 25. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap, Metropol 

A Most-Híd szlovák-magyar párt választási listáján való indulást ajánlotta fel a Magyar Koalíció 

Pártja (MKP) politikusainak Bugár Béla. A Híd elnökének felhívását egy fizetett politikai hirdetés 

tartalmazta, mely az Új Szó keddi számában jelent meg. „A Híd mint parlamenti és egyben 

kormánypárt is fontosnak tartja, hogy a szlovákiai magyar kisebbség hangsúlyos és egyúttal 

hatékony képviselethez jusson a márciusi előre hozott parlamenti választásokon” - írja levelében 

Bugár, aki szerint „a szlovákiai magyar kisebbség érdekeit ellenzékben nem lehet hatékonyan 

képviselni”. „Az elmúlt időszakban a Híd jelentős koalíciós potenciálra tett szert, amit a mérvadó 

jobboldali pártok többször megerősítettek” - írja Bugár, hozzátéve, hogy ezt a koalíciós potenciált 

készen állnak megosztani az MKP-val, „ezért a párt Országos Választmányának meghatalmazása 

alapján felajánlom az MKP politikusainak a Híd választási listáján való indulást”. 

 

Berényi levelet írt Bugárnak 

2011. október 25. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

Berényi József nyílt levélben válaszolt Bugár Béla és a Híd ajánlatára a koalíciókötést illetően. Az 

MKP elnöke hangsúlyozta pártja csakis egyenrangú partnerként kíván részt venni egy esetleges 

választási együttműködésben. Berényi így folytatja: „Az, hogy elutasítotok bennünket, ugyanakkor a 

Most-Híd választási listáján való indulást javasoljátok az MKP politikusai számára, nem megoldás, 

és ezt Ti is pontosan tudjátok. Ez nem más, mint az elutasítás elfedésére való kísérlet a közvélemény 

előtt. Számunkra a parlamenti képviselet megszerzése nem öncél, hanem eszköz magyar 

közösségünk életfeltételeinek javításához. A Ti javaslatotok alapján az MKP, tehát annak programja 

sem válhatna parlamenti tényezővé”. 

 

Újabb rendellenességekre hívja fel a statisztikai hivatal figyelmét az RMDSZ 

2011. október 25. - Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

Kelemen Hunor ismét levélben fordult az Országos Statisztikai Hivatalhoz, amelyben egy sor 

rendellenesség megoldását kéri. A hibák közül nagyon sokat az RMDSZ zöld vonalán jeleztek a 
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lakosok, ugyanakkor az RMDSZ területi és helyi szervezeteit is felkeresték panaszaikkal. „A 

beérkezett panaszok nagy része arra vonatkozik, hogy a kérdezőbiztos kihagyja a nemzetiségre, 

anyanyelvre vonatkozó kérdéseket, közölvén, hogy ezek lekérdezése nem kötelező. Arról is sokan 

tájékoztatattak, hogy a kérdezőbiztos nem tölti ki a nemzetiségi adatokat, csupán a megfelelő 

kódokat írja be, amely később visszaélésekhez vezethet. Ugyanakkor, ha ki is töltik az erre 

vonatkozó válaszokat, a biztos helytelenül írja be a nemzetiséget, így majd az összesítésnél ez az 

„egyéb” kategóriába kerül majd. Probléma továbbá, hogy a biztosok sok esetben a nemzetiséghez 

automatikusan a románt írják be, mivel összekeverik az állampolgárságot az etnikummal” – áll a 

Kelemen Hunor által elküldött levélben. 

 

A Statisztikai Hivatal is rájött: kötelező a személyi szám közlése a 
népszámláláson 

2011. október 25. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

A Statisztikai Hivatal saját korábbi bejelentésének ellentmondva kedden kiadott közleményében 

leszögezi: a törvényes előírások szerint a népszámláláson kötelező az egyéb személyi adatok mellett 

a személyi szám (CNP) megadása is. A hivatal azt követően pontosított, hogy a Központi 

Népszámlálási Iroda technikai kérdésekért felelős titkársága hétfőn közleményben hívta fel a 

figyelmet arra, hogy a válaszadók kötelesek közölni a számlálóbiztossal a személyi igazolványukban 

szereplő adatokat, a személyi számot is beleértve. Azok, akik megtagadják ezt, 1500-tól 4500 lejig 

terjedő bírságra számíthatnak. 

 

Népszámlálás: az EMNT-nél is számos rendellenességet jeleztek 

2011. október 25. - transindex.ro 

Az október 31-ig tartó népszámlálást végző biztosoknak minden lakcímhez el kellett jutniuk október 

24-ig - hívja fel a figyelmet az EMNT és az EMNP népszámlálási munkacsoportja, amely azt 

javasolja azoknak, akiket még nem kerestek fel, hogy jelezzék ezt a helyi polgármesteri hivatalnál. 

Az EMNT telefonos tudakozóján több rendellenességet jeleztek - írja a szervezet közleménye. 

Ismétlődő hiba, hogy a népszámlálási adatfelvétel során bizonyos számlálóbiztosok visszautasítják a 

P űrlapon található, nemzetiségre, anyanyelvre és vallásra vonatkozó mezők kitöltését, illetve úgy 

magyarázzák, hogy ezen kérdések csak fakultatívak. Konkrét példaként említik, hogy egy esetben 

többtagú család egyetlen tagja tartózkodott otthon, amikor a népszámláló biztos megjelent. A 

cenzor meggyőzte az illetőt, hogy a nemzetiségre vonatkozó mező kitöltése nem kötelező, így az 

üresen is maradt. 

 

SZNT: Meg akarják osztani a magyarságot 

2011. október 25. - Erdély Ma, hirado.hu 

Megosztási kísérletnek, a román hatóságok barátságtalan gesztusának tartja a Székely Nemzeti 

Tanács a „székely etnikum” megnevezést, amely a magyar mellett jelenik meg a népszámláláson – 

hangzott el az m1 Híradójában. Izsák Balázs elnök szerint először a Ceausescu-diktatúra idején 

próbálták hasonló módszerrel elválasztani a székelységet a magyar nemzettől, de a regionális 

identitást nem szabad összekeverni a nemzettudattal. A Székelyföld területi autonómiájáért küzdő 

szervezet azt kéri a székelyektől, hogy magyar etnikumot és magyar anyanyelvet írassanak be a 
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népszámlálási kérdőívre, mert aki székelynek vallja magát, az a magyar nemzeti közösséget 

gyengíti. 

 

Kelendő a kétnyelvű kaputábla Háromszéken 

2011. október 25. - Demeter J. Ildikó - Erdély Ma, Háromszék 

Várakozáson felüli sikernek örvendenek a kétnyelvű kaputáblák Sepsiszentgyörgyön: a harapós 

kutyára, illetve parkolási tilalomra magyar és román nyelven figyelmeztető műanyag lapokból már 

alig maradt, pedig ezerkétszázat nyomtattak. A kezdeményezők azt fontolgatják, hogy újabb tételt 

rendelnek, mert egyre többen kérnek belőlük, már faluról, sőt Marosvásárhelyről és Szatmárról is 

érdeklődtek – mivel azonban ezeket Sepsiszentgyörgy városának költségvetéséből fizették (2000 

lejbe került), máshova nem tudnak adni. A hétköznapi érintkezésben elhanyagolt kétnyelvűséget 

ösztönző helyi mozgalom az Erdélyi Magyar Ifjaktól indult. 

 

Sikeres népszámlálási kampány Hunyad megyében 

2011. október 25. - Chirmiciu András - Nyugati Jelen 

Hétfőn zárult a Hunyad megyei népszámlálási kampány, a közel egyhetes akció közel ezer embert 

mozgatott meg. Déván és Vajdahunyadon a Communitas Alapítvány támogatásával szervezett 

fergeteges hangulatú szüreti bálok apropóján hívták fel a figyelmet az összeírás fontosságára. Idén a 

szórványkaraván is a népszámlálást népszerűsítette. Közel 400 érdeklődőt vonzott Dancs Annamari 

énekesnő, Holovacskó Zsolt humorista és a Csernakeresztúri Hagyományőrző Néptánccsoport 

előadása, amelyet a dévai Művész Színházban tartottak. A szórványkaravánt a MIÉRT és a 

HUMMIT szervezte közösen a dévai Téglás Gábor Iskolaközpont Diáktanácsával. 

 

Sólyom emlékplakettje újra a Nyerges-tetői kopjafán 

2011. október 25. - Létai Tibor - szekelyhon.ro, Krónika 

Zsigmond Barna Pál főkonzul és Bodó Dávid polgármester jelenlétében kedden visszahelyezték a 

Nyerges-tetői kopjafára Sólyom László emlékplakettjét, amit ismeretlen tettesek távolítottak el idén 

nyáron. Az 1848–49-es szabadságharcban elesett hősök tiszteletére készített kopjafát, rajta az 

emlékplakettel 2009. március 15-én állíttatta az akkor még hivatalban lévő magyar köztársasági 

elnök. Az augusztus végén történt rongálásról Bodó Dávid, Csíkkozmás polgármestere tett 

feljelentést, és egyúttal tájékoztatta a Magyar Köztársaság Csíkszeredai Főkonzulátusát is. A 

nyomozás azóta lezárult, az elkövetőket nem találták meg. A Csíkszeredai Főkonzulátus 

közbenjárására azonban elkészült az új plakett, az emléktábla pontos mása.  

 

A csángóság jövője közös ügyünk 

2011. október 25. - Iochom Zsolt - szekelyhon.ro, Krónika 

A csángó kultúra támogatásáról írt alá szerződést kedden Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke és Solomon Adrián, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke. Ezt 

követően Márton Áron-díjjal tüntették ki Solomon Adriánt. A legfontosabb az a partnerség, ami 

kiszámítható együttműködésen alapul. Vannak ügyek, amiket nem lehet pártpolitizálni, egyik ilyen 

kérdés a csángóságnak az ügye – fogalmazott Borboly Csaba. A megyei tanács csángóprogramjával 

támogatja a csíkszeredai középiskolákban tanuló mintegy 60 Bákó megyei diákot. Szarka Gábor 
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konzul, a Magyar Köztársaság Csíkszeredai Főkonzulátusának munkatársa elmondta, a magyar 

állam kiemelt figyelmet fordít a moldvai csángók helyzetére, és örvendetesnek tartja, hogy Hargita 

megye is részt vesz ebben a feladatban. „A magyar állam a jövőben is kiemelten figyeli és támogatja 

a moldvai csángókat, hogy a magyar nyelvű oktatás mindenféleképpen megvalósuljon” – mondta a 

konzul. 

 

Kisebbségkutatás a Székelyföldön 

2011. október 26. - Bíró Blanka - Krónika 

Székelyföldi irodát nyit Sepsiszentgyörgyön a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. Tamás Sándor 

Kovászna megyei tanácselnök a Krónikának elmondta, a megyei önkormányzat már elfogadta a 

határozatot, amely szerint a megyeházán egy 16 négyzetméteres termet bocsátanak a kolozsvári 

székhelyű intézet munkatársainak a rendelkezésére. „Gyakorlati kérdésekre szakmai válaszokat kell 

keresnünk, nem elég, ha a politikusok vázolnak fel megoldásokat. Nem elég, ha ismertetjük a 

jelenlegi állapotokat, vagy visszamenőleg 500 évre megvizsgáljuk a történelmünket, olyan 

következtetéseket kell megfogalmazni, amelyek a Székelyföld számára előremutatók.” A 

kezdeményező politikus szerint a sepsiszentgyörgyi irodában gyűjthetik össze a Székelyföldről szóló 

tanulmányokat, ez fokozza majd a régióra vonatkozó kutatói munkát, az autonómia és a nyelvi 

jogok terén műhelyként alapot szolgálhat az Európai Unióban működő struktúrák honosításához. 

 

Két kérdés osztja meg a koalíciót  

2011. október 26. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó  

Két kérdésben nem tud közös nevezőre jutni a Demokrata Liberális Párt (PD-L) és az RMDSZ a 

választási törvény módosításáról folytatott vitában – tájékoztatta az Új Magyar Szót Márton Árpád 

képviselő. Az egyik az, hogy hány fős legyen a parlament, a másik pedig, hogy a mandátumok hány 

százalékát tegyék ki az egyéni választókerületekből megnyerhető mandátumok, és hányat a 

kompenzációs rendszer nyomán elnyerhető helyek. „A két kérdést egyként kezeljük. Mindkettő 

meghatározza azt, hogy a tömbmagyarsággal nem rendelkező megyéknek sikerül-e magyar 

képviselőket a parlamentbe juttatniuk” – magyarázta a politikus. 

 

Civil javaslatokat vár az RMDSZ 

2011. október 26. - Új Magyar Szó 

Széleskörű konzultációs folyamatot indít ebben a hónapban az RMDSZ, melynek célja az erdélyi 

magyar közösségben, közösségért tevékenykedő civil szervezetek minél közvetlenebb bevonása a 

törvényhozási folyamatba – jelentette be Kolozsváron Kovács Péter. A szövetség főtitkára szerint a 

társadalmi párbeszéd hozzásegít ahhoz, hogy a civil szervezetek által felhalmozott értékes, 

gyakorlati tapasztalatra épülő tudás a jogszabályokban is tükröződjön. A konzultáció a parlament és 

a kormány napirendjén szereplő tervezetekre, módosító javaslatokra épül, de lehetőséget nyújt a 

különböző szakmai szervezetek részéről saját kezdeményezésként megfogalmazott javaslatok 

megvitatására, együttműködési formák kialakítására, illetve az információcserére, 

érdekegyeztetésre alapuló érdekképviseletre. 
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Népszavazás Székelyföldről? 

2011. október 26. - Kovács Zsolt - Új Magyar Szó 

Holnapra tűzte napirendre Kovászna Megye Tanácsa az egységes Székelyföld melletti állásfoglalást 

és az erről szóló népszavazás megszervezését szabályzó határozattervezetet. Ha a kezdeményezést 

elfogadják, a polgároknak a következő kérdésre kell majd válaszolniuk: „Szeretnék- e, hogy 

Románia területi-adminisztratív átszervezése során létrejöjjön Székelyföld adminisztratív terület?”. 

A népszavazást az MPP frakciója még júniusban kezdeményezte, de idáig az ügyben nem sikerült 

közös álláspontra jutni az RMDSZ-es tanácstagokkal. A szövetség szerint a polgáriak tervezete 

hiányos, hiszen a közigazgatási egység módosításakor pontosan le kell szögezni annak határait és 

központját. 

 

A hiányzó magyar helységnévtáblákat kérik számon 

2011. október 25. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom szerint legalább 34 olyan település van az országban, ahol a 

törvény értelmében magyar helységnévtáblának is lennie kellene, mégis hiányzik. A mozgalom ezért 

nyílt levélben felszólította a szlovákiai közútkezelő vállalatot, pótolja ezeket a táblákat, s cselekedjen 

olyan gyorsan, ahogy ezt korábban a kétnyelvű útjelző tábla eltávolításakor tette. 

 

A kormányhivatal is érdeklődik a helységnévtáblák ügyében 

2011. október 25. - bumm.sk 

Levélben fordult a Közútkezelő Vállalathoz a hiányzó kétnyelvű táblák ügyében a kisebbségekért 

felelős kormányalelnök hivatala. Juhász László, a hivatal főosztályvezetője elmondta, levélben 

tájékoztatták a közútkezelőt arról a kormányrendeletről, amely tartalmazni fogja azon települések 

listáját, ahol ki kell tenni a kisebbségi megnevezéseket is. A hivatal egyben ismertette azon felmérés 

eredményeit, amelyet nyáron készített, s melynek tanúsága szerint számos hiányosság tapasztalható 

ezen a téren. Juhász kijelentette, a vállalat figyelmét felhívták arra, kötelességük a táblák kirakása, 

ennek elmulasztása akár szankciókkal is járhat a kormányrendelet január elsejei hatályba lépése 

után. A vállalat hivatalos reakcióját legkésőbb november hetedikéig várják az ügyben. 

 

Bethlen-pénzek: számlán az első kör 

2011. október 25. - Veres István - Új Szó 

Megérkezett a számlákra a Bethlen Gábor Alap oktatási-nevelési támogatásainak nagy része – írja 

az Új Szó c. napilap. Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének titkára a lapnak 

elmondta, Szlovákiában azok a szülők kapták már meg a támogatást, akiknek a gyerekei nem 

töltötték be a tizennyolc éves kort. Az oktatási-nevelési támogatások egy főre eső összege 75 euró 

€75 cent, a hallgatói támogatás pedig 9€euró 47 cent. A szlovákiai kérvényezők közül 43 172 

tizennyolc év alatti személy kap támogatást, a hallgatói támogatást 186 személynek fogják 

folyósítani. 
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Nem sért törvényt egy volt nácibarát politikus köztéri mellszobra 

2011. október 25. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Magyar Nemzet 

Nem sért törvényt, ezért a helyén maradhat a zsolnai járásban, Rajec főterén Ferdinand 

Ďurčanskýnak, a II. világháborús fasiszta szlovák állam egyik vezető politikusának mellszobra - 

állapította meg a keddi szlovák lapok szerint a rendőrség és az ügyészség, amelyek egy civil 

feljelentés alapján vizsgálták meg a szoborállítás ügyét. A Human polgárjogi mozgalom júniusban 

feljelentést tett a rendőrségen, amelynek alapján a hatóságok szélsőséges mozgalmak 

népszerűsítése miatt indítottak vizsgálatot. „Nem nyert bizonyítást, hogy a mellszobor köztéri 

elhelyezésével az önkormányzat, az egyes képviselők és a polgármester helyeselték volna azt a 

bűncselekményt, amiért Ferdinand Ďurčanskýt elítélték” – mondta a Zsolna megyei ügyészség 

szóvivője. 

 

Az államnak kell a bűnösséget bizonyítania, az ártatlanság vélelme pedig élni 
fog 

2011. október 25. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdaság Ma interjút közöl Varga László VMSZ-es képviselővel. „A rehabilitációs törvénytervezete 

kimondja: aki ellen a II. világháború utáni időszakból van háborús bűnökre vonatkozó ítélet, annak 

rehabilitációs eljárást kell indítani. Aki ellen nincs ilyen ítélet - függetlenül attól, hogy önkéntesen 

vonult-e be a magyar honvédségbe, vagy erőszakkal, vagy a törvényes kötelezettségének tett eleget 

– az automatikusan részt vehet majd a vagyon-visszaszármaztatási folyamatban. Mindez akkor 

érvényes, ha a rehabilitációs törvény a jelenlegi formában kerül elfogadásra…” „Az államnak kell a 

bűnösséget bizonyítania, az ártatlanság vélelme pedig élni fog, mert aki ellen nincs döntés, az 

ártatlannak tekinthető és az automatikusan részt vehet a vagyon-visszaszármaztatási 

folyamatban…” 

 

Választások 2012: Egyesülő kisebbségek? 

2011. október 25. - Vajdaság Ma 

Közös fellépést fontolgatnak a közelgő választásokon a szerbiai nemzeti kisebbségek pártjai, a 

VMSZ pedig támogatja ezt a társulást. Az elvi megállapodást az „egyesült nemzetekről”, amely 

jelentősen megnövelné annak esélyét, hogy a kisebbségi pártok képviselői bejussanak a szerbiai 

parlamentbe, a hétvégén Újvidéken hozták meg. Ennek értelmében a következő választások alatt 

közös zászló alatt tömörülnének a szerbiai bolgárok, horvátok, macedónok, bunjevácok, szlovákok, 

montenegróiak, ruszinok, romák és a bosnyákok egy része, s nem kizárt, hogy mindennek a 

fáklyavivője maga a VMSZ lesz. 

 

Csökkent a nemzeti indíttatású incidensek száma 

2011. október 26. – Góbor Béla - Magyar Szó 

Az év első kilenc hónapjában Vajdaság területén 108 nemzeti indíttatású incidenst jegyzett a 

rendőrség – közölte Temerinben Ivica Dačić belügyminiszter. Emellett 18 egyházi objektum és több 

kegyeleti és emlékhely megsértését is feljegyezték, közöttük az újvidéki Petőfi Sándor MMK 
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http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/3632-nem-sert-toervenyt-egy-volt-nacibarat-politikus-koezteri-mellszobra
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épületébe történt betörést. Az incidensek száma csökkenő tendenciát mutat. A komolyabb 

incidensek közé tartozik a Temerinben elkövetett három verekedés, kettő a szerbek és egy a 

magyarok kárára. Egeresi Sándor újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy még mindig vannak 

olyanok, akik félnek feljelentést tenni a nemzeti alapon történt incidensek előidézői ellen. Egeresi 

szerint nem kell félni, be kell jelenteni, akármilyen nemzeti színezetű esetről is van szó. Nincs kis és 

nagy incidens, mert a nemzeti közösségek számára mindegyik életveszélyes. 

 

Árvácskák védik Petőfi ungvári szobrát 

2011. október 25. - MTI, Új Szó Online 

Árvácskákkal beültetett virágágyásokkal és alacsony, dekoratív kovácsoltvas kerítéssel vette körül 

Petőfi Sándor többször megrongált szobrát Ungvár főterén a város polgármesteri hivatala és 

Magyarország ungvári főkonzulátusa. A szobor körül kialakított virágágyásokkal kapcsolatban 

Szalipszki Endre, az ungvári magyar főkonzulátus konzulja elmondta, hogy az emlékmű körüli 

térrendezést az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 55. évfordulójára időzítették. Arra az 

újságírói kérdésre válaszolva, hogy nem tekinti-e az ungvári Petőfi-szobor ellen az utóbbi 

hónapokban elkövetett rongálásokat politikai indíttatásúaknak, a diplomata kifejtette: erről nincs 

meggyőződve, de a politikai szándék nem zárható ki. 

 

Fodó Sándor ösztöndíj  

2011. október 25. - Kárpátalja Ma 

A KMKSZ 2005 szeptemberében hozta létre első alapító elnöke emlékének tisztelegve a Fodó 

Sándor-ösztöndíjat, melyet az idei évben újra meghirdet. A pályázaton azon kárpátaljai 

felsőoktatási intézményekben tanuló diákok vehetnek részt, akik tanulmányaik mellett jelentős 

közösségi szervező munkát fejtenek ki a magyarság érdekében, ezáltal Fodó Sándor szellemi 

hagyatékának méltó örökösei. Az ösztöndíj egy tanévre szól és havonta 400 hrivnya összegű 

juttatást jelent. 

 

Kárpátaljai médiaképzés és gyakornoki program  

2011. október 25.- Kárpátalja Ma 

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet szervezésével és a Bethlen Gábor Alap támogatásával 

tanfolyam indul Kárpátaljai médiaképzés és gyakornoki program címmel. A képzés célja egy új 

médiageneráció nevelése. A tanfolyam az újságírói és riporteri ismeretek átadása és bővítése mellett 

alkalmassá teszi a résztvevőket a szervezeti, egyházi vagy akár önkormányzati kommunikátor 

szerepére is. A képzés során lehetőség nyílik az elméleti és gyakorlati ismeretek bővítésére, 

tapasztalatszerzésre külföldi és helyi előadók irányításával.  
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2010-ben mégsem gazdálkodott veszteségesen a muravidéki közösség!? 

2011. október 25. - RTV Slovenija Hidak 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa keddi ülésén a csúcsszervezet, a 

művelődési intézet, a Népújság 2010. évi zárszámadása, valamint a muravidéki közösség 2012-es 

költségvetés-tervezete szerepelt a napirenden. Hancsik József, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke 

felhívta a figyelmet a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködés lehetőségére, amelyhez ki 

kell dolgozni a nemzetiségileg vegyesen lakott területek és a régió vidékfejlesztési stratégiáját. 

 

Október 26-a és a bécsi magyarok 

2011. október 25. - volksgruppen.at 

Október 26-át ünnepli az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek Csúcsszervezete Bécsben, a 

Collegium Hungaricumban szerda délután. Az osztrák nemzeti ünnep alkalmából szervezett műsor 

mottója a „Mi Magyarok együtt ünnepelünk”. A műsort Szalay-Bobrovnitzky Vince bécsi magyar 

nagykövet is megtiszteli. Az egyesület e rendezvény által szeretné megköszönni Ausztriának az 

ideköltöző magyarok szívélyes fogadtatását, mondta Oberhofer Fritz, a szervezet titkára. 

 

Nyelvtanulási napló 

2011. október 25. - volksgruppen.at 

Dr. Wilhelm Wolf miniszteri tanácsos és Edith Mühlgaszner tartományi tanfelügyelő 

kezdeményezésére 2011. október 13-án és 14-én kétnapos tanácskozást tartottak a kismartoni 

Pedagógiai Főiskolán. A tanácskozáson a burgenlandi és karintiai Tartományi Iskolatanács, a 

Pedagógiai Főiskola és 50, a két tartomány elemi és polgári iskoláinak, valamint gimnáziumainak 

képviselője vett részt. A rendezvénysorozat megnyitójának címe Nyelvtanulási napló és 

kompetencialeírások kifejlesztése a Burgenlandban és Karintiában a negyedik és nyolcadik 

évfolyamon kisebbségi nyelveket tanulók számára volt. A téma részleteinek kidolgozására magyar, 

horvát és szlovén munkacsoportok alakultak, melyek a 2011/12-es tanévben és a rákövetkező 

években is folytatják munkájukat. 
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