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Répás Zsuzsanna: megnyugtató megoldás körvonalazódik a szerbiai 
restitúciós törvény ügyében 

2011. november 14. - Vajdaság Ma, MTI 

Megnyugtató megoldás körvonalazódik a szerbiai restitúciós törvény ügyében - mondta 

Répás Zsuzsanna hétfőn Budapesten. A nemzetpolitikai helyettes államtitkár újságírók 

előtt kiemelte: azt várják, hogy a szerb parlament valóban elfogadja a változtatásokat, úgy 

ahogyan abban a Vajdasági Magyar Szövetséggel megegyeztek. Répás Zsuzsanna 

hozzátette: a szerb parlament várhatóan novemberben tárgyalja a vonatkozó rehabilitációs 

törvényt, ami ezt a kérdést is megnyugtatóan rendezheti. 

 

Koalíciós megegyezés: kétkamarás parlament, de negyedével kevesebb 
honatya 

2011. november 14. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság, Új Magyar Szó 

A kormánykoalíció pártjai hétfőn megegyeztek arról, hogy jövő év novemberében 

összevontan rendezik meg a parlamenti és az önkormányzati választásokat. Megegyezés 

született arról is, hogy 388 főre csökken a parlament létszáma, valamint, hogy a 

törvényhozás továbbra is kétkamarás marad – jelentette be hétfőn az ülést követően 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. A politikus kifejtette, a megbeszélések 

során a Demokrata-Liberális Párt (PDL) és az RMDSZ is tett engedményeket. Kelemen 

kifejtette, annyiban sikerült biztosítani a választási rendszer arányosságát, hogy az 

alsóházi képviselők egy bizonyos hányadát nem egyéni választókerületben, hanem 

országos listákon választják meg. 

 

Nemzetstratégia készül 

2011. november 15. - Pataky István - Magyar Nemzet 

A X. Magyar Állandó Értekezlet, a Magyar Diszpóra Tanács, valamint a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet felállítása és annak nyitó konferenciája volt a fő témája annak a 

sajtóbeszélgetésnek, amit Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, valamint Kántor Zoltán 

az intézet vezetője tartott.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. november 15-i számában olvasható.) 

 

Átadták a 2011-es Akadémiai Nívódíjakat 

2011. november 14. - MTI, Felvidék Ma 

Az Akadémiai Kiadó tizennégy kiadványa részesült idén Akadémiai Nívódíjban. A díjakat 

A magyar tudomány ünnepe rendezvénysorozat keretében adták át Budapesten, az 

Akadémiai Könyvtár épületében. A Filozófiai és Történelemtudományok Osztálya 
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javaslatára Nívódíjjal ismerték el Szarka Lászlót, A modern szlovák nacionalizmus 

évszázada (1780-1928). Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban 

című kötet szerkesztőjét. 

 

Pályázat határon túli magyar oktatóknak és hallgatói szervezeteknek 

2011. november 14. - Felvidék Ma 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Balassi Intézet pályázatot hirdet fiatal határon túli 

magyar oktatói ösztöndíjra a 2011/2012-es tanévben a szülőföldi felsőoktatási 

intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató szlovák vagy szerb vagy ukrán 

állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára. A minisztérium Oktatásért 

Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézettel 

együttműködésben nyílt pályázatot hirdet határon túli hallgatói szervezetek támogatására 

is. 

 

Értesülések: ultimátumot adott Boc az RMDSZ-nek 

2011. november 14. - transindex.ro 

Emil Boc ultimátumot adott az RMDSZ-nek: ismertesse álláspontját a regionalizáció, a 

választások összevonása és az egykamarás parlament ügyében. Emil Boc ugyanakkor arról 

nem nyilatkozott, hogy a PDL-nek mi lesz a reakciója, ha az RMDSZ továbbra is ellenezné 

a felsorolt témák valamelyikét. Vasárnap este, a párt területi vezetőinek Boc kijelentette, a 

parlamenti ülésszak végéig döntés születik a választások összevonásáról és a választási 

törvény módosításáról, akár támogatja, akár ellenzi ezt az RMDSZ. 

 

Ritli: ha a miniszter fia vagy, munkanélkülinek kell lenned, és el kell hagynod 
az országot 

2011. november 14. - transindex.ro 

Ritli László egészségügyi miniszter kijelentette, nem gondolta, hogy összeférhetetlenség 

esete állhat fenn, amikor fia, Ritli László Csongor megpályázta a Nagyváradi Megyei 

Kórház menedzseri tisztségét. „Úgy tűnik, ha a miniszter fia vagy, akkor munkanélkülinek 

kell lenned és el kell hagynod az országot” - jelentette ki Ritli László. Ritli László Csongor 

múlt pénteken mondott le a menedzseri tisztségről, mert az Országos Feddhetetlenségi 

Ügynökség (ANI) vizsgálódni kezdett a versenyvizsga megszervezése kérdésében. 

 

Nyitna az RMDSZ a nagyvárosi szórványok felé 

2011. november 14. - transindex.ro, Új Magyar Szó 

A Magyar Szórvány Napja alkalmával elfogadott zárónyilatkozat irányelveinek 

megvalósíthatósága szerepelt az RMDSZ Főtitkárságának november 14-i ülésének 
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napirendjén. A gyűlést követően Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára elmondta, 

szemléletváltásra van szükség a szórványpolitikában, tovább kell fejleszteni az eddigi 

eredményeket, a legnagyobb kihívásnak a nagyvárosi szórványok feltérképezését, a sajátos 

helyzetüknek megfelelő programok kidolgozását tartja. A főtitkár szerint a jelenlegi 

stratégiák a szórványban élő magyarok mintegy 20 százalékához érnek el, bízik benne, ha 

nyitnak a nagyvárosi szórványok felé, ezt az arányt lényegesen növelni tudják. 

 

Nyárádszeredai templom-ügy halasztva 

2011. november 14. - Erdély Ma, Erdély Tv 

Áprilisra halasztották a nyárádszeredai alpolgármester és tanácsosok perét. Mint 

ismeretes Marius Pascan, Maros megye prefektusa perelte be a kisváros vezetését, 

mondván, azok nem hajlandóak főterük egy részét átadni az ortodox egyháznak, hogy ott 

templomot építsen. A prefektus szerint a nyárádszeredai városvezetés szándékosan 

halasztja az ügy megoldását, ezért fejenként 6000 eurós kártérítést követel mind a 15 

tanácsostól és az alpolgármestertől is. Az ügyről a bíróság dönt majd. 

 

Egy hónapon belül döntenek Bernády iskolája kapcsán 

2011. november 14. - Hajnal Csilla - szekelyhon.ro 

Két és fél hónap alatt közel nyolcezer aláírást gyűjtöttek a 2-es számú általános iskola 

magyar ajkú diákjainak szülei, akik Bernády György nevét szeretnék látni gyerekeik 

tanintézetének homlokzatán, és nem a román költő, Adrian Păunescuét. A szülők által 

delegált bizottság pénteken adta le az aláírásokat a Maros Megyei Tanfelügyelőségen, az 

intézmény vezetője pedig azt ígérte: egy hónapon belül hivatalos választ is ad nekik. 

 

Kihalóban a csángó kultúra? 

2011. november 14. - Erdély Ma, hirado.hu 

A csángók kultúrája a megsemmisülés peremére sodródott. 260 ezer csángó közül már 

csak 60-70 ezren beszélik a csángó nyelvjárást, és, hogy európai szintű összefogásra van 

szükség, már tíz évvel ezelőtt felismerte az Európa Tanács, éppen november 14-én. A 

csángók asszimilálása már a 19. században elkezdődött, de az 1950-es években minden 

képzeletet felülmúlóan erőszakos, Európában példa nélkül álló asszimilációs intézkedések 

követték. A magyarellenes egyház hatására, illetve a magyar iskola, a magyar nyelvű sajtó, 

könyv és hírközlés teljes hiánya miatt a népcsoport szükségszerűen elvesztette 

értelmiségét. 

 

„Oda kellett adni” a szalontai iskolát 

2011. november 15. – Krónika 

Elismerte Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára, hogy a szövetség politikai alku keretében 

mondott le a nagyszalontai Arany János Főgimnázium épületéről az önálló hajdúvárosi 
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magyar iskola létrehozása érdekében. A bihari városban idén szeptemberben kezdte meg 

működését az ugyancsak a Toldi szerzőjéről elnevezett önálló magyar iskola, miközben a 

magyar tagozatok kiköltözése nyomán „színrománná” vált főgimnázium tanári kara 

eldöntötte: a tanintézetet Daciára kereszteli át. 

 

László Attila: még marad a Iorga-tábla 

2011. november 15. - Krónika 

A Mátyás-szoborcsoport elé kihelyezett Iorga-tábla miatt a Kelemen Hunor vezette 

kulturális minisztérium büntetőfeljelentést tett, a tábla nem távolítható el, míg a 

hatóságok le nem zárják az ügyet – jelentette ki a Krónikának László Attila azt követően, 

hogy a Magyar  Ifjúsági Tanács (MIT) a tábla azonnali eltávolítására szólította fel az 

alpolgármestert. László Attila azt állítja: őt nem nevezték ki az őrizetbe vett polgármester 

ideiglenes helyettesítőjének, a táblát pedig nem tudja eltávolítani. 

 

MPP: elég legyen a nyomásgyakorlásból! 

2011. november 15. - Krónika 

A kormány magyar tagjainak és a Maros megyei magyar elöljáróknak a segítségét kéri az 

MPP nyárádszeredai szervezete a Marius Pascan prefektus által a város magyar tanácsosai 

ellen indított per ügyében. Az MPP közleményben emlékeztet arra, hogy a 

kormánymegbízott egyenként a marosvásárhelyi bíróságra hívatja a magyar tanácstagokat 

a kisvárosba tervezett újabb orthodox templom ügyében, a tárgyalásra november 25-én 

kerülne sor. 

 

Schmitt Pál is a Tudek védnöke 

2011. november 15. - Krónika  

Schmitt Pál köztársasági elnök, Réthelyi Miklós miniszter, valamint Pálinkás József, az 

MTA elnökének védnöksége alatt zajlik a 10. alkalommal, Kolozsváron megszervezett 

Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája (Tudek). A december 2. és 4. között 

rendezett konferenciának az Apáczai Csere János Gimnázium ad otthont, az eseményre 

mintegy 170 diák érkezik Erdély különböző régióinak rangos középiskoláiból. 

 

Kompromisszum 

2011. november 15. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Salamon Márton László szerint „a Demokrata-Liberális Párt lassan, de biztosan enged az 

RMDSZ követeléseinek: sorra ejti azokat a politikai témákat, amelyekről szövetségese 

hallani sem akar (lásd: közigazgatási átszervezés, alkotmánymódosítás stb.), a kötelező 

módon meghozandó döntések (pl. a választási  törvény módosítása) pedig egyre inkább a 

magyar érdekvédelmi szervezet által támogatott formát öltik magukra”. 
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Tisztába tennék a helynévlistát 

2011. november 14. - Veres István - Új Szó 

Várhatóan két hét múlva ülnek le tárgyalni a kisebbségekért felelős miniszterelnök-

helyettesi hivatal és a kulturális minisztérium osztályvezetői, hogy tisztázzák a kisebbségi 

helynévlistával kapcsolatos aggályokat. A kulturális minisztérium egyebek között azért 

nem javasolja, hogy a kormány elfogadja a kisebbségi helységnevek aktualizált 

helységnévlistáját, mert szerintük olyan nevek kerülnének a helységnévtáblákra, amelyek a 

Horthy-korszakot és a 19. század második felének elmagyarosítást idézik. Szerintük az 

1994-es táblatörvény helynévlistájának kellene a mérvadónak lennie. 

 

Berényi József: A választók igényének megnyilvánulása változtathat a 
politikai állásponton 

2011. november 14. - Felvidék Ma 

Annak ellenére, hogy Bugár Béla, a Most-Híd elnöke lezártnak tekinti pártja és az MKP 

esetleges közös indulását az előrehozott parlamenti választásokon, Berényi József MKP-

elnök szerint egy alulról érkező, komoly igény - amilyen 1998-ban is megfogalmazódott - 

talán még változtathat ezen az állásponton. Az MKP továbbra is nyitott a tárgyalásokra. 

 

A politikai szélsőségesség iskolapéldája 

2011. november 15. - Magyar Szó 

„A Magyar Szóban 2011. november 11-én Marad a magyar iskola címmel jelent meg a 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) temerini községi szervezetének közleménye, mely 

iskolapéldája annak, hogy miként kell a mások által elért eredményeket sajátjukként 

bemutatni, ezzel is jelezve, hogy – helyi elnökcsere ide vagy oda - a jól bevált, gerincesnek 

semmiképpen sem nevezhető módszerek alkalmazásán nem képes változtatni a magát 

,,vajdasági magyar vezérpártnak” nevező gazdasági társulat helyi csoportja” – áll Oláh 

Róbertnek, az MRM ügyvezető alelnökének közleményében. 

 

Magyarországi segítséggel digitalizálhatják a beregszászi levéltár anyagait 

2011. november 14. - MTI, Kárpátinfo 

A tervek szerint Magyarország támogatásával digitalizálják a Kárpátalja Megyei Állami 

Levéltár beregszászi fiókintézetében őrzött okmányokat. A beregszászi levéltár 
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dokumentumainak digitalizálásáról a magyar-ukrán kormányközi vegyes bizottság 

közelmúltban tartott ungvári ülésén fogalmaztak meg a felek ajánlást. Ezzel kapcsolatban 

tett látogatás Kárpátalján Hóvári János, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára. 

 

Kárpátalján anyanyelven folyhat az óvodai nevelés 

2011. november 14. - Kárpátalja Ma 

A Miniszteri Kabinet kezdeményezésére változtatásokat eszközölnek Az iskola előtti 

nevelést szabályzó törvényben. A javaslat szerint a szülőknek lehetősége nyílik, hogy 

meghatározzák, milyen nyelven foglalkozzanak a gyermekeikkel az óvodákban és 

bölcsődékben. Azaz, amennyiben a módosító javaslatot aláírja az államfő, a kárpátaljai 

szülők kérelmezhetik, hogy gyermekeikkel a beiskolázás előtt orosz, magyar, román, vagy 

szlovák nyelven foglalkozzanak. 

 

Szíves örömest ápolják magyarságukat 

2011. november 14. - Szabó Márk - RTV Hidak 

A muraszombati magyarságra úgy tekinthetünk, mint szórványkisebbségre. A muravidéki 

magyarság kulturális központjától távolabb élnek, ennek ellenére büszkén, szívvel-lélekkel 

őrzik kultúrájukat, anyanyelvüket, hagyományaikat. Erről győződhettek meg az 

érdeklődők szombat délután, amikor a muraszombati magyarság Baráti Köre a Szapáry 

várkastély termeiben megtartotta őszi találkozóját. 

 

Jézus születése - öt nyelven 

2011. november 14. - Volksgruppen.at 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület támogatásával jelent meg Zsóter Irisz és Kramer 

Gisela tanárnők legújabb, ötnyelvű gyermekkönyve, a Jézus születése c. képeskönyv. A 

könyv, amely egyszerű szöveggel a legkisebbeknek, az óvodásoknak és kisiskolásoknak 

szeretné közelebb hozni a bibliai történetet, magyar, német, horvát, roma és angol nyelven 

jelent meg. 
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

