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Németh Zsolt: „Az egész vajdasági magyarságot kirekesztették” 

2011. szeptember 27. - Mihájlovits Klára - Magyar Szó, MTI, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet, Népszabadság 

A magyar kormány megdöbbenéssel értesült arról, hogy a belgrádi parlament olyan 

formában fogadta el a vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvényt, amely a kollektív 

bűnösség elvét ismét életre keltette – hangsúlyozta Németh Zsolt keddi budapesti 

sajtótájékoztatóján. A külügyi államtitkár elmondta: a törvény elfogadását követő napon 

bekérette Szerbia budapesti nagykövetét, hogy tájékoztassa a magyar kormány 

álláspontjáról. Németh Zsolt emlékeztetett: a szerb képviselőház által elfogadott 

jogszabály értelmében mindazokat, akik 1941 és 1945 között „a megszálló erők tagjai 

voltak, vagy azok leszármazottai”, kirekesztik a kárpótlásból. Németh Zsolt elmondta azt 

is: Magyarország Szerbia tagjelölti státusával kapcsolatos aggodalmait uniós partnereivel 

is közölni fogja. „Erre a problémára mindenképpen megoldást kell találni, ha Szerbia az 

EU tagja akar lenni” – szögezte le. 

 

Izraeli hazugságvizsgálat: Malina Hedvig igazat mondott 

2011. szeptember 27. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Malina Hedvig megtámadása után néhány hónappal, még 2006 novemberében 

hazugságvizsgálaton esett át Tel Avivban, és a teszt eredménye egyértelműen igazolja, 

hogy nem hazudott – adta hírül a cas.sk portál. Koby Rabin szakértő a többi között négy 

kérdést tett fel a támadással kapcsolatban: Kitalálta a 2006. augusztus 25-én történt 

támadást? Ön, vagy valaki az Ön kérésére írta a blúzára a „Magyarok a Duna mögé” és 

„Paraziták nélküli Szlovákiát” feliratokat? Ön vagy valamelyik ismerőse postázta az 

említett dokumentumokat otthonába? A két fiatal, aki megtámadta a parkban, azt mondta 

Önnek, hogy „Szlovákiában szlovákul”? Malina Hedvig az első három kérdésre nemmel, az 

utolsóra igennel felelt. Koby Rabin szakvéleményében leszögezi, a poligráfos vizsgálat 

szerint Malina Hedvig igazat mondott, a legapróbb hazugságra utaló jel sem merült fel a 

teszt során. 

 

Kiemelt figyelem a határon túli magyar kultúrára 

2011. szeptember 27. - MR1-Kossuth Rádió, hirado.hu, Krónika 

Az előző nyolc évhez képest sokkal nagyobb hangsúlyt fog kapni a határon túli magyar 

kultúra támogatása, mindez azonban a hazai költségvetés erősödésének is függvénye - 

mondta a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában a parlament kulturális és 

sajtóbizottságának fideszes elnöke. L. Simon László kifejtette: a határon túli könyvkiadók 

és az írószervezetek támogatása két külön alapból történik. Az előbbi esetben pályázati 

formáról van szó, megjegyezve, jövőre már gazdasági társaságok is pályázhatnak, az 
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irodalmi szervezetek pedig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kulturális 

Államtitkárságától kapnak forrást. 

 

A magyar irodalom újra átível a határokon 

2011. szeptember 27. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Több tucat író, költő részvételével rendezik meg a határon túli magyar irodalom napjait 

október 5. és 7. között Székesfehérváron és Fejér megyében.  Az esemény mottója: 

Hősökkel vagy hősök nélkül. Ennek kapcsán Bobory Zoltán főszervező az eseményről 

tartott keddi tájékoztatón elmondta: a határon túli magyar irodalmárok olyan hősök, akik 

az adott közösség összekovácsolására a magyar irodalmat használják. Szerinte a határon 

túli írók, költők óriási közösségteremtő erővel bírnak, mindamellett a magyar kultúráért, a 

magyar nyelvért harcolnak nap mint nap. Hozzátette: akadnak az országban nagy 

hagyományú írótalálkozók, ahol határon túli alkotók is részt vesznek, de olyan, ahol ők 

vannak a középpontban, csak Székesfehérváron van. Tudjuk, hogy nincsenek már igazi 

országhatárok és fizikai elszakítottság, de azt is tudjuk, hogy vannak nyelvtörvények, 

vannak magyarellenes megnyilvánulások határainkon túl. Azért hívjuk hozzánk a határon 

túli irodalmárokat, hogy egy kicsit ezt a határt is lebontsuk – hangsúlyozta Bobory Zoltán. 

 

Ismét nepotizmussal gyanúsít az ANI: Kerekes Károly feleségét és fiát 
alkalmazta képviselői irodájába 

2011. szeptember 27. - Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

Kerekes Károly RMDSZ-es képviselő feleségét és fiát, Ioan Cindrea szociáldemokrata 

képviselő pedig nejét alkalmazta a képviselői irodájába – jelentette be kedden az Országos 

Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI), és ügyészségi kivizsgálást kért a két honatya ellen az 

érdekkonfliktusokat szabályozó törvények előírásainak figyelmen kívül hagyása miatt. Az 

ANI egy héttel korábban öt másik honatya – közöttük Máté András Levente – esetében 

vetette fel a nepotizmus gyanúját. Kerekes Károly nyilatkozata szerint tévedésen alapszik 

az ANI eljárása, „mivel egyetlen jogszabály sem tiltja ezt az alkalmazási formát”.  Mint 

mondta: „én nem alkalmazok senkit, mindössze javasolok személyeket erre a munkára. 

Politikai tevékenységemhez én választom meg a munkatársakat. A törvény ezt nem tiltja, 

így megtehetem”. 

 

A MOGYE ügyében szólalt fel Sógor Csaba Strasbourgban 

2011. szeptember 27. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság 

Az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén, Strasbourgban, Sógor Csaba RMDSZ-es 

képviselő napirenden kívüli felszólalásával a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) magyar tagozatának ügyére irányította a figyelmet. Az erdélyi magyar 

képviselő értetlenségének adott hangot az egyetem magyar tagozatának működését 
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veszélyeztető helyzet miatt. „Az idén Romániában elfogadott új oktatási törvény többek 

között multikulturális felsőoktatási intézményként határozza meg azt a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet, ahol már eddig is a hallgatók fele magyar 

nemzetiségű volt. Bár az elfogadott törvény különálló magyar kar létrehozatalát irányozza 

elő, az egyetem többségi nemzethez tartozó vezetősége nem hajlandó ezt lehetővé tenni: 

minden eszközzel akadályozza a felerészben magyar hallgatók által látogatott, hivatalosan 

is multikulturálisként elismert egyetemen a magyar nyelvű orvosképzést.” - mondta a 

képviselő. Hozzáfűzte: ez tehát az a multikulturalizmus és kisebbségbarát politika, amely 

jól jellemzi egyes tagállamokban a kérdéshez való hozzáállást. 

 

Bernády-iskola: egyeztetnének a marosvásárhelyi szülők az RMDSZ-szel 

2011. szeptember 27. - transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Kerekasztal-beszélgetést szerveznek azok a marosvásárhelyi szülők, akik azt szeretnék 

elérni, hogy a 2-es számú általános iskola Bernády György, a város egykori 

polgármesterének nevét viselje. A szülői akciócsoport elkezdte a kerekasztal-beszélgetés 

szervezési előkészületeit, és hamarosan meghívókat fog kiküldeni azoknak az érintett 

politikusoknak akiket meg szeretne hívni a fórumra. A szülők az ügyet támogatók 

aláírásait tartalmazó íveket a kerekasztal-beszélgetés során nyújtják át az RMDSZ 

politikusainak. Az aláírásgyűjtést egyébként a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) 

emberjogi szervezet és a szülők akciócsoportja indította egy héttel ezelőtt, az online petíció 

címzettjei az RMDSZ marosvásárhelyi, Maros megyei és országos politikusai. Eddig 4768 

aláírás gyűlt össze, az aláírásgyűjtés október közepéig folytatódik. 

 

Szórólapokkal kampányol az MPP a népszámlálás előtt 

2011. szeptember 27. - Erdély Ma, Duna Tv 

Szórólapokkal kampányol az MPP a népszámlálás előtt. Főleg a székelyeket és a csángókat 

bíztatják, hogy vallják magukat magyarnak, még akkor is, ha a kérdésekben a székely és a 

csángó opció is szerepel. Képeslapszerű szórólapokat dobálnak be a postaládákba 11 

erdélyi megyében és a csángó magyarok által lakott Bákó megyében az MPP önkéntesei. 

Szerintük ahhoz, hogy a hatalom ne tudja meghiusítani a magyarság lélekszámát, fontos, 

hogy a székelyföldön és a csángó vidéken élők is vallják magukat magyarnak. Különböző 

források szerint állítólag a három erdélyi politikai szervezet közös kampányt is szervez, 

annak érdekében, hogy a külföldön tartózkodó magyarok családtagjaik segítségével 

szintén részesei legyenek a magyar népszámlálásnak. 

 

Átterjedt Biharba az Igen, tessék! 

2011. szeptember 28. - Krónika 

Egész Erdélyre kiterjesztenék a Kolozsváron egy hónapja elindított Igen, tessék! magyar 

nyelvhasználatot népszerűsítő kampányt, amelyhez elsőként Bihar megye csatlakozott. A 

határon átnyúló projektben, amely során a közintézmények több nyelvet beszélő dolgozói 
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nyelvtudásukat hirdető névtáblát viselnek majd, a megyei tanács is részt vesz. Kolozsváron 

biztatóak a visszajelzések a mozgalommal kapcsolatosan, az elindulás óta már 14 új cég 

csatlakozott a programhoz. 

 

Összeírás: erősítés a szórványban 

2011. szeptember 28. - Krónika 

A következő hetekre tervezett összes rendezvényét beépíti népszámlálási kampányába a 

Bihar megyei RMDSZ-szervezet – jelentette be Szabó József megyei ügyvezető alelnök. A 

szövetség „Minden magyar számít” mottójú tájékoztató kampányának lényegét, a magyar 

nemzetiség felvállalásának fontosságát a nagyváradi Szacsvay Akadémia előadásaitól a 

belényesújlaki cserkésztoborzóig mindenütt hangsúlyozzák majd. A bihari kampány egyik 

arcául Huszár István nagyváradi önkormányzati képviselőt választották, aki a 

kampányindító sajtótájékoztatón azt mondta, számára négygyerekes apaként a 

legfontosabb, hogy a fiatal generáció ne hagyja el hazáját a tanulmányai befejezése után. 

„Ahhoz, hogy tehessünk valamit a gyermekeinkért, az kell, hogy számítsunk, hogy minél 

többen legyünk” – jelentette ki a nagyváradi tanácsos. 

 

Lakatos Péter képviselő a számvevőszékhez igazol 

2011. szeptember 28. - Krónika, Új Magyar Szó 

Többórás vita és ellenzéki obstrukció után a parlament plénuma kedd este jóváhagyta az 

Állami Számvevőszék öt új vezetőtanácsi tagjának kinevezéséről szóló határozatot. Az új 

számvevőszéki tanácsosok között szerepel Lakatos Péter képviselő is, aki ezáltal elveszíti 

törvényhozói mandátumát, így a közeljövőben előrehozott választásokat kell kiírni Bihar 

megyei választókerületében. 

 

Kelemen szerint nem lesz alkotmánymódosító többség 

2011. szeptember 28. - Krónika 

Kelemen Hunor szerint a jelenlegi parlamenti algoritmusban nem lesz meg a kétharmados 

többség az alkotmány módosítására. Az RMDSZ-elnök kedden közölte, az alaptörvény 

módosítására létrehozott szakbizottság mára összehívott ülésén a szövetség is beterjeszti 

javaslatait, például töröltetné az első cikkelyből a Románia nemzetállamiságát kimondó 

passzust. Az RMDSZ ugyanakkor nem támogatja a parlamenti képviselők létszámának 

csökkentését és az egykamarás parlament létrehozását célzó államfői javaslatot. 

 

Kerekasztal a népszámlálásról 

2011. szeptember 28. - Új Magyar Szó 

Markó Béla miniszterelnök-helyettes, Székely István politológus és Kapitány Balázs, a 

magyarországi Népességtudományi Kutatóintézet tudományos titkára részvételével 

szervez a Kós Károly Akadémia Alapítvány kerekasztal-beszélgetést a népszámlálás  
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fontosságáról pénteken a marosvásárhelyiBernády Házban. A beszélgetést az Erdélyi 

Magyar Televízió élőadásban közvetíti. 

 

Gašparovič kétoldalú megbeszélést is folytatna Schmitt Pállal Budapesten 

2011. szeptember 27. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

Ivan Gašparovič szlovák köztársasági elnök a négy visegrádi ország államfőinek októberi 

csúcstalálkozóján, Magyarországon szívesen folytatna kétoldalú megbeszélést is 

vendéglátójával, Schmitt Pállal - tájékoztatta Marek Trubač, a szlovák államfő szóvivője 

kedden az MTI pozsonyi tudósítóját. Pozsony már kezdeményezte a megbeszélést, de azt a 

magyar fél egyelőre nem erősítette meg. Gašparovič és Schmitt tavaly ősszel a nyugat-

csehországi Karlovy Varyban, szintén a V4-es államfői csúcstalálkozó alkalmával tárgyalt 

egymással első ízben. Schmitt Pál idén januárban hivatalos látogatást tett Szlovákiában, 

ahol Gašparovičon és a szlovák vezetőkön kívül a szlovákiai magyar kisebbség 

képviselőivel is találkozott. 

 

Chmel: Egy éven belül előterjesztem az emberi jogok támogatásának és 
védelmének stratégiáját 

2011. szeptember 27. - bumm.sk, Felvidék Ma 

Rudolf Chmel, az emberi jogokért és kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes úgy 

tervezi, egy éven belül előterjeszti az emberi jogok támogatásának és védelmének 

stratégiáját, valamint Szlovákia kisebbségpolitikájának hosszú távú koncepcióját. Ezt az 

Európa Tanács emberjogi biztosával, Thomas Hammarberggel való találkozóján jelentette 

ki, akivel elsősorban a nemzeti kisebbségekről, a romák helyzetéről, a nemi egyenlőségről 

és a szlovákiai független emberjogi intézmények reformjáról tárgyalt. Bár a nemzeti 

kisebbségek jogi felállásáról szóló törvény nem került be a kormányprogramba, Chmel 

kijelentette, hogy munkatársai megpróbálják legalább a törvényjavaslat munkaváltozatát 

előkészíteni. 

 

Tíz pont mérlegelésre 

2011. szeptember 27. - Felvidék Ma, MR1-Kossuth Rádió 

Legalább tíz szempontot kellene mérlegelni a külhoni magyarok választójogának 

megítélése során annak érdekében, nehogy több problémát gerjesszünk a folyamat során, 

mint amennyit meg tudunk oldani – mondta Csáky Pál a Kossuth Rádióban. Csáky szerint 

el kell dönteni, hogy az aktív választójog mellett a passzív választójog milyen formáját 

biztosítja majd a magyar parlament a nem Magyarország területén élő magyaroknak. Az 

MKP volt elnöke szerint nyolcféle lehetőség közül lehet választani, ezek közt vannak 

olyanok is, amelyek személyekre és pártokra leadott szavazatok kombinációján alapulnak. 

Zárt vagy nyitott rendszert fognak-e alkalmazni, ez a következő kérdés, magyarán: milyen 
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feltételek mellett válhatnak országgyűlési képviselővé a külhoni magyar jelöltek, abszolút 

vagy relatív számú mandátummal rendelkezhetnek majd. Tisztázni kell a pontos 

precedurális folyamatot nemcsak a választások napján, de az egész folyamat kapcsán, 

pontosan meg kell szabni az egyes állami szervek feladatait. Foglalkozni kell a választási 

kampány lefolytatásának részleteivel is, minimalizálni kell a zavaró események 

bekövetkeztének lehetőségét. Csáky azt szeretné, ha a magyar pártpolitika minél kisebb 

mértékben jelenne meg a Magyarország közigazgatási területén túli kampányban. El kell 

kerülni a külhoni magyar társadalmak megosztottságának növelését és minimalizálni kell 

a magyarországi társadalom megosztottságát a folyamat kapcsán. Párhuzamosan meg kell 

oldani a magyarországi kisebbségek parlamenti képviseletének kérdését is. 

 

Nagymegyer is a kétnyelvűség betartását szorgalmazza 

2011. szeptember 27. - bumm.sk 

Nagymegyer is állást foglalt a kétnyelvűség mellett. Az önkormányzat határozatban 

szólította fel a város területén lévő magáncégek és vállalkozások tulajdonosait, hogy 

különböző tájékoztató és reklámjellegű felületeiken tartsák be a kétnyelvűséget. Június óta 

Somorja, Dunaszerdahely, Révkomárom és Szepsi önkormányzata is állást foglalt a 

kétnyelvűség mellett. 

 

A megbékélésnek nincs alternatívája 

2011. szeptember 28. - Molnár Judit - Szabad Újság 

Balogh Csabával, az újonnan kinevezett pozsonyi magyar nagykövettel készített interjút a 

Szabad Újság közéleti hetilap. A nagykövet a magyar-szlovák kapcsolatrendszerről szólva 

elmondta, „egyértelmű, hogy a megbékélésnek, a kiegyezésnek nincs alternatívája”. Balogh 

szerint „a szlovákiai magyarság politikai megosztása sem stratégiai, sem taktikai 

szempontból nem volt szerencsés lépés, már középtávon is a parlamentbe való bekerülést 

sodorhatja veszélybe mindkét párt esetében. A Most-Híd pártól szólva elmondta, „az 

etnikailag vegyes párt létrehozása és működése egy olyan előzmények nélküli kísérlet, 

amelynek a közösség identitásának megőrzésére gyakorolt hatásait nem érezzük”.  

 

Félmilliós segély a Petőfi helyreállításához 

2011. szeptember 27. - Vajdaság Ma 

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság félmillió dinár 

segélyt biztosít a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központnak a minapi vandál támadás 

következményeinek elhárításához. A titkárság közleményében hangsúlyozza, a kulturális 

identitás bármely szegmensének megsemmisítését a legerélyesebben el kell ítélni és a 

legszigorúbb büntetéssel kell sújtani. A központot ismeretlen tettesek az elmúlt hétvégén  

szétverték. A rendőrség képviselője azt nyilatkozta, intenzíven nyomoznak az ügyben. V
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Vasárnap magyarverés is volt 

2011. szeptember 27. - Vajdaság Ma 

A legújabb temerini verekedésekről tudósítva „furcsa módon” a tájékoztatási eszközök 

mélyen hallgatnak arról a támadásról, amely 25-én, vasárnap éjjeli fél kettő tájban érte az 

egyik temerini fiatalembert a város központi buszállomásával szembeni Avangarde 

kávéház közelében. A támadók egyike, miután az arra haladó K. Norberttól szerbül 

megkérdezte, hogy magyar-e, s miután ő erre igennel válaszolt, arcul ütötte. A 

megtámadott futásnak eredt, mire egy másik támadó üvegpalackot vágott utána. Az 

elkövetőket a rendőrség előállította, és bűnvádi feljelentést tett ellenük. 

 

Újabb incidens Temerinben 

2011. szeptember 27. - Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Ismételten incidensek történtek Temerinben. Vasárnap éjjel egy magyar fiatalt, hétfőn 

pedig egy szerb középiskolást vertek meg. Az elmúlt napok történései miatt Temerinbe 

látogatott Bojan Pajtić tartományi kormányfő és Muškinja Heinrich Anikó tartományi 

ombudsman, sőt aggodalmát fejezte ki Saša Janković köztársasági polgári jogvédő is. A 

történtekkel kapcsolatban felszólalt a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar 

Remény Mozgalom is. Temerinben kedden őrizetbe vettek két 1995-ös születésű személyt 

annak alapos gyanújával, hogy hétfő délután megverték Bojan O.-t a temerini 

közgazdasági iskola melletti parkban. A fiúnak eltört az orra és az egyik ujja. Az újvidéki 

Radio 021 értesülései szerint a kiskorú verekedők közül egy vagy kettő valószínűleg részt 

vett a szeptember 11-i verekedésben is, amikor öt szerb nemzetiségű fiatalt vertek meg, s 

fennáll a gyanú, hogy az incidens nemzeti színezetű volt. A szerb média nem hivatalos 

értesülése szerint a verekedők a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai. A 

Vajdaság Ma hírportál értesülései szerint a verekedést a szerb diák provokálta. 

 

Letartóztatások a hétfői temerini incidens miatt 

2011. szeptember 27. - Vajdaság Ma 

Négy személyt őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy hétfő délután megverték Bojan O. 

középiskolást a temerini közgazdasági iskola melletti parkban. Az incidens után a 

rendőrség megerősítette a felügyeletet Temerin község egész területén, elkerülendő az 

esetleges további összetűzéseket. Stevan Krstić, az újvidéki rendőrség parancsnoka azt 

nyilatkozta, azért fokozták a rendőri jelenlétet, hogy elkerüljék a tömeges gyülekezést. 

Gusztony András, temerini községi elnök, aki az esemény után egy órával értesült a 

történtekről, a Radio 021-nek azt nyilatkozta: „Ez tragédia mindannyiunkra nézve, mást 

nem mondhatok.” A verekedő fiatalok egyes nem hivatalos értesülések szerint a 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai. 
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Népszámlálás: pénzbírság a választ megtagadóknak 

2011. szeptember 27. - Vajdaság Ma 

A polgárok kötelessége, hogy pontos adatokkal szolgáljanak a népszámlálási biztosoknak, s 

a kérdőív minden kérdésére pontos és teljes válaszokat adjanak. A személyi igazolványban 

szereplő címnek nem kell okvetlenül azonosnak lennie azzal a lakcímmel, ahol az adott 

személy háztartása többi tagjával él. A kérdezőbiztosoknak tájékoztatniuk kell a polgárokat 

arról, hogy az általuk összegyűjtött információkat bizalmasan kezelik. Amennyiben a 

megkérdezett személy megtagadja az adatszolgáltatást, a kérdezőbiztosnak erről 

tájékoztatnia kell a népszámlálási bizottságot. A népszámlálásról szóló törvény értelmében 

20 ezertől 50 ezer dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtható az a személy, aki megtagadja a 

kérdőíveken szereplő kérdésekre a választ, illetve nem ad pontos adatokat. A polgárok nem 

kötelesek nyilatkozni nemzeti hovatartozásukról, vallási felekezetükről és anyanyelvükről. 

 

„Kin csattan legközelebb az ostor?” - A Demokrata Párt és a Humentis elítéli 
az MNT módszereit, és tiltakozik Mihók Rudolf leváltása ellen  

2011. szeptember 27. - Magyar Szó 

Felháborodással vette tudomásul és erőteljesen tiltakozik a Demokrata Párt szabadkai 

szervezete és a Humentis egyesület Mihók Rudolfnak, a Pannon RTV igazgatójának a 

leváltása miatt. Szántó Róbert, a DP tagja elmondta: három hónap múlt el Pressburger 

Csabának, a Magyar Szó főszerkesztőjének a menesztése óta, s ahogyan akkor, úgy most 

sem szolgált a Magyar Nemzeti Tanács szakmai indoklással, amelyből egyértelművé válik, 

hogy politikai indíttatású döntésről van szó. Szántó hozzátette: a DP a legmélyebben elítéli 

az effajta módszereket, s ellenzi a politikusok vagy a pártok médiára kifejtett bárminemű 

befolyásgyakorlását. Hadzsy János, az MNT tájékoztatási bizottságának tagja szerint 

megismétlődött Pressburger Csaba esete. „A legsötétebb sztálini rendszer kirakatperének 

vagyunk tanúi” – mondta, hozzátéve, hogy még egy utcai rikkancsot sem lehet úgy 

leváltani, ahogyan azt Mihókkal és Pressburgerrel tették. 

 

Pásztor István: Ha rákényszerülünk, mindenképp az Alkotmánybírósághoz 
fordulunk a vagyon-visszaszármaztatási törvény ügyében  

2011. szeptember 28. - Virág Árpád - Magyar Szó 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke levelet intézett Boris Tadić 

államfőhöz, melyben a vagyon-visszaszármaztatási törvény aláírásának elutasítására, s a 

jogszabály parlamenthez való visszaküldésére kéri. A pártelnököt az események 

elképzelhető kimeneteléről kérdezte a Magyar Szó. Pásztor elmondta, eddig semmilyen 

reakció sem érkezett, bár még bőven a tizenöt napos határidőn belül van az ügy. A 

pártelnök hangsúlyozta: ha az elnök aláírja a törvényt, a VMSZ kész azt az 

Alkotmánybíróság elé utalni, valamint az ügyet továbbra is felszínen tartják majd a 

nemzetközi fórumokon. 
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A vasúthálózat kérdése még nyitott 

2011. szeptember 27. - Pannon RTV 

Csak a nem hajózható csatornahálózat került vajdasági hatáskörbe a köztulajdonról szóló 

törvény elfogadása után – nyilatkozta a Pannon RTV-nek Pásztor Bálint. A VMSZ 

köztársasági parlamenti képviselője hozzátette: ezzel csak a nádasok kerültek a 

Tartományhoz. A vasúti törvényről ezúttal sem szavaztak, mert a magyar párt nem 

biztosította a voksoláshoz szükséges létszámot. 

 

Tanévnyitó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán  

2011. szeptember 27. - Kárpátalja Ma 

2011. október 3-án, hétfőn, 11 órakor a Beregszászi Református Templomban kerül sor a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fősikola tanévnyitó ünnepségére. A rendezvényt 

megtiszteli jelenlétével Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke. 

 

Megalakult a HMDK Vukovár-Szerém megyei szervezete 

2011. szeptember 27. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Szeptember 22-én Vukováron tartotta alakuló ülését a HMDK Vukovár-Szerém megyei 

egyesülete. A szervezet elnöke a vukovári Jakumetović Rozália lett, míg alelnökei Dezső 

Igor, Mészáros Tivadar, Nádudvari-Wagner Ekaterina és Jankov Erzsébet. A szervezet 

titkárának ifj. Cserepes Zoltánt választották. Az alakuló ülésre eljött majdnem mindegyik, 

magyarok által is lakott település képviselője. „Összesen tíz horvátországi megyében 

működik tagszervezetünk. Vukovár-Szerém megyében immár négy önálló, helyi szinten 

működő, hagyományápoló  egyesületünk van. A megyei szervezet létrehozását 

előrelépésnek tartom. Az elmúlt években folyamatosan erősödtünk, és mostanra 

 meghatározó szerepet játszunk a Vukovár-Szerém megyei magyarok életében. A júliusi 

kisebbségi önkormányzati választások eredményei megerősítettek bennünket hitünkben, 

szándékainkban” – nyilatkozta az Új Magyar Képes Újságnak Jankovics Róbert, a HMDK 

ügyvezető elnöke. 

 

Eszéken jártak az egyik magyarországi újságíró-szervezet tagjai  

2011. szeptember 27. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Szeptember 22-én a Magyar Újságírók Országos Szövetsége külpolitikai szakosztályának a 

tagjai Eszékre látogattak, ahol találkoztak a HunCro Médiaközpont munkatársaival, 

valamint a HMDK elnökével, Jakab Sándorral is. Először a HunCro Médiaközpont új 

irodahelyiségét nézték meg, majd egy munkaebéd keretében, kötetlen beszélgetés 
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formájában tájékoztatták őket a horvátországi magyarság helyzetéről, gondjairól. A 

beszélgetésen részt vett Závoczky Péter, a zágrábi magyar nagykövetség gazdasági 

tanácsosa és Jakab Sándor, a HMDK elnöke is. 

 

A nemzetiségi képviselőcsoport az államelnöknél 

2011. szeptember 27. - RTV Slovenija Magyar Műsorok Stúdiója 

Danilo Türk szlovén államfő megbeszélést folytatott a képviselőcsoportok és a parlamenti 

pártok vezetőivel, valamint a nemzetiségi képviselőcsoporttal is. Türk találkozott Göncz 

László magyar és Roberto Batelli olasz nemzetiségi képviselőkkel, akik elmondták: azért 

nem támogatták a kormányt a bizalmi szavazáson, mert úgy ítélték meg, a koalíció 

munkája a továbbiakban nem hozna eredményt a legszükségesebb döntések esetében sem. 

Hangsúlyozták azt is, hogy a nemzetiségi törvény szempontjából eredményesnek 

mondható az elmúlt három év, még akkor is, ha nem sikerült ezt teljes egészében 

elkészíteni, illetve elfogadni. 

 

Liszt gimnázium lehet Felsőpulyán 

2011. szeptember 27. - volksgruppen.at 

Felvenné Liszt Ferenc nevét a Felsőpulyai Szövetségi Gimnázium. „Liszt egész Európában 

híres volt, és ismerte a 19. század nevezetes személyiségeit -, ez a tény gondolkoztatott el 

bennünket, hogy hogyan tudnánk méltóan megőrizni emlékét” - mondta Adalbert 

Reidinger, a gimnázium igazgatója. „Konkrétan pedig Liszt Ferenc szülőhelyének, 

Doborjának közelsége és a 200. jubileumi év ösztönzött bennünket arra a gondolatra, hogy 

ő lehetne iskolánk névadója” - tette hozzá. Éppen ezért Liszt a tanítási órákon is több teret 

kap. Jelenleg kidolgozás alatt áll életének és munkásságának beépítése a tantervbe. Az 

iskolai Közösségi Bizottság Reidinger szerint már megállapodott arról, hogy egy megfelelő 

tananyagot kell kifejleszteni. A Tartományi Iskolatanács ezt ellenőrizni fogja, és ennek 

alapján dönt majd arról, hogy az okatási intézmény felveheti-e Liszt Ferenc nevét. 
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