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Hedvig-ügy: érik a bocsánatkérés 

2011. szeptember 29. - Vrabec Mária - Új Szó 

Elismerte a szlovák kormány, hogy sérültek Malina Hedvig emberi és állampolgári jogai, 

mivel a hatóságok nem vizsgálták ki megtámadásának körülményeit. A kabinet tegnapi 

ülésén tárgyalt a megegyezésről, a nyilatkozatot csak Daniel Lipšic belügyminiszter nem 

szavazta meg. A kormánynak szeptember 30-ig kell kidolgoznia állásfoglalását Malina 

Hedvig strasbourgi beadványával kapcsolatban. Az Európai Emberi Jogi Bíróság szlovákiai 

kormányképviselője az Új Szónak elmondta, „speciális” körülményekre való tekintettel 

nem beszélhet arról, elkészül-e az említett időpontra az állásfoglalás. Ez a speciális 

körülmény a lap információi szerint az, hogy az igazságügyi miniszter a békés megegyezést 

javasolta Hedvig ügyvédjének. „Ez nem egy mindent elsöprő győzelem, de fontos lépés a 

felé. A kormányban ülő tisztességes emberek igyekezetét látom ebben a gesztusban, hogy 

elhatárolódjanak elődeik gyakorlatától, és ezt nagyra értékelem” – mondta Roman 

Kvasnica, Malina Hedvig ügyvédje. 

 

Szerb felháborodás 

2011. szeptember 29. - Sebestyén Imre - Magyar Nemzet 

Igen kedvezőtlen a szerb sajtóvisszhangja annak, hogy Németh Zsolt külügyi államtitkár a 

szerb nagykövet tudomásra hozta, hogy Szerbiát eltávolítja az EU-tól a vagyon-

visszaszármaztatási törvény, amely – törvényesítve a kollektív bűnösség elvét – kizárja a 

vajdasági magyarokat a kárpótlásból. A vajdasági magyarok elmentek árulkodni 

Budapestre – olvasható a belgrádi sajtóban, amely a magyar közösséget teszi felelőssé, 

hogy gátolja Szerbia uniós közeledését. „Ha arról kérdeznek, hogy ezzel elárultam-e 

országomat, a válaszom: nem. Módosításainkat a kormány beépítette a törvényjavaslatba, 

amelyet aztán visszavont” – idézik a szerb lapok Pásztor Istvánt, a VMSZ elnökét, aki 

szerint ilyesmi nem fordult elő az utóbbi tíz évben. „Mindaddig, amíg Szerbia nem fogadja 

el az európai játékszabályokat, Európa nem fogadja be Szerbiát” – tette hozzá. 

 

Az LMP nemet mond a kollektív bűnösségre Szerbiában is 

2011. szeptember 28. - MTI 

Az LMP közleményben tiltakozott a szerb parlament kárpótlási törvényről szóló döntése 

ellen, amely „megerősíti a kollektív bűnösség elvét és továbbra is megbélyegzi a vajdasági 

magyarokat”. Dorosz Dávid, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának szerint 

a szerb parlament a kollektív bűnösség elve mellett tette le a voksát, amely egy európai 

államtól elfogadhatatlan szemlélet és szembe megy az Európai Unió értékeivel és 

irányelveivel is. Az LMP szerint a fájdalmas múlt sebeit az igazságosság helyreállításával, 

valamint közös emlékezéssel, oktatással, társadalmi párbeszédekkel kell begyógyítani, és 
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nem további megbélyegzéssel. A párt arra kéri a magyar kormányt, hogy mindent tegyen 

meg a vajdasági magyarok védelme érdekében. 

 

Az MSZP is tiltakozik a magyarellenes szerb kárpótlási törvény ellen 

2011. szeptember 28. - MTI, hvg.hu 

Közleményben tiltakozott a szocialista párt a szerb restitúciós törvény ellen, amely kizárja 

a kárpótolandók köréből azokat a vajdasági magyarokat, akiket a II. világháború során a 

magyar honvédségbe soroztak be. Az MSZP szerdán azt közölte, hogy a "belgrádi 

törvényhozás ezen döntése nem más, mint a kollektív bűnösség elvének törvénybe 

iktatása, ami az európai értékrend szerint elfogadhatatlan". A párt felhívta a szerb 

kormányt, hogy az ország eddigi integrációs erőfeszítéseinek figyelembevételével, a 

szomszédsági kapcsolatok megőrzése és a térség stabilitása érdekében módosítsa a 

vajdasági magyarságot rendkívül hátrányosan érintő, megbélyegző restitúciós törvényt. 

Ugyanakkor támogatásáról biztosította a vajdasági magyarságot és üdvözölte a VMSZ azon 

döntését, hogy nem lép ki a kormánykoalícióból. 

 

A Benes-dekrétumokhoz hasonlította a Jobbik a szerb kárpótlási törvényt 

2011. szeptember 28. - MTI, hvg.hu 

A Jobbik szerint a magyar külpolitika teljes kudarcát jelzi a szerb parlamentben hétfőn 

elfogadott restitúciós törvény A párt közleménye szerint a jogszabály, amely nem 

vonatkozik mindazokra, akik 1941 és 1945 között a megszálló erők tagjai voltak, vagy azok 

leszármazottai, tulajdonképpen a hírhedt Benes-dekrétumokhoz hasonlóan a kollektív 

bűnösség elvét alkalmazva rekeszti ki a délvidéki magyar közösség tagjainak döntő 

többségét. A Jobbik szerint a konkrét ügy alapján is megállapítható, hogy az EU soros 

elnökségének ellátása nemzetpolitikai szempontból a magyar diplomácia teljes kudarcával 

végződött. A párt szerint az elnökség ideje alatt a székely autonómia tabukérdéssé vált, a 

kárpátaljai magyarok zaklatásának problémája elsikkadt, a szlovák állampolgárságuk 

megfosztásával fenyegetett felvidéki magyarok iránt pedig továbbra is teljes 

érzéketlenséggel viseltetik a magyar külügy. 

 

Októberben elkészül a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködési 
program 

2011. szeptember 28. - MTI 

Október végére elkészülhet a Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködések 

programjának végleges szövege - közölte Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium 

államtitkára az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK). Az első 

lépés a közös stratégia, a közös értékek megfogalmazása a vidék- és mezőgazdaság 

fejlesztésben. Az államtitkár jelezte, a tervek szerint a magyar kormány az év végéig 

megállapodást ír alá a határon túli magyar szervezetek és gazda érdekképviseletek 
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vezetőivel. A programhoz ezt követően rendelik majd hozzá a forrásokat, amelyek 

rendelkezésre állnak. Németh Zsolt külügyi államtitkár arról beszélt, hogy a kormányzat 

Magyarország és a határon túli magyarok együttműködésének fontos fejezetéhez érkezett 

el, amikor megkezdte az ágazati, szakpolitikai együttműködéseket előkészíteni. Kifejtette, 

a Kárpát-medence nemcsak egy természetföldrajzi egység, hanem egységes agrár- és 

élelmiszer világot is képez. 

 

Anyanyelvű tájékoztatás a határon túl is 

2011. szeptember 28. - Erdély Ma, Reggeli Újság 

A napirendi pontok közül csak az átszervezett kulturális intézményekre vonatkozó 

határozatokat nem szavazták meg egyöntetűen kedden a Bihar megyei tanács ülésén. Ezen 

kívül többek között egy határon átnyúló kezdeményezésre is egyhangúlag rábólintottak a 

tanácstagok. Ennek értelmében azokban a hivatalokban, intézményekben, ahol az ország 

hivatalos nyelvén kívül más nyelven is lehet kommunikálni, egy-egy logót tesznek ki, így 

egyértelmű lesz a Magyarországról Romániába, vagy Romániából Magyarországra 

utazónak, hogy anyanyelvén tudnak-e vele beszélni. A „Da, poftiţi! Igen, tessék!” 

elnevezésű projektet Kiss Sándor, a megyei tanács RMDSZ-es alelnöke ismertette, 

kiemelve a kezdeményezés előnyeit. A tervek szerint Hajdú-Bihar és Békés megyékbe 

terjesztenék ki a programot. 

 

Kampányolnak a romániai magyar pártok 

2011. szeptember 28. - Erdély Ma, Duna Tv 

Népszámlálási kampányt indítottak a romániai magyar pártok. Politikai és ifjúsági 

szervezetek a szórólapozástól kezdve az interneten keresztül, a rádiókban és televíziókban 

bejátszott reklámokig, minden felületen a magyar identitás vállalására biztatják az 

állampolgárokat. A közép-erdélyi régióban a legnagyobb mértékű a magyarság 

asszimilációja, ezért itt főként szórólapozással és kulturális rendezvényekkel buzdít a 

magyar identitás felvállalására az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar 

Néppárt és partnerszervezeteik. 

 

Nem jár fizetett szabadság a számlálóbiztos – tanároknak? 

2011. szeptember 28. - Kovács Zsolt - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Gond lehet a számlálóbiztosnak jelentkező tanárokkal, mondta György Ervin háromszéki 

prefektus. A Kovászna megyei prefektus sajtótájékoztatóján arról tájékoztatott, hogy bár a 

népszámlálásról rendelkező kormányrendelet előírja, hogy a népszámlálásban résztvevő 

személyzetnek jár a fizetett szabadság a népszámlálás egész ideje alatt, az országos 

Statisztikai Hivatal kérésére adott válaszában Liliana Preoteasa, a Tanügyminisztérium 

főigazgatója leszögezi, hogy a népszámlálás ideje alatt csak az óvodákban és elemi 
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iskolákban van vakáció. Eszerint a tanároknak és egyetemistáknak saját felelősségre kell 

megoldaniuk esetleges hiányzásukat – vélekedett a kormánymegbízott, aki hozzátette: 

további pontosításokat vár ezen a területen. A polgármesteri hivatalok a napokban 

véglegesítik a számlálóbiztosok lajstromát. 

 

Magyar bemondó 

2011. szeptember 28. - Irházi János - Nyugati Jelen 

„Sajnos Romániában még két évtizeddel a rendszerváltás után sem lehet teljes mértékben 

megbízni a statisztikákban, mert az intézet továbbra is a politika árnyéka alatt működik, 

így főként, ami a népszámlálást, a kisebbségek számarányát illeti minden adat kellő 

óvatossággal kezelendő. Nem véletlen, hogy most mind az RMDSZ, mind az EMNP és az 

MPP felvilágosító kampányt indított a romániai magyar lakosság körében, hogy mire 

vigyázzanak az október 20–31. között sorra kerülő népszámláláskor. Az RMDSZ korábban 

kezdte a kampányt, az EMNP csak most, a bejegyzést követően kapcsolt rá, és mindkét 

párt szórólapokkal, kulturális programokkal, egyéb, tájékoztatási eszközök kihasználásával 

próbálja felpörgetni a dolgot a hátramaradt három hétben. Szerencsére egyelőre mind a 

három párt abban egyet ért, hogy aki magyarnak érzi magát, az magyarnak is vallja magát 

a népszámláláskor. Mert a dolog távolról sem olyan egyszerű, és egyértelmű, mert többek 

között két erdélyi magyar ifjúsági szervezet is arra buzdít, hogy a székelyek, bárhol is 

élnének az országban, székelynek vallják magukat, mert ha lesz 12 ezer ilyen beírás, akkor 

a székelység önálló népcsoport lehet Romániában, s ezzel közelebb kerülnek a területi 

autonómiához. Csakhogy, amennyiben egy székely település lakosságának 82 százaléka 

székelynek vallja magát, akkor előfordulhat, hogy, teljesen jogszerűen, leszedetik a 

kétnyelvű helységnévtáblákat, a közintézmények kétnyelvű tábláit, mert a magyar lakosság 

számaránya húsz százalék alá csökkent. Székelyül pedig nem lehet kiírni” – írja Irházi 

János a Nyugati Jelenben. 

 

Felköszöntötték az ezredik bánsági magyar állampolgár-jelöltet 

2011. szeptember 28. - Pataki Zoltán - Nyugati Jelen 

A temesvári Demokrácia Központban szerdán kis ünnepség keretében került rá a pecsét az 

1000. egyszerűsített honosítási mappára. A sajtó képviselői jelenlétében Kása Zsolt 

irodavezető virágcsokorral köszöntötte fel a magyar állampolgárságot ezredikként 

kérelmező 21 éves temesvári Bálint Ritát, aki elmondta: „Elsősorban azért kérelmeztem a 

magyar állampolgárságot, mert jár és mert örömet okoz! Most izgatott vagyok, mert 

nagyon rég vágyom a magyar állampolgárságra. Másodéves orvostanhallgató vagyok, 

2005-ben, gimnazista koromban is annyira izgultam, hogy tényleg megkapjuk a magyar 

állampolgárságot és nagyon csalódott voltam, amikor nem sikerült. Most nyilván nagyon 

boldog vagyok!” 
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Népszámlálás: három párt, három szlogen, egy üzenet 

2011. szeptember 28. - Szász Cs. Emese - szekelyhon.ro 

Az RMDSZ, az MPP és az újonnan alakult EMNP is információs kampányt indított, hogy 

minél többen vallják magukat magyarnak, és ne székelynek vagy csángónak. Az RMDSZ 

Főtitkársága által koordinált kampány több síkon zajlik. Romániai magyar ismert 

személyiségek üzeneteit videós és rádiós klip formájában közvetítik. Az erdélyi humoristák 

népszámlálási üzenete már egy ideje terjed az interneten is, az Open Stage és a 

Szomszédnéni vall a magyarságáról. „Az lenne a legjobb, ha mindenki magyarnak vallaná 

magát, aztán utána eldöntik, hogy a bajuszosok ide állnak, a szoknyások oda állnak...” – 

fogalmazta meg a videóban az Open Stage. Minden magyar számít – ezzel a szlogennel 

hirdetik a kampányt, s az üzenethez híven nagy hangsúlyt fektetnek a vegyes 

házasságokban élőkre, a szórványmagyarságra, az átmenetileg külföldön tartózkodókra, a 

nagyvárosi tömbház-negyedekben élőkre, valamint a csángókra. Külön honlapon nyújt 

népszámlálási információkat az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a nemrég 

bejegyzett Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is, közös kampányuk többek közt a 

www.magyarnaklennijo.ro oldalon folyik. Többek közt a honlapjukon is felhívják a 

figyelmet, hogy ne hagyjuk a kérdezőbiztosnak, hogy ceruzával töltse ki az adatainkat, 

mert később esetleg kijavíthatja. 250 000 képeslappal fordul az erdélyi magyarsághoz a 

Magyar Polgári Párt, melyeken a „Jelentem: Magyar vagyok!” szlogen olvasható. 

 

Változatlan mandátumszám? 

2011. szeptember 29. - Új Magyar Szó 

Nemcsak a tisztán többségi, egyfordulós választási rendszer bevezetésével, a honatyák 

számának csökkentésével sem ért egyet az RMDSZ – közölte a koalíciós partnerekkel 

Márton Árpád. A képviselő a választási törvényt módosító koalíciós bizottság ülésén vett 

részt. Szerinte a kisebbségek képviseletét csorbítaná, ha csökkenne a honatyák száma. „Az 

szeretnénk, ha egy képviselői mandátumra továbbra is 70 ezer választó jutna. Ha ezt a 

számot megnöveljük, az RMDSZ mandátumoktól esne el olyan megyékben is, ahol eddig 

sikerült bejuttatni jelölteket a parlamentbe” – mondta az ÚMSZ-nek Márton Árpád. 

 

Tagokat interjúztat az EMNP 

2011. szeptember 29. - Új Magyar Szó, Krónika 

Személyes beszélgetésekkel próbálják elkerülni a nemrég bejegyzett Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) kezdeményezői, hogy „nem megfelelő embereket vegyenek fel az 

alakulatba”. Nemes Előd, az EMNT sepsiszéki ügyvezető igazgatója kifejtette, Háromszék 

minden településén felmérést végeznek, amely során „feltérképezik az állapotokat és az 

emberanyagot”. Kovászna megye 45 közigazgatási egységének harmadában már lezajlottak 

ezek a felmérések, mondta az ügyvezető igazgató, aki szerint a pártstruktúra kialakításakor 

nem föltétlenül a közigazgatási egységben gondolkodnak, mert ha egy faluban lesz igény a 

külön tagszervezetre, akkor azt ott létrehozzák. Nemes Előd szerint a háromszéki 
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városokon könnyebb dolguk lesz, hiszen ott általában nagyobb az ellenzéki erők 

támogatottsága, mint falvakon. Ugyanakkor szeretnék, hogy az építkezés alulról felfelé 

történjen, de tudják, hogy lesznek települések, ahol kénytelenek lesznek ők megkeresni az 

embereket azzal, hogy lépjenek be a pártba. 

 

Victor Micula lesz Románia magyarországi nagykövete 

2011. szeptember 28. - Krónika 

Traian Băsescu államfő szerdán aláírta a Victor Micula budapesti nagykövetté 

kinevezéséről szóló rendeletet. Victor Micula Románia dániai nagykövetségét vezette az 

idei év közepéig, amikor budapesti nagykövetnek javasolták. Románia magyarországi 

nagykövete jelenleg Ireny Comaroschi, őt váltja a tisztségben Victor Micula. Külképviseleti 

tevékenységét megelőzően Micula a külügyminisztérium főtitkáraként dolgozott. 

 

Biharkeresztesi nyelvlecke 

2011. szeptember 29. - Nagy Orsolya - Krónika 

Elsőként csatlakozott a Bihar, Hajdú-Bihar és Békés megye által közösen elindított Igen, 

tessék! Da, poftiţi! magyar, illetve román nyelvhasználatot, kétnyelvűséget népszerűsítő 

projekthez Biharkeresztes önkormányzata. A román–magyar határhoz közel fekvő 

magyarországi kisvárosban ugyanis egyre több romániai telepedik meg, elsősorban a 

hazaihoz mérten nagyon alacsony ingatlanárak miatt. A szintén Bihar megyei származású 

Barabás Ferenc polgármester szerint a kétnyelvűség egyébként már él a településen: 

Biharkeresztesen van olyan rendőr, tanár és vállalkozó is, aki beszél románul, a 

polgármesteri hivatalban pedig három alkalmazott ismeri a szomszédos állam nyelvét. A 

román nyelv ismerete azonban nemcsak Biharkeresztesen fontos, a hajdúszoboszlói 

élményfürdő szállóvendégeinek mintegy húsz százaléka romániai volt a tavalyi statisztika 

szerint. 

 

Kik lehetnek magyarok? 

2011. szeptember 29. - Bíró Blanka - Krónika  

A magyarság perifériáin levő közösségekhez próbál eljutni népszavazási kampánya során 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Nemes Előd, a szervezet háromszéki ügyvezető elnöke 

szerint több településen is azon múlik a magyarság számaránya, hogy az ott élő romák 

milyen nemzetiségűnek vallják magukat. Árapatakon például több mint kétezer románul 

beszélő roma él, akik a magyar állam által folyósított oktatási-nevelési támogatás miatt 

magyar iskolába íratták gyerekeiket. Rajtuk kívül a vegyes családokat is megszólítják, de a 

szórványba is igyekeznek eljutni: Bodzavidéken, Előpatakon, Árapatakon és Hídvégen 

élnek románul beszélő magyarok, akik még magyarnak vallják magukat. Az EMNT az 

Erdélyi Magyar Ifjakkal közösen szombaton Népszámlálás 2011 címmel szervez ifjúsági 

konferenciát a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban, a konferencia levezető elnöke Balogh 

Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének igazgatója lesz. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=55959
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=55962
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MKP: A kollektív bűnösség elve elfogadhatatlan 

2011. szeptember 28. - Felvidék Ma 

A Magyar Koalíció Pártja szolidaritását fejezi ki a vajdasági magyarokkal, és teljes 

mellszélességgel kiáll a Vajdasági Magyar Szövetség kollektív bűnösséggel szemben 

tanúsított álláspontja mellett. Berényi József, az MKP elnöke sajtóközleményében úgy 

fogalmazott, az MKP elítéli a kollektív bűnösség minden formáját, és elvének törvényerőre 

emelését összeegyeztethetetlennek tartja a európai civilizációs értékekkel, valamint az 

Európai Unió működésének alapelveivel. 

 

Vajdaság és Pozsony megye együttműködése 

2011. szeptember 28. - TASR, Új Szó Online 

A Vajdaság Autonóm Tartomány és Pozsony megye közti együttműködési megállapodást 

írt alá szerdán a Vajdaságban a vajdasági tartományi kormányfő, Bojan Pajtić és Németh 

Gabriella (MKP), Pozsony megye alelnöke. A két régió a kooperáció fejlesztésre törekszik a 

hatáskörükbe tartozó területeken, a többi közt a régiófejlesztés, az európai területi 

együttműködés, a az oktatásügy és ifjúságpolitika, a sport és a kultúra, valamint a szociális 

ügyek és az egészségügy terén. 

 

Hammarberg tárgyalt a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalával is 

2011. szeptember 28. - bumm.sk 

Thomas Hammarberg, az Európa Tanács emberi jogi biztosa szlovákiai látogatásán 

találkozott a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala delegációjával is. Hammarberggel a 

Kerekasztal képviseletében Öllös László és Lancz Attila találkozott. Öllös a bumm.sk 

hírportálnak elmondta: a biztossal már régóta kommunikálnak, hivatala megkapja a 

Kerekasztal anyagainak többségét. A tárgyaláson a Kerekasztal képviselői tájékoztatták 

Hammarberget a nyelvtörvénnyel és a kisebbségi nyelvhasználati törvénnyel kapcsolatos 

álláspontjukról, valamint szó esett a kettős állampolgárság kérdéséről is. Hammarberg 

nem foglalt állást a kérdésekben, csak tájékozódott. 

 

Solymos: az asszimiláció ellen a kisembernek is tennie kell 

2011. szeptember 28. - Tokár Géza - bumm.sk 

A bumm.sk hírportál Solymos Lászlóval, a Híd frakcióvezetőjével készített interjút a 

koalíciós válságról, a Híd egy évéről, a nyelvtörvényről, valamint a kétnyelvűség körül 

felmerülő aktuális problémákról. A szlovákiai magyarság számának csökkenésével, az 

asszimilációval kapcsolatban elmondta, a Híd feladata, hogy „a magyarság ne érezze magát 

diszkriminálva Szlovákiában”. Szerinte „a feltételekre sem foghatjuk, elég megnézni, 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/30376-mkp-a-kollektiv-bunosseg-elve-elfogadhatatlan
http://ujszo.com/online/regio/2011/09/28/vajdasag-es-pozsony-megye-egyuttmukodese
http://www.bumm.sk/60288/hammarberg-targyalt-a-szlovakiai-magyarok-kerekasztalaval-is.html
http://www.bumm.sk/60284/solymos-az-asszimilacio-ellen-a-kisembernek-is-tennie-kell.html
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hányan adnak be magyar nyelvű kérvényeket a hivatalokba, mennyien adják szlovák 

iskolába gyermekeiket még akkor is, ha minőségi magyar intézmények vannak a közelben. 

Ez nem csak a politikai pártok, hanem valahol az egész szlovákiai magyar elit felelőssége. 

Mindenkinek tennie kell a maga dolgát. A kisembernek élnie kell jogaival, ahol tud, és 

magyar iskolába adnia gyermekét, a vállalkozóknak támogatni a működő intézményeket. 

Az kevés, ha csak egy párt vállalja fel a kisebbség jogainak védelmét, ez mindannyiunkon 

múlik.” 

 

Az LSV tisztára mosta a helységnévtáblát, Újvidék ismét látszik 

2011. szeptember 28. - Vajdaság Ma 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) aktivistái tisztára mosták azt a városjelző táblát, 

amelyen néhány nappal ezelőtt ismeretlen tettesek fekete autólakkal lefújták a magyar 

nyelvű Újvidék feliratot. Radovan Latinović, a LSV városi bizottságának elnöke 

hangsúlyozta, Vajdaság multikulturális régió, ahol a különbözőségek védelme 

mindenkoron prioritást kell élvezzen. Ugyanakkor követelte, hogy a rendőrség találja meg 

az elkövetőket, s azt is, hogy fedjék fel az elkövetők eredeti szándékát. 

 

Két személy őrizetben a temerini incidens miatt 

2011. szeptember 28. - Vajdaság Ma 

Az újvidéki rendőrség közölte, őrizetbe vett két kiskorú temerini személyt azzal a gyanúval, 

hogy súlyos sérülést okoztak egy boldogasszonyfalvai 16 éves fiúnak. A rendőrség szerint 

feltételezhető, hogy az incidens etnikai indíttatású volt. Bojan Pajtić tartományi 

kormányfő és Muškinja Heinrich Anikó tartományi ombudsman azt követelte az illetékes 

szervektől, hogy sürgősen találják és büntessék meg az utóbbi időben Temerinben történt 

incidensek elkövetőit. „Az ilyen jellegű erőszak Vajdaság multietnikus jellege és az itteni 

polgárok békés egymás mellett élése elleni támadás” - emelte ki Pajtić.  

 

Vegyes bizottság három év múltán  

2011. szeptember 28. - MTI, Kárpáti Igaz Szó 

Háromévi szünet után felújította tevékenységét az Ukrán–Magyar Kormányközi Vegyes 

Bizottság. A kedden Ungváron kezdődött kétnapos rendezvényen a 2008 óta eltelt 

időszakban történt változásokat, a határ menti kapcsolatok továbbfejlesztésének 

lehetőségeit tárgyalták meg a felek. A vegyes bizottság társelnökei sajtótájékoztatón 

ismertették elképzeléseiket. Szabó Erika igazságügyi és közigazgatási államtitkár 

elmondta, hogy  a párbeszéd elsősorban Viktor Baloga katasztrófa-elhárítási miniszternek 

köszönhetően újult meg. Ez rendkívüli fontossággal bíró esemény, jegyezte meg az K
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http://vajma.info/cikk/vajdasag/12391/A-LSV-tisztara-mosta-a-helysegnevtablat--Ujvidek-ismet-latszik.html
http://vajma.info/cikk/vajdasag/12390/Ket-szemely-orizetben-a-temerini-incidens-miatt.html
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=6206
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államtitkár, hisz  olyan meghatározó kérdésekben próbálnak meg döntésre jutni, mint 

Aknaszlatina sorsa, a nagymuzsalyi aranybányászat jövője, illetve a két ország közötti 

határátkelők korszerűsítése. 

 

Egyesülő nemzet 

2011. szeptember 28. - Népújság 

Az idén január elsejétől benyújtható magyar állampolgársági kérelmek száma meghaladta 

a százezret, az állampolgársági eskütételek folyamatosak. A Szlovéniában elő magyarság is 

– habár nem tömegesen – folyamatosan kérvényezi a honosítást és él a kettős 

állampolgárság lehetőségével. A Muravidék is jelen volt a legutóbbi nagyszabású 

ünnepélyes állampolgársági eskütételen szeptember 17-én Szekszárdon, ahol hat országból 

– Szlovéniából, Szerbiából, Romániából, Németországból, Franciaországból és 

Ausztráliából – kétszázötven határon túli magyar tett esküt.  
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