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Pozsonyi magyar nagykövet: Javuljon a Híd és az MKP viszonya 

2011. szeptember 29. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

„Azt kívántam az elnök úrnak, hogy a Híd és az MKP kapcsolatai mozduljanak el az 

együttműködés irányába” - mondta Balogh Csaba pozsonyi nagykövet újságíróknak azt 

követően, hogy ellátogatott a Híd székházába, ahol találkozott Bugár Béla pártelnökkel. 

Bugár Béla és Balogh Csaba a találkozón egyebek közt arról beszélgetett, hogy melyek a 

Híd céljai, illetve, hogy a kormányzás egy éve alatt mit sikerült tennie a Hídnak a 

szlovákiai magyarság érdekében. Szóba került a magyar-szlovák kettős állampolgárság 

ügye is, amely érzékeny téma Budapest és Pozsony viszonyában. Bár a magyar kormány és 

a Híd véleménye, álláspontja nem mindenben egyezik, a kettős állampolgárság ügyét 

egyformán ítélik meg. Bugár Béla hangsúlyozta, hogy a magyar kormány és pártja között 

korrekt kapcsolatra van szükség. „Nem mindenben fogunk egyetérteni, de fontos az 

álláspontok ismertetése” - szögezte le Bugár. 

 

Magyarul tanítanák a rendőröket Háromszéken 

2011. szeptember 29. – Krónika, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó  

Hatékonyabban lehet megszervezni a rendőrség munkáját, amennyiben a rendvédelmi 

szervek és a közlekedésrendészet felügyelete az országos rendőr-főkapitányság 

hatásköréből átkerül a helyi önkormányzatokhoz – jelentette ki Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármester. A polgármester szerint természetes és a törvény 

értelmében is jogos elvárás, hogy az önkormányzat alárendeltségébe kerülő, a lakossággal 

közvetlenül érintkező rendőrök ismerjék a magyar nyelvet. Kifejtette, a rendőrök 

mindenképpen kapnak legalább egy év haladékot, hogy megtanuljanak magyarul. Ha lesz 

rá igény, az önkormányzat nyelvtanfolyamok szervezésére is keres megoldást. Az elöljáró 

visszatért korábbi javaslatára is, miszerint a két nyelven, magyarul és románul beszélő 

közalkalmazottak kaphassanak fizetéspótlékot. „Felkérem a háromszéki képviselőket, 

terjesszék elő ezt a javaslatot, s ha a törvényhozás elfogadja, talán a bérkiegészítés a 

rendőrökre is ösztönzően hat majd” – szögezte le Antal Árpád. Elmondta: már első naptól 

úgy állítanák össze a járőröző csapatokat, hogy mindegyikben legyen legalább egy 

magyarul is beszélő rendőr. 

 

Népszámlálási karavánt indított az RMDSZ 

2011. szeptember 29. – transindex.ro, Szabadság 

Az RMDSZ népszámlálási kampányának részeként a következő napokban Erdély-szerte 

elindul egy népszerűsítő karaván, melynek első állomása Kolozs megye. A szeptember 30-

án és október 1-én Kolozs megyében induló karaván programjában véleményformálókkal 

való beszélgetésekre, illetve Zsók Levente és a Szomszédnéni Produkciós Iroda csapatának 

humorelőadására kerül sor. A rendezvény részeként az RMDSZ tájékoztató anyagokat és 
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szórólapokat juttat el a magyarok által lakott településekre. A szórólapok a népszámlálás 

lebonyolítására vonatkozó tudnivalókat tartalmaznak, de a magyarság vállalásának 

fontosságára is felhívják a figyelmet a karaván szervezői. "A népszámlálás az 

elkövetkezendő tíz évre meghatározza a magyar nyelv használatának, iskoláink, 

egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink sorsát. Mindez attól függ, hogy 

október végén hány magyart számolnak össze településeinken és a régióban" - áll a Kolozs 

megyei RMDSZ közleményében. 

 

Brassó megye: kevésbé kedvező népszámlálási eredményekre számítanak 

2011. szeptember 29. – transindex.ro 

Két egyformán fontos célközönsége van az RMDSZ népszámlálási identitás-kampányának: 

a válaszadó és a kérdezőbiztos – jelentette ki Brassóban, a magyar kérdezőbiztosok 

tájékoztatására szervezett találkozón Markó Attila államtitkár, az Országos Népszámlálási 

Bizottság tagja. Az államtitkár szerint jelentős előrelépés, hogy 2011-ben többnyelvű a 

népszámlálási kampány: magyar nyelvű űrlap, plakát, kézikönyv, rádió- és tévéreklám is 

készült állami költségvetésből. Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének 

elnöke kevésbé kedvező népszámlálási eredményekre számít a megyében. Amint 

elmondta, 1992 és 2002 között tízezerrel kevesebb magyart jegyeztek Brassó megyében, a 

népességfogyás pedig jelentősen kihat a nyelvi, az oktatási és a kulturális jogokra. 

„Miközben a szórványban népességfogyásról, a romániai magyar politikai palettán 

pártszaporulatról számolhatunk be” – tette hozzá Kovács Attila, aki továbbá azt is 

elmondta, négy településre összpontosít majd a megyei szervezet identitáskampánya: 

Négyfalura, Kőhalomra, Bodolára és Keresztvárra. Ezeken a településeken a magyarság 

számaránya 20%-hoz közelít. 

 

Smaranda Enache lesz Marosvásárhely polgármester jelöltje? 

2011. szeptember 29. – transindex.ro 

Még mindig nem döntötte el a magyarság, kit jelöl a helyhatósági választásokon 

Marosvásárhelyen. A nyáron két politikai párt – egy román és egy magyar – által készített 

felmérés szerint a jelenlegi polgármester után Smaranda Enache független 

polgármesterjelöltnek legnagyobb a támogatottsága, jelentősen megelőzve az RMDSZ, az 

NLP vagy az SZDP jelöltjeit – nyilatkozta a minap a Pro Európa Liga társelnöke. 

 

Kovászna és Hargita megyéből is mennek tüntetők Marosvásárhelyre 

2011. szeptember 29. – transindex.ro 

„Az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem nem csak Marosvásárhelynek, hanem az egész 

magyarságnak fontos. Az önálló magyar tanszék ügye a mi ügyünk is" – ez az indoklás. 

Mintegy félszáz Kovászna megyei tüntetőt várnak Marosvásárhelyre október 6-án, a 

Székely Vértanúk Emlékművénél rendezendő megmozdulásra, ahol az Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem magyar tanszéke ügyében kívánják nyomatékosítani 
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támogatásukat. A helyszínen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács készül tüntetni, az aradi 

vértanúk emlékére rendezett megemlékezést követően. A szervezet Kovászna megyei 

vezetője, Nemes Előd elmondta, küldöttségükhöz több tíz Hargita megyei képviselő is 

csatlakozik. „Az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem nem csak Marosvásárhelynek, hanem 

az egész magyarságnak fontos. Az önálló magyar tanszék ügye a mi ügyünk is. Követeljük, 

hogy a tanügyi törvény előírásait ültessék gyakorlatba, nem elég, hogy azok papíron 

léteznek” – mondta Nemes Előd. 

 

Nagyjából befejeződött a magyar intézetek megalakulása a BBTE-n 

2011. szeptember 29. – transindex.ro 

Míg a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen a román többségű 

szenátus ellenáll a magyar vonal önállósulási kísérletének, a Babeş-Bolyai 

Tudományegyetemen (BBTE) tiszteletben tartották a tanügyi törvény idevágó 

rendelkezését, és - noha nem minden esetben zökkenőmentesen - de megalapították a 

magyar intézeteket. A Magyar Biológiai Intézet a napokban jött létre a Biológiai és 

Geológiai Karon. Ezzel nagyjából teljessé vált a magyar intézetek névsora a BBTE 

keretében: a Politikai, Közigazgatási és Kommunikációs Tudományok Kar magyar 

intézeteinek megalakulása van még hátra. Markó Bálint, a BBTE Biológia-Geológia Kar 

Taxonómiai és Ökológiai Tanszékének adjunktusa egy Facebook bejegyzésben jelezte, az 

újonnan alakult Magyar Biológiai Intézetnek a karon belül önálló adminisztratív hatásköre 

lesz, pénzügyi szempontból is önállósul. Hozzáteszi, a tanterveket eddig is az oktatók 

módosították, ha erre szükség volt, de ezentúl nagyobb önállósággal változtathatnak a 

tanrendeken. 

 

„A számlálóbiztosnak mondjuk azt: magyarok vagyunk” 

2011. szeptember 29. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Temes megyei szervezetének vezetői – Kása Zsolt 

elnök és Katona Mihály alelnök – szerdán sajtótájékoztatót tartottak az októberi 

népszámlálás kapcsán. „A 2002-es népszámlálás adatai szerint Temes megye 677 926 

lakosából 565 639 volt román, 50 556 magyar, Temesváron a magyarság aránya 7,6% volt” 

– mondta Kása Zsolt. “A népszámlálás nemzeti ügy, pártok feletti nemzeti érdek, ezért 

elsősorban most erre összpontosítunk. Az EMNT és az EMNP közös kampányának fő célja 

az, hogy minden családhoz eljussunk, és gyakorlati útmutatókkal lássuk el az embereket. A 

népszámlálási biztos kérdésére mondjuk azt: magyarok vagyunk” – tette hozzá Kása. 

 

Székelyföldön marad az ágyú 

2011. szeptember 30. – Kovács Zsolt – Új Magyar Szó 

Sikerült elfogadtatni a Kovászna Megyei Tanácsban tegnap a Gábor Áron ágyújának 

cseréjéről szóló határozatot. A tulajdonképpeni cserére a háromszéki önkormányzat 
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jóváhagyására is szükség volt, ám az erről szóló határozat a Magyar Polgári Párt 

tanácsosainak ellenvetése miatt korábban elbukott.A határozattervezet megszavazását 

követően a tanácsülést egy civil jellegű tiltakozás szakította félbe, bevonult ugyanis a 

terembe a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) néhány képviselője, akik piros lapokat, 

valamint „az ágyú maradjon itthon” feliratú táblát mutattak az MPP-s frakció fele.  

 

Félretájékoztat az EMNT?  

2011. szeptember 30. – Új Magyar Szó 

Félretájékoztat az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) népszámlálás-ügyben – 

közölte tegnap a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR) kolozsvári szervezete. A KIFOR 

arra az internetes levelezõlistákon korábban megjelent EMNT-felhívásra alapozza 

állítását, mely szerint a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal további népszámláló biztosok 

jelentkezését várja. Az EMNT arról tájékoztatta az érdeklődőket, hogy jelentkezni 

szeptember 28-án a Diákművelõdési Házban délután tartandó népszámlálási képzésen 

lehet. Tegnapi közleményében a KIFOR arra hívta fel a figyelmet, hogy népszámlálási 

biztosnak való jelentkezés már lezárult, jelenleg a képzések és válogatások folynak, amely 

ideje alatt már nem lehet jelentkezni népszámlálási biztosnak. „Reméljük, hogy ezen ügy 

mögött csupán az EMNT munkatársainak információhiánya és tapasztalatlansága áll, és 

nem kapcsolódik Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar TV-ben elhangzott hamis állításhoz, 

melyben az mondta, hogy az EMNT Kolozsvárott kisegítette a helyi szervezeteket a 

népszámlálási biztosok gyűjtésébe, mivel az RMDSZ-KIFOR gyűjtési kampánya gyenge 

lábakon állt” – közölte a KIFOR, emlékeztetve arra, hogy az EMNT felhívása csupán 

szeptember 8-án jelent meg, mikor a több mint félezer számlálóbiztos már rég 

összegyűjtötte a két szervezet augusztus folyamán. 

 

Októberben napirendre tűzik? – MPP-s népszavazás-kezdeményezés 

2011. szeptember 30. – Szekeres Attila –  Erdély Ma, Háromszék 

Vitát váltott ki a megyei tanács tegnapi ülésén az MPP kezdeményezése, hogy bővítsék a 

napirendet a két és fél hónappal ezelőtti beadványukban szereplő határozattervezetekkel 

Székelyföld státusáról és népszavazás kiírásáról. Kulcsár-Terza József, az MPP 

frakcióvezetője kérte, tűzzék napirendre azt a két határozattervezetet, melyet július 13-án 

iktattak. Most nem tehetik, mivel nem készítették elő az ülésre, a szakbizottságban nem 

tárgyalták meg, de a jövő havi ülés előtt beterjesztik a szaktestületeknek, hogy tárgyalják 

meg – válaszolt a tanácselnök, Tamás Sándor, és rákérdezett, konkrétan mit is 

tartalmaznak a tervezetek? Tulit Attila kifejtette, arról van szó, hogy Kovászna és Hargita 

megye Maros megye önkormányzati képviselőivel együtt írjon ki népszavazást, melynek 

keretében a következő kérdésre kell felelni: Kovászna/Hargita/Maros megye polgáraként 

akarja-e, hogy Románia területi-közigazgatási átszervezése során létrehozzanak egy 

Székelyöld nevű közigazgatási egységet olyan területtel és hatáskörökkel, mint amilyenek a 

mellékelt Székelyföld autonómia-statútumában szerepelnek? Továbbá egy állásfoglalást 

szeretnének elfogadni arról, hogy Székelyföld egységes és feloszthatatlan régió. Antal 
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Árpád közölte, a maga részéről nyitott a tárgyalásra, de ez a tervezet még formailag sem 

teljesíti a követelményeket. Felhívta a figyelmet: nem lehet törvénytervezetre hivatkozva 

határozattervezetet összeállítani, s meg kell jelölni az új régió központját. Rámutatott a 

kezdeményezők határozatlanságára, hogy ugyanazon tervezet kapcsán „hárman négyféle 

dologról beszéltek". A témát komolyan kell venni, erről tárgyalni kell azokkal, akik ezt a 

kérdéskört tanulmányozták – mondta a polgármester. 

 

Romák a népszámláláson – Milyen nemzetiségűnek vallják magukat? 

2011. szeptember 30. – Erdély Ma, Székely Hírmondó 

Nemhivatalos felmérések szerint az utóbbi években tovább nőtt, és mára Kovászna 

megyében 16-17 százalékra tehető a romák aránya. Ugyan a 2002-es népszámláláskor 

megyeszinten csupán 2,68% romát regisztráltak, ez annak volt köszönhető, hogy e 

népcsoport tagjai közül sokan magyarnak vagy románnak vallották magukat. A megye 45 

közigazgatási egységéből ma három községben: Előpatakon, Nagyborosnyón és Bölönben 

többségben vannak, további 15 háromszéki községben az arányuk meghaladja a 20 

százalékot. A háromszéki roma közösségek közismert képviselőit kérdezte a Székely 

Hírmondó arról, hogy milyen nemzetiségűnek vallják magukat a közelgő népszámláláson. 

 

Bugárék és Berényiék is bejutnának a parlamentbe 

2011. szeptember 29. - TASR, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online, 

Magyar Hírlap 

A Híd és az MKP is bejutna a parlamentbe – derül ki a Focus közvélemény-kutató intézet 

legújabb felméréséből. A szlovák politika legerősebb pártja továbbra is az ellenzéki Smer. 

A Robert Fico volt kormányfő vezette párt a voksok 43,1 százalékát szerezné meg, mellyel 

70 mandátumhoz jutna a 150 fős parlamentben. A második legerősebb párt Mikuláš 

Dzurinda SDKÚ-ja, 12,8 százalékkal, harmadik a Kereszténydemokrata Mozgalom 9 

százalékkal. A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 8,5, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) 

8 százalékot szerezne. Bugár Béla Most-Hídja 5,9, a Magyar Koalíció Pártja pedig 5,3 

százalékkal kerülne be a szlovák törvényhozásba. 

 

Lipšic elfogadhatatlannak tartja, hogy öt évig húzódott Hedvig ügye 

2011. szeptember 29. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Daniel Lipšic belügyminiszter kijelentette, hogy azonnal le kell zárni Malina Hedvig ügyét, 

az állam így legalább részleteiben jóváteheti eddig elkövetett hibáit. Lipšic elmondása 

szerint elfogadhatatlan, hogy az ügyészség öt éven keresztül egy olyan üggyel, amelyet 

hamis tanúzás miatt indítottak. „Akár egy bűncselekmény gyanúsítottja vagy károsultja 

valaki, akár hazudik vagy igazat mond, mindenkinek joga van ahhoz, hogy értelmes időben 

lezárják az ügyét és ne játsszanak körülötte politikai, vagy más játékokat” – mondta a  
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KDH-s politikus. Lipšic úgy gondolja, a főügyészség korábbi vezetését terheli a felelősség 

azért, hogy a lány ügye ilyen sokáig húzódott, meggyőződése, hogy az egész ügyet Robert 

Fico egykori miniszterelnök és Robert Kaliňák akkori belügyminiszter politizálta. Lipšic 

Malina Hedvig megegyezését a hivatalos szervekkel nem kommentálta. 

 

Hedvig-ügy: az SNS szerint botrányos a tervezett megállapodás 

2011. szeptember 29. - TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Botrányosnak nevezte a Malina Hedvig és a kormány közti megállapodást a Szlovák 

Nemzeti Párt (SNS). Ján Slota szerint felmerül a gyanú, hogy az ügyben súlyos politikai 

manipuláció történt. Az SNS első alelnöke, Andrej Danko szerint abszurd és a világon 

páratlan helyzet állt elő azzal, hogy a kormány elismeri az állam hibáját egy olyan egyén 

még lezáratlan ügyében, aki ellen büntetőjogi eljárás folyik, és titokban megállapodást is 

kínál neki. Danko úgy véli, a megállapodás gúnyt űz azokból a polgárokból, akik évek óta 

nem tudnak érvényt szerezni a jogaiknak, s nem tudják elérni, hogy az állam megkövesse 

őket. A politikus szerint az SDKÚ-DS és a Híd „politikai bizniszéről” van szó. 

 

WikiLeaks: a szlovák hatóságok elfuserálták Malina Hedvig ügyét 

2011. szeptember 29. - Népszabadság Online 

Az amerikai diplomaták botrányosnak látták a nyitrai egyetemista ügyét, amely szerintük 

sokat elmond a szlovák igazságszolgáltatás és ügyészség működéséről. Az eseményeket 

csak követték, véleményt keveset mondtak, ám egyben biztosak voltak: Slotának jól jött a 

botrány. Az amerikai követség olyannyira érdeklődött az ügy iránt, hogy a nagykövet 

személyesen kereste meg Robert Kalinák belügyminiszter az ügyben, aki kitartott amellett, 

hogy „a tények világosak és kétségtelen, hogy Malina csak kitalálta az egészet”. A 

diplomaták 2008 novemberében Malina Hedvig ügyvédjével találkoztak. Roman Kvasnica 

elmondta elméletét arról, kinek álhatott érdekében „megrendezni az ügyet”. Kvasnica 

szerint Peter Gabura parlamenti képviselő egyik tanácsadója, Igor Cibula szerepet 

játszhatott a támadás kitervelésében (Cibula a szlovák titkosszolgálatok kémfőnöke volt 

1993 és 1995 között). Kvasnica elmondta az amerikaiaknak: szerinte előre kitervelt 

támadás érte védencét, erre utal az is, hogy az elkövetők megmutatták arcukat, azaz nem 

féltek a büntetéstől. Az ügyvéd szerint Cibula, vagy más „aljas elemek” a Fico-kormány 

hatalomra kerülése után két hónappal arra használták az ügyet, hogy manipulálják a 

miniszterelnököt és élezzék a magyar-szlovák feszültséget. Ez Ján Slota pártjának 

kedvezhetett, aki egyébként kapcsolatban áll Cibulával. 
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„Tüzet oltani jöttünk…” 

2011. szeptember 29. - Virág Árpád, Gábor Béla - Magyar Szó 

Az egyre szaporodó temerini összecsapások miatt tartott együttes ülést szerdán a 

Tartományi Képviselőház biztonsági, illetve nemzetiségek közötti viszonyokkal foglalkozó 

tanácsa Újvidéken, valamint az önkormányzat, a rendőrség és a tartományi ombudsman 

képviselői a temerini képviselő-testület épületében. Megállapították: sem eltúlozni, sem 

lebecsülni nem szabad a történteket, s mindenekelőtt a nemzetiségek közötti bizalom 

építésén kell a jövőben dolgozni. A munkát véleményük szerint az iskolákban kellene 

kezdeni. 

 

Az LSV egyik kezével mos, a másikkal mocskol 

2011. szeptember 29. - Csorba Béla - Vajdaság Ma 

A Vajdaság Ma publicistája cikkében a Vajdasági Szociáldemokrata Liga vezetőjéről, 

Nenad Canakról így ír: „Amíg újvidéki vezető emberei a minap – nem utolsó sorban az 

olcsó propaganda jegyében – azzal foglalatoskodtak, hogy lemossák Újvidék város 

összefirkált névtábláját, vezérük éppen egy kis magyarellenes mocskolódással volt 

elfoglalva, demagóg módon lényegében úgy állítva be a dolgokat, mintha minden 1944-es 

magyar áldozat bűnös volna a ’42-es hideg napokért, s mintha Magyarország (s ezáltal 

közvetve Európa) a fasisztákat védené, amikor a szerb restitúciós törvény miatt a vajdasági 

magyarokkal szembeni kollektív bűnösség elvének feltámasztását kifogásolja. Čanak 

éppúgy tudja, mint mindenki más a Vajdaságban, hogy a kivégzett magyarok jelentős része 

nem követett el háborús bűnt, megölésük s hozzátartozóik vagyoni kisemmizése éppen 

olyan galád tett volt, mint amit korábban a szerbek és a zsidók ellen elkövettek.” 

 

Kisebbségi szemmel a népszámlálásról 

2011. szeptember 29. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

A népszámlálás több dolog miatt is fontos egy állam és annak polgárai számára, a nemzeti 

közösségek szempontjából viszont hatványozódik az összeírás jelentősége. A kisebbségek 

különösen érzékeny csoportot képviselnek a jogérvényesítést illetően. Ennek ismeretében 

meglepő volt, amikor a preševói, medveđai és bujanovaci Albán Képviselők Közgyűlése úgy 

döntött, hogy a népszámlálás bojkottálására szólítja fel az általuk képviselt nemzeti 

közösséget. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Magyar Szónak elmondta, 

az albán közösség Dél-Szerbiában folyamatos dilemmában él: Bojkottálja-e a szerbiai 

intézményrendszert, illetve a szerb államot, vagy pedig próbáljon meg részt venni az 

intézményrendszerben és belülről védeni az albán közösség érdekeit. A magyar 

közösségben nincsen ilyen dilemma. Mi elfogadjuk, hogy Szerbiában élünk, a szerb 

törvények ránk is vonatkoznak, de megpróbáljuk őket folyamatosan a magyar közösség 

érdekei mentén módosítani.” 
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http://magyarszo.com/fex.page:2011-09-29_Tuzet_oltani_jottunk.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4413/A-LSV-egyik-kezevel-mos--a-masikkal-mocskol.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-09-29_Kisebbsegi_szemmel_a_nepszamlalasrol.xhtml
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Szavatolják a szerzett jogokat 

2011. szeptember 30. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

A szerb kormány szerda esti ülésén elfogadta az országos médiafejlesztési stratégiát. A 

szóban forgó dokumentumról már hónapok óta heves vita folyik a politikum és a szakma 

között. Dinko Gruhonjić, a Vajdasági Újságírók Független Egyesületének elnöke többek 

között azt tartja rossz megoldásnak, hogy a nemzeti tanácsok maradhatnak a médiumok 

alapítói. Pásztor Bálint, a VMSZ parlamenti képviselője pont azzal elégedett, hogy a párt 

közbenjárása nyomán a nemzeti tanácsok alapította tájékoztatási eszközöket nem kell 

magánosítani. Tóth Lívia , a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöke szintén 

jónak tartja a nemzeti tanácsok alapítói jogának a megőrzését. 

 

Megőriznék a Vajdaság etnikai sokszínűségét 

2011. szeptember 29. - MTI, Magyar Nemzet Online 

A vajdasági intézményeknek, a rendőrségnek és a helyi önkormányzatoknak mindent meg 

kell tenniük azért, hogy közös erőfeszítéssel megőrizzék a közrendet és a békét, a 

biztonságot, a nemzetek közötti jó viszonyt és a kölcsönös megbecsülést. Ezt hangsúlyozza 

a szerb kormánynak az a közleménye, amelyet az Ivica Dacics szerb belügyminiszter és 

Egeresi Sándor vajdasági képviselőházi elnök között lezajlott tárgyalásokról adtak ki 

csütörtökön Belgrádban. A Temerinben történt legutóbbi eseményekkel kapcsolatban a 

tárgyalófelek egyetértettek abban: „nem szabad megengedni a szélsőséges nézetek 

szószólóinak, hogy veszélyeztessék a kölcsönös bizalom alapjait és az együttélést”. „Közös 

erővel kell törekedni arra, hogy megmaradjon a Vajdaság etnikai sokszínűsége s hogy 

mindenki szabadon kinyilváníthassa bárminemű különbözőségét másoktól” – olvasható a 

közleményben. 

 

Magyarságuk vállalására buzdítják a vajdaságiakat 

2011. szeptember 29. - MTI, hirado.hu 

Szerbiában és a Vajdaságban is javában zajlanak az október 1-je és 15-e közötti 

népszámlálás előkészületei, s a tartományban, az egyes településeken a magyarság 

körében tájékoztató előadásokat, összejöveteleket tartanak, amelyeken nemzetiségi 

hovatartozásuk megvallására buzdítják a magyarokat. Az újvidéki Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Központban megszervezett összejövetelen Beretka Katinka, a Magyar Nemzeti 

Tanács tanácsosa tájékoztatta az egybegyűlteket a népszámlálás fontosságáról, a 

kérdezőbiztosok munkájáról, a válaszadások "hogyanjáról". Minél többen vallják magukat 

magyarnak a népszámláláson, annál nagyobb lesz a vajdasági magyarság részaránya is a 

különböző társadalmi-politikai szervezetekben, intézményekben és ezáltal erősödik a 

jogérvényesítés lehetősége is - hangzott el a találkozón. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-09-30_Szavatoljak_a_szerzett_jogokat
http://www.mno.hu/portal/813051
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/09/29/12/Magyarsaguk_vallalasara_buzditjak_a_vajdasagiakat.aspx
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Együttműködési megállapodást kötött Kárpátalja és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye 

2011. szeptember 29. - Kárpátinfo 

A Kárpátalja és Borsod-Abaúj-Zemplén megye közötti megállapodást az ukrán-orosz 

határmenti és határokon átnyúló együttműködés kérdésével foglalkozó kormányközi 

vegyes bizottság ülésén írták alá, melyre Ungváron került sor. A megállapodás aláírásával 

kulturális szférában és az oktatásügy terén várhatóak előrelépések. A két régió ezenkívül 

mezőgazdaság, árvízvédelem, vízerőművek építése terén is együtt fog működni. 

 

Egy órával közelebb Moszkvához, kettővel távolabb Európától 

2011. szeptember 29. - Lajos Mihály - Kárpátalja 

A Kárpátalja Ma cikke arról értekezik, milyen következményei lesznek annak, hogy 

Ukrajnában idén már nem állítják át az órákat téli időszámításra. „Eddig legalább 

országunkban – Európa egészéhez hasonlóan – tavasszal bevezették a nyári, majd ősszel a 

téli időszámítást, így könnyebben elviseltük a stabil egyórás eltérést. Ám a jelenlegi, 

oroszbarát ukrán vezetés már odáig vitte a „nagy testvérhez” való törleszkedést, hogy a 

többi, nemcsak földrajzi értelemben európainak számító állammal szemben, 

Oroszországhoz hasonlóan, az idén már nem állítjuk át az órákat. Ami azt „eredményezi”, 

hogy amint a „vén világrész” államaiban, köztük Magyarországon is áttérnek a téli 

időszámításra, egy órával közelebb kerülünk Moszkvához, s kettővel távolabb Európától.  

 

Átadás-átvétel MESZ módra: a Kel József-féle átadásokon az önkormányzat 
egyetlen tulajdona a bélyegző 

2011. szeptember 29. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

„A júliusi kisebbségi önkormányzati választásokat követően a korábbi vezetőség feladata és 

kötelessége átadni a testület meglévő vagyontárgyait (számítógépek, fénymásolók, egyéb 

irodai felszerelés stb.), levelezését, irattárát az új vezetőségnek. A legutóbbi választások 

eredményeiként számos helyen változás történt a kisebbségi önkormányzatok 

összetételében: MESZ-irányítás helyett HMDK-többségű, vagy ennek éppen a fordítottja, 

HMDK-többségű testületek helyett MESZ-többségűek jöttek létre. Kel József, a MESZ 

alelnöke vezette kórógyi és - mint kiderült - az általa felügyelt(!) vukovári önkormányzat 

egy bélyegzőn kívül mással nem tudott szolgálni! A MESZ által éveken keresztül 

agyondicsért tevékenységnek nyoma sincs, mint ahogyan egyetlen önkormányzati 

vagyontárgynak sem” – tudósít a Új Magyar Képes Újság szerkesztője. 
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http://karpatinfo.net/ukrajna/2011/09/29/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-karpatalja-es-borsod-abauj-zemplen-megye
http://karpatinfo.net/ukrajna/2011/09/29/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-karpatalja-es-borsod-abauj-zemplen-megye
http://www.karpataljalap.net/cikkek/2011-09-30/egy-oraval-kozelebb-moszkvahoz-kettovel-tavolabb-europatol.php
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1037-atadas-atvetel-mesz-modra-a-kel-jozsef-fele-atadasokon-az-oenkormanyzat-egyetlen-tulajdona-a-belyegz
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1037-atadas-atvetel-mesz-modra-a-kel-jozsef-fele-atadasokon-az-oenkormanyzat-egyetlen-tulajdona-a-belyegz
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