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VMSZ: Tadid szerb elnök aláírta a restitúciós törvényt 

2011. október 3. - Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

Boris Tadić szerb elnök aláírta a vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvényt - 

tudatta hétfőn este a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) sajtóközleményben. A VMSZ 

elnöksége sajnálattal vette tudomásul, hogy Boris Tadić köztársasági elnök aláírta a 

vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvényt - olvasható a közleményben. A 

jogszabály október 6-án lépne hatályba. „Meggyőződésünk, hogy az egyéni felelősség elvét 

semmibe vevő törvény több ponton sérti az alkotmányt, továbbá összeegyeztethetetlen az 

Európai Unió alapértékeivel” - hangsúlyozta a VMSZ. A VMSZ elnöksége megbízta a párt 

parlamenti képviselőit, hogy kezdeményezzék az alkotmánybíróságnál a kollektív 

bűnösség elvét megerősítő jogszabály alkotmányossági felülvizsgálatát és hatályon kívül 

helyezését. 

 

Eredményesnek tekinti kárpátaljai látogatását Schmitt Pál 

2011. október 3. - MTI, Echo TV 

Eredményesnek és hasznosnak tekinti első kárpátaljai útját Schmitt Pál köztársasági 

elnök. Fontosnak nevezte az Olekszandr Ledidával, Kárpátalja megye kormányzójával 

vasárnap folytatott ungvári megbeszélését, amely a tervezett fél óra helyett több mint egy 

órán át tartott. Mint mondta, sok témát áttekintettek, mivel kötelességének érezte, hogy a 

régió első számú vezetője előtt felvessen minden olyan problémát, amely hátrányosan 

érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Schmitt Pál azt is elmondta, hogy a KMKSZ 

vezetőivel folytatott ungvári megbeszélésen Kovács Miklós, a szervezet elnöke arról 

tájékoztatta, hogy Ukrajnában, a jövőre esedékes parlamenti választásokra új választójogi 

törvény készül, amely hátrányosan érinti a magyarságot, csökkenti a közösség parlamenti 

képviseletének esélyeit. Jelezte, hogy ezt a problémát levélben fogja felvetni Viktor 

Janukovics ukrán elnöknek, s szóvá teszi - a kárpátaljai magyarság egyéb gondjaival együtt 

- Mikola Azarov miniszterelnöknél is, aki a tervek szerint a jövő hónapban látogat 

Magyarországra. 

 

„Borbély Melinda visszaél hatalmával” – késik a vásárhelyi SZNT-s rádiós 
visszahelyezése 

2011. október 3. - Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Hiába döntött úgy másfél hónappal ezelőtt a Román Rádiótársaság (SRR) különbizottsága, 

hogy a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) marosszéki elnöke, Biró Zsolt a továbbiakban is 

betöltheti szerkesztői állását a Marosvásárhelyi Rádiónál, az újságíró visszafogadása 

munkahelyére azóta is várat magára. Biró Zsolt szerint meghurcoltatása az RMDSZ 

politikai nyomására történik, mivel az elmúlt tizenkét év alatt nem csak a szövetség 

álláspontját ismertette a hírekben. „Egyértelmű, hogy Borbély Melinda, a rádió 
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aligazgatója, Borbély László, az RMDSZ politikai alelnökének felesége visszaél a 

hatalmával, és ott akadályoz, ahol csak tud. Ő volt az, aki az elbocsátásomat 

kezdeményezte, ő az, aki nem szeretne hírigazgatóként viszontlátni és ő az, aki a 

munkahelyemre való visszatérésben is akadályoz” – mondta Bíró. 

 

Önálló magyar tagozattal indul az egyetemi év a vásárhelyi színművészetin 

2011. október 3. - transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro, Új 

Magyar Szó 

„Egy ország teljesítményét gazdasági mutatókkal szokták mérni, számokkal, nemzeti 

össztermékkel, de van egy másfajta nemzeti össztermék, amely nincs a statisztikákban, de 

ami a legfontosabb: a kultúra – hangsúlyozta Markó Béla miniszterelnök-helyettes hétfőn, 

a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem tanévnyitó rendezvényén. Az idén a tavalyhoz 

képest több, mintegy négyszáz diák kezdi meg az egyetemi évet a színművészetin, de ami 

ennél is fontosabb, hogy az idei tanévtől külön magyar és román tagozat indul a rangos 

intézményben. Markó elmondta, az új oktatási törvény értelmében három egyetem nyerte 

el Romániában a multikulturális státuszt, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, a 

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem. Míg a művészetin a vezetőség román és magyar tagjai egyöntetűen döntöttek a 

két vonal létrejöttéről és a Babes-Bolyain is sikerült megvalósítani a multikulturalitást, az 

orvosin még mindig nem sikerült ezt elérni. 

 

Nagy Örs szerint ezért tartották külön a magyarok a MOGYE tanévnyitóját 

2011. október 3. - Erdély Ma 

Külön tartották a tanévnyitó ünnepségét a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem magyar és román tagozatai. Míg a hivatalos rendezvény a Kultúrpalotában 

zajlott, a magyar tagozat a tanintézet egyik amfiteátrumában kezdte az évet. Az egyetem 

rektorhelyettese, dr. Nagy Örs azt mondta, figyelemfelkeltő szándékkal vonultak külön, 

mert jelezni kívánták, hogy a magyar kar ügye megoldásra vár. Holnaptól minden visszatér 

a régi kerékvágásba, a kurzusok magyarul lesznek, a gyakorlat románul, mondta Nagy Örs. 

Kijelentette: ami rajtuk, mármint az egyetemi szenátus magyar tagjain múlott, megtették, 

immár a politikumon a sor, hogy érvényesítse a tanügyi törvény előírásait, amely a 

multikulturális egyetemek között említi a marosvásárhelyit, és ennek megfelelően 

kötelezőként nevezi meg a magyar kar létrehozását. „A Babeş-Bolyain lehetett, a 

marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szintúgy. Nálunk nem” – mondta Nagy Örs. A 

rektorhelyettes elismerte, vannak gondok a magyar egyetemi oktatói állások betöltésével, 

ugyanakkor felhívta a figyelmet: román kollégáikkal közösen kell tenniük azért, hogy az 

intézet I. fokozatú besorolást nyerjen. Szükség van az együttműködésre, mondta Nagy Örs, 

de csakis az érdemek kölcsönös elismerésével, tette hozzá. 
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Hivatalos: egyéni választókerületes rendszert akar a PDL 

2011. október 3. - transindex.ro, Új Magyar Szó 

„Az RMDSZ álláspontja változatlan, olyan választási rendszert tudunk támogatni, amely az 

arányos képviseletet biztosítja, és a mi javaslatunk az a vegyes rendszer. Természetesen 

más lehetőségek is vannak, nem muszáj a mi változatunkat elfogadni, de tiszta egyéni, 

kompenzáció nélküli választási rendszert nem fogunk tudni támogatni” - jelentette ki a 

Transindexnek Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke elmondta, 2007-ben sem támogatták a 

mostani rendszert, és bebizonyosodott, hogy az nem hozta meg azt az eredményt, amit 

elvártak tőle. „Ma a koalícióban volt egy rövid beszélgetés erről a témáról, megegyeztünk, 

hogy az erre a célra felállított háromoldalú bizottság ismét leül egyeztetni a témáról, és 

megpróbálja az álláspontokat közelíteni. A mi tárgyalóinknak a mandátuma egyértelmű: a 

vegyes rendszer képviselete.” A szövetségi elnök hozzátette: a nemzeti kisebbségek 

parlamenti csoportja az RMDSZ álláspontját vallja, és a vegyes választási rendszer 

bevezetésében érdekelt. A PDL vezetősége vasárnap esti ülésén úgy határozott, hogy 

elvetik az RMDSZ által szorgalmazott vegyes választási rendszer lehetőségét, és az egyéni 

választókerületes, kompenzáció nélküli rendszerre való áttérést szorgalmazzák. 

 

Meg kell tanulniuk magyarul a Kovászna megyei rendőröknek 

2011. október 3. - Kovács Zsolt - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Egy év haladékot kapnak a sepsiszentgyörgyi önkormányzat fennhatósága alá kerülő 

rendőrök, hogy megtanuljanak magyarul. Antal Árpád polgármester kifejtette, természetes 

igény, hogy a lakossággal közvetlenül kapcsolatba kerülő rendőrök beszéljenek magyarul 

is. Antal Árpád szerint, már a rendőrség átcsoportosításának első napjától olyan 

járőrcsoportokat fognak kialakítani, amelyeknek legalább egyik tagja beszél magyarul. Már 

korábban javasolta, hogy a kétnyelvű közalkalmazottak kapjanak fizetéspótlékot, ha a 

háromszéki honatyák javaslatára ezt a parlament elfogadja, a bérpótlék a rendőrökre is 

ösztönzően hathat, hogy megtanuljanak magyarul, szögezte le az elöljáró. Antal Árpád 

elmondta, igény szerint magyar nyelvtanfolyamokat is szerveznek. 

 

Pénzre váltható korcsok = magyarok? 

2011. október 3. - Parászka Boróka - manna.ro 

“Megkezdődtek a pártalapú népszámlálási kampányok, és elég különös követni, hogyan 

igyekeznek a hazai politikai szereplők politikailag inkorrekt üzeneteket közvetíteni. 

Például arról győzködni a vegyes házasságból születetteket, hogy vallják magukat 

magyarnak” – írja Parászka Boróka a manna.ro-n megjelent írásában. A szerző szerint 

“hangzatos magyarázat, hogy azért van szükség a romák, a vegyes házasságból származók, 

a szórványban élők magyar identitásának „vállalására” (patetikusra hangolva: 

megvallására), mert mi befogadó nemzet vagyunk. Valójában nem arról van szó, hogy saját 

nyelvi és kulturális gazdagodásunkért hirtelen toleránssá és nyitottá válunk, hanem arról, 

hogy az asszimilációval ellenasszimilációval válaszolunk. Sok elrománosított magyar 
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helyett maréknyi elmagyarosított cigányt, románt vagy félrománt akarunk. És ami még 

ennél is rosszabb: pénzt. A népszámlálás „tétje” – ahogyan azt manapság sokan mondják – 

mindaz, ami az etnikai kvóta alapján megszerezhető: mandátum, kinevezés, státusz, 

költségvetési részesedés. Előbb-utóbb pénzre váltjuk a nemzeti hovatartozásunkat”. 

Parászka leszögezi: “A paradoxon az, hogy ha felismerjük és felvállaljuk, hogy – befogadó 

nemzetként – önazonosságunk része a román kultúra is, hogy erdélyiként használjuk, 

értjük és megéljük: védettebbé tesz. Mert azt jelenti, felmérjük, mit jelent az élő, 

mindennap „használt” identitás. Amely kicsit ilyen is, meg olyan is. Ma ilyen, holnap 

olyan, és ki tudja, mit hoz a holnapután.” 

 

Megvan az EMNP-s „kakukk” 

2011. október 4. - Új Magyar Szó 

A Gift Media Kft. lapkézbesítői helyezték az Új Magyar Szó múlt hétvégi számának lapjai 

közé az Erdélyi Magyar Néppárt népszámlálási szórólapjait – ismerte be a kolozsvári 

sajtóterjesztő cég igazgatója, Dragus László. Dragus az Új Magyar Szónak elmondta, cégük 

kereskedelmi szerződést kötött a megbízóval – amely nem is az Erdélyi Magyar Néppárt, 

hanem a magyar állam pénzén a kettős állampolgársággal kapcsolatos tájékoztatást ellátni 

hivatott demokráciaközpont-hálózat kolozsvári irodája – az EMNP-s szórólapok 

terjesztéséről. „Számunkra ez biznisz: a magyar lapok terjesztése révén meglévő, 

kolozsvári magyarok nevét, lakcímét tartalmazó adatbázisunkat felhasználva a 

szórólapokat eljuttattuk az ő célközönségükhöz” – magyarázta Dragus, aki sajnálatosnak 

nevezte, hogy a szórólapokat egyes lapkézbesítőik behelyezték az újságok lapjai közé. „Ez 

nem állt szándékunkban” – szögezte le a kolozsvári cég igazgatója, akitől a bukaresti 

napilap azt is megtudta, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt nemcsak a demokrácia- 

központok pénzéből fizetett lapterjesztő vállalatokon, hanem az erdélyi magyar 

egyházakon keresztül is szórja kampánykiadványait. 

 

MOGYE: egy tűt sem lehetett leejteni a magyar évnyitón 

2011. október 3. - Hajnal Csilla - szekelyhon.ro 

A MOGYE magyar tagozata által szervezett rendhagyó tanévnyitóra csupán azok a diákok 

és tanárok jutottak be, akik már fél kilenc előtt beértek az egyetem 2-es számú 

amfiteátrumába, ugyanis a diákság fele már állóhelyet sem kapott a teremben. A „magyar 

évnyitón” jelen volt többek között Nagy Örs rektorhelyettes, Szabó Béla, dékánhelyettes, 

valamint Vass Levente, az egészségügyi miniszter tanácsadója is. A köszöntő beszédek 

egyik főtémáját pedig az egyetem magyar főtanszékének létrehozása jelentette. Az 

intézmény magyar ajkú vezetőségének képviselői kijelentették: szélsőséges 

megnyilvánulásokat nem vállalnak fel, ugyanis úgy vélik, azokkal nem oldják meg a 

helyzetet. Az ünnepség után az egyetem udvarán figyelemfelkeltő narancssárga 

esernyőjével várakozott Ádám Valérián, a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) képviselője, aki továbbra is kitart az 

ülősztrják megszervezése mellett, ám belátja: nehéz úgy mozgósítani a diákságot, ha az 
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egyetem elöljárói mást mondanak. „Nem adjuk fel, van türelmünk, október hatodikáig 

várunk, de addig is szervezzük a tiltakozást” – mondta. 

 

Magyar állampolgár lenne a bírónő 

2011. október 4. - Krónika 

Igényelné a magyar állampolgárságot egy sepsiszentgyörgyi bírónő. Codreanu Melinda a 

Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácshoz (CSM) fordult, tájékoztatta a testületet, hogy 

elkezdi a procedúrát a magyar állampolgárság megszerzéséért, ugyanakkor kikérte a CSM 

véleményét, hogy kettős állampolgárként betöltheti-e továbbra is a bírói tisztséget. A CSM 

kedden hoz végleges döntést az ügyében, azonban a humán erőforrással foglalkozó 

szakbizottság közölte a plénummal: semmi akadálya annak, hogy a kettős 

állampolgársággal rendelkező bíró továbbra is ellássa feladatkörét. Codreanu Melinda a 

Krónika megkeresésére kifejtette, nincs erre külön procedúra, biztosítékként  kérte a 

Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács véleményezését, megvárja a testület döntését 

ügyében és annak függvényében él majd az egyszerűsített honosítás lehetőségével. 

 

Szervezkedik az új magyar párt (Tagokat toboroz az EMNP) 

2011. október 4. - Farkas Réka - Háromszék 

Elkezdte pártja építését az Erdélyi Magyar Néppárt. Jakabos Janka az EMNT megyei 

elnöke elmondta, hogy olyan tagokat várnak a pártba, akik az elmúlt két évtized csalódásai 

után elfordultak a politikától, a közéleti szerepvállalástól. Nemes Előd ügyvezető 

tájékoztatta a Háromszéket, hogy felmérést készítenek minden háromszéki településen, és 

számba veszik, kire számíthatnak a további munkában. Egyelőre az még hátráltatja őket, 

hogy a bukaresti bíróságtól nem érkezett meg a végzés így a hivatalos formaságokat nem 

tudják teljesíteni egyelőre még pecsétjük sincs, ezért a tagfelvétel gyakorlati eljárása is 

halasztódik, s el kellett napolniuk a székházigénylést is. 

 

Szakítópróba lehet a választások ügye 

2011. október 4. - Krónika 

A régióátszervezés és a választási törvény módosítása kapcsán is homlokegyenest eltér a 

hatalmon lévő demokrata-liberálisok és az RMDSZ álláspontja, olyannyira, hogy a 

nézetkülönbség a koalíció működőképességét is veszélybe sodorhatja. A PDL 

vezetőségének vasárnap esti ülése után kiderült, az Emil Boc kormányfő vezette alakulat 

november végéig szeretné tisztázni a közigazgatási átszervezéssel kapcsolatos kérdéseket, 

hogy a jövő évi állami költségvetés tervezetét már az új területi felosztás alapján dolgozzák 

ki. Az RMDSZ támogatásának megszerzése érdekében a nagyobbik kormánypárt hajlik 

arra, hogy 10 vagy 12 megyére osszák fel az országot. Máté András, az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezetője elmondta: a szövetség a tegnapi koalíciós egyeztetésen 

egyértelművé tette, számára nem prioritás a régióátszervezés ügye, a kérdést csak a 2012-
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es választások után kell napirendre tűzni, az pedig  kizárt, hogy idén átrajzolják a 

megyéket, régiókat. 

 

Önkormányzati Szemle - új szakmai folyóirat 

2011. október 3. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Önkormányzati Szemle címen új szlovákiai magyar folyóirat jelent meg a Pro Civis Polgári 

Társulás gondozásában. A 64 oldalas újság szakmai-nyelvi segítséget kíván nyújtani a 

magyar önkormányzatok részére. Az Önkormányzati Szemle első száma háromezer 

példányban jelent meg és jutott el valamennyi olyan település városi, illetve községi 

hivatalába, ahol a magyarok aránya eléri, illetve meghaladja a lakosság húsz százalékát. A 

lap, amelyet a kiadó negyedévente kíván eljuttatni az önkormányzatok és a közigazgatás 

szereplőihez, arra vállalkozik, hogy a törvények magyar nyelvű megjelentetésével, azok 

magyarázatával, különböző hivatalos dokumentumok és ügyiratok közlésével elősegítse a 

közigazgatási nyelv használatát és fejlődését a magyarok lakta településeken, ugyanakkor 

igyekszik konkrét szakmai tanácsokkal is ellátni a polgármestereket és önkormányzati 

képviselőket. A lap első számában az Önkormányzati Szemle megjelenését méltatja Bauer 

Edit EP-képviselő és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 

 

Rudolf Chmel Hantos Elemér-díjat kapott 

2011. október 3. - bumm.sk, Új Szó Online 

Hantos Elemér-díjjal tüntették ki Rudolf Chmelt, a szlovák kormány emberi jogokért és 

kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettesét. Az elismerést a politikus szombaton 

vette át Pozsonyban - közölte hétfőn a miniszterelnök-helyettes hivatala. A díjat a 

budapesti Közép-Európai Egyetem kuratóriuma és Hantos Elemér családja adományozza 

évente olyan személyiségnek, aki sokat tett a közép-európai nemzetek közötti kapcsolatok 

javításáért. Hantos Elemér (1881-1942) a 20. század neves magyar közgazdásza volt, aki 

sokat foglalkozott a közép-európai nemzetek együttműködésével, a régió és Európa 

gazdasági problémáival, valamint kulturális örökségével. 

 

Nem kér jogköröket a hivatal 

2011. október 3. - Új Szó 

Hiányolja a kormányhivatal munkájából a lendületet a Szlovák Emberi Jogi Központ. 

Rudolf Chmel (Híd) kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes ugyanis a múlt héten 

utalást tett arra, hogy jövő őszre elkészül Szlovákia kisebbségi és emberi jogi koncepciója. 

Az emberi jogi központ vezetője, Juraj Horváth azt kifogásolja, hogy a koncepciók miért 

csak Chmel hivatalba lépése után két és fél évvel készülnek el. A nemzetiségi és emberi jogi 

koncepció Szlovákia rövid és hosszú távú céljait fektetné le. Megfogalmazná azokat az 
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alapfogalmakat és kategóriákat, amelyek az állam számára elvi kiindulási alapot 

nyújthatnak a kisebbségi és emberi jogi jogvédelem, illetve a törvényalkotás terén. 

 

Visszaigényelhető a szlovák állampolgárság 

2011. október 3. - Veres István - Új Szó 

Azok, akik más ország állampolgárságának felvétele miatt elvesztik a szlovák 

állampolgárságukat, akár már másnap ismét folyamodhatnak érte. A szlovák törvények 

értelmében ugyanis minden olyan személy kaphat szlovák állampolgárságot, aki legalább 

nyolc éve állandó lakhellyel rendelkezik az ország területén, beszél szlovákul és büntetlen 

előéletű. A törvény azoktól sem vitatja el ezt a jogot, akik korábban szlovák 

állampolgárságukat elvesztették, tájékoztatta az Új Szót a belügyminisztérium 

sajtóosztálya. Adott esetben tehát azok a szlovákiai magyarok, akik honosítással magyar 

állampolgárok lettek, és ezt bejelentették a szlovák hatóságoknál, törvényes úton ismét 

visszakaphatják szlovák állampolgárságukat, legalábbis elméletben. A gyakorlatban nem 

biztos, hogy kivitelezhető, figyelmeztet a belügyminisztérium, mely közölte, minden 

állampolgársági kérelmet külön, egyénileg bírálnak el. 

 

Bugár: nagyon is reális az előrehozott választások lehetősége 

2011. október 3. - bumm.sk 

Bugár Béla nagyon is reálisnak véli a kormányválság, illetve az előrehozott választások 

lehetőségét. A Híd elnöke erről Nagykeszin, pártja komáromi járási szervezetének 

konferenciáján beszélt. Hangsúlyozta, hogy a Hídnak, mint a kormányzó erők 

legmegbízhatóbb pártjának nem kell szégyenkeznie. Nemcsak a szlovák, de magyar párt 

bírálatainak kereszttüzében ért el komoly eredményeket a kisebbségek jogvédelme terén. 

Legjellemzőbb példaként a kisebbségi nyelvhasználati törvény módosítását emelte ki, 

amely a kisebbségek nyelvhasználati küszöbét 15 százalékra csökkentette. 

 

Győri Enikő: a szerb kárpótlási törvény európai ügy 

2011. október 3. - Vajdaság Ma, MTI 

Győri Enikő, a magyar Külügyminisztérium uniós ügyekért felelős államtitkára szerint a 

szerb kárpótlási törvény nem magyar-szerb, hanem európai ügy, és a jogszabály elfogadása 

megkérdőjelezi Szerbia elkötelezettségét az uniós tagság mellett. A tárca által szervezett 

hétfői háttérbeszélgetésen Győri Enikő az MTI kérdésére elmondta, Magyarország 

tájékoztatja álláspontjáról az Európai Bizottságot, hangsúlyozva, a magyar kormány 

egyáltalán nem ért egyet a jogszabállyal. Az európai alapelvekből, értékekből nem lehet 

engedni - mondta. Győri Enikő szerint az EU bővítésének kérdésében „komoly hitele” van 

Magyarországnak, mivel az első félévi soros EU-elnöksége alatt lezárultak a horvát 
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csatlakozási tárgyalások. Mint mondta, Budapest továbbra is azt az álláspontot képviseli, 

hogy ha egy ország megfelel a feltételeknek, „ki kell nyitni a kapukat”. 

 

Semjén: Magyarországnak nem célja megakadályozni Szerbia uniós 
csatlakozását 

2011. október 3. - Vajdaság Ma, Kossuth Rádió, Magyar Szó 

Magyarország támogatja Szerbia uniós csatlakozását, de vannak alapvető kérdések, 

amelyek felülírnak minden mást – fogalmazott a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a 

szerbiai kárpótlási törvényről szólva a Kossuth Rádió hétfő reggeli műsorában. A politikus 

kifejtette: a szerb csatlakozás egyúttal magyar érdek is, hiszen a vajdasági magyaroknak is 

jobb, ha Szerbia az Európai Unió tagjává válik, azonban ez nem lehetséges úgy, ha 

jogrendje ellentétes az európai közösség értékrendjével. Semjén Zsolt hangsúlyozta: 

Magyarország célja nem az, hogy megakadályozza Szerbia csatlakozását, csupán a 

jogszabály módosítását szeretné elérni. A miniszterelnök-helyettes aláhúzta: a kollektív 

bűnösség elve szöges ellentétben áll az egyéni felelősségből kiinduló általános emberi 

jogokkal, az Európai Unió alapelveivel, valamint a magyar nemzeti érdekekkel. 

Rámutatott: a szerbiai törvény a teljes vajdasági magyarságot kizárja a vagyon-

visszaszármaztatás és a kárpótlás lehetőségéből. 

 

Belgrád: nincs kollektív bűnösség 

2011. október 3. - MTI, hirado.hu 

Belgrád folytatni kívánja a dialógust Budapesttel és főleg a Szerbiában élő magyar 

kisebbséggel, s meg szeretné magyarázni, hogy „nincs kollektív bűnösség”, de azok akik a 

megszálló erők tagjai voltak, legyenek szerbek, vagy más nemzetiségűek, nem jogosultak 

vagyon visszajuttatására és kárpótlásra - jelentette ki Bozidar Djelic, a szerb kormány 

alelnöke hétfőn Belgrádban. Djelic elutasította a Magyarország részéről megfogalmazott 

bírálatokat, amelyek szerint a második világháború után az egykori Jugoszláviában 

kisajátított vagyon visszaadásáról, illetve annak pótlásáról szóló szerb törvény él a 

kollektív bűnösség elvével. Djelic annak a reményének adott hangot, hogy a 

Magyarországgal és a Szerbiában élő magyar kisebbséggel folytatandó további dialógus 

során ezt a "félreértést" tisztázzák. 

 

Aláírták az MNT ösztöndíjazási szerződéseinek egy részét 

2011. október 3. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó, Pannon RTV 

Vasárnap, Szabadkán Korhecz Tamás, az MNT elnöke ünnepélyes keretek között tizenöt 

hallgatóval aláírta az MNT ösztöndíjprogramjának első szerződéseit. Az elkövetkező 10 

hónapban 436 elsőéves egyetemista és főiskolás részesül az MNT támogatásában. A 

rendezvényt megtisztelte jelenlétével Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Csallóközi Zoltán, a magyar 
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miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke, Korsós Tamás, Magyarország szabadkai 

főkonzulátusának a főkonzulja, valamint Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnöke. „A vajdasági magyarság egyenrangúsága, társadalmi helyzete, megmaradása és 

jövője ezeréves szülőföldjén elsősorban közösségünk képzettségétől, iskolázottságától, 

tudásától függ” - hangsúlyozta ünnepi beszédében Korhecz Tamás. 

 

Visszakövetelik vagyonukat a Szerbiában élő németek 

2011. október 4. - MTI, hvg.hu 

Több mint 32 milliárd euróra becsülhető az a vagyon, amit a második világháború végén a 

Szerbia mai területén élt, illetve élő németek felmenőitől elkoboztak, és aminek 

visszaadását követeli Belgrádtól a szabadkai székhelyű Német Népi Szövetség (NNSZ). 

Miután a szerb parlament által elfogadott restitúciós törvényből kiiktatták a VMSZ 

javaslatait, kirekesztették a kárpótlásból mindazokat, akiknek elődei „a szétszabdalt 

Vajdaságban a második világháború idején a horvát domobránok, a magyar honvédség, 

vagy a német Wehrmacht egyenruháját viselték, és akiktől az új jugoszláv hatóságok 

elvették földjeiket, házaikat, gyáraikat, malmaikat” - mondta Weiss Rudolf, az NNSZ 

elnöke az újvidéki Dnevnik című napilapnak. „Most pedig azt a tényt, hogy ezek az 

emberek, halálbüntetés terhe mellett eleget tettek a mozgósítási parancsnak, ürügyként 

használják fel arra, hogy utódaiktól megtagadják a vagyon visszaadását.” 

 

Együttműködés a sárospataki teológia és a beregszászi főiskola között. 

2011. október 3. - Kárpátalja Ma 

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola együttműködési szerződést írt alá szeptember 30-án Beregszászban, a főiskola 

Rákóczi-dísztermében. Ennek értelmében ez év októberétől a Sárospataki Református 

Teológiai Akadémia kihelyezett katechéta-lelkipásztori munkatárs szakot indít a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.  

 

Schmitt Pál Beregszászon: a magyar főiskola nagyszerű üzenet a jövőnek  

2011. október 3. - MTI, Kárpátalja Ma, Magyar Nemzet 

A főiskola létezése, folytonos fejlődése már önmagában is nagyszerű üzenet a jövőnek 

arról, hogy élnek itt magyarok, ezen a tájon - mondta kárpátaljai látogatásának második 

napján, hétfőn Schmitt Pál köztársasági elnök Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola évnyitó ünnepségén. Az államfő reggel Ungváron, 

munkareggeli keretében, megbeszélést folytatott a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) és Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) vezetőivel; 

elsősorban a kárpátaljai magyarságot érintő oktatási és politikai kérdéseket tekintettek át. 

Mint Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke az MTI-nek elmondta, Schmitt Pál ígéretet tett 
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arra, hogy a magyar érettségi, egyben felvételi vizsgák és a jövő évi ukrán parlamenti 

választásokra kialakítandó magyar többségű választókerület ügyében levélben fordul az 

ukrán állam vezetőihez. 

 

Schmitt Pál Nagyszőlősön meglátogatta a ferences missziót 

2011. október 3. - MTI, Echo TV, Magyar Hírlap 

A Kárpátalján fontos karitatív és lelkipásztori szerepet játszó Ferences Rendházat kereste 

fel hétfőn Schmitt Pál köztársasági elnök, aki kitüntetéseket adott át a Felső-Tiszavidék 

szórványmagyarsága körében tevékenykedő szervezeteknek és pedagógusoknak. A 

köztársasági elnököt nagy tömeg fogadta a rendház előtti téren, majd a zsúfolásig megtelt 

római katolikus templomban a köztársasági elnököt Bán Jónás rendházfőnök és Bocskai 

István, Nagyszőlős polgármestere köszöntötte, aki elmondta, hogy a kisvárosban 

példaértékű a nemzetiségi és a felekezeti tolerancia, elképzelhetetlen a magyar 

emlékművek meggyalázása vagy az, hogy bárkire is rászólnának az utcán, ha magyarul 

beszél. Beszédében a köztársasági elnök köszönetet mondott a ferences missziónak 

karitatív, oktatási és hitéleti tevékenységéért, elismerését fejezte a szórványmagyarság 

körében dolgozó pedagógusoknak a magyar nyelv, a nemzeti identitás és a kultúra 

megőrzése érdekében kifejtett áldozatos munkájukért. Hallgatóságát Schmitt Pál arról 

biztosította, hogy az anyaország egyetlen magyarnak sem fogja elengedni a kezét. Minden 

magyar ember számít - zárta szavait az államfő. 

 

Beszédgyakorlatok a BUKV-nál 

2011. október 3. - volksgruppen.at 

Magyar beszédgyakorlatok címmel tanfolyamot indít a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület a felsőőri székházában. A tanfolyamot már magyart tanuló vagy magyar 

családból származó általános iskolásoknak hirdették meg, hogy szókincsüket növeljék. Az 

iskolai tanórákon kívül, kötetlenebb légkörben, hétköznapi szituációkra alapozva, 

beszédközpontú tanfolyamot kínálnak, magyar anyanyelvű pedagógusokkal. A 

párbeszédek során a diákok az iskolában tanultakat elmélyíthetik, illetve szókincsüket 

bővíthetik. 
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