
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2011. október 5. 



 

 

 

 

 

 
2 

Magyar siker Strasbourgban 

2011. október 4. - MTI, hirado.hu 

Az autonómiára utaló módosító javaslathoz sikerült többségi támogatást szerezniük 

magyar országgyűlési képviselőknek az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének őszi 

ülésszakán a nemzeti szuverenitás és az államiság kérdéséről szóló határozathozatal 

kapcsán. A keddi strasbourgi ülésnapon szerepelt a napirenden az a határozati javaslat, 

amely arról szólt, hogy miként lehetne tisztázni a nemzetközi jog jelenleg meglehetősen 

ellentmondásos kérdését, a nemzeti szuverenitás és az államiság elvének egymáshoz való 

viszonyát. A nemzetközi jogi tisztázás célja az lenne, hogy jogszerű kereteket biztosítsanak 

az etnikai, nemzeti kisebbségi törekvéseknek, és ezzel megelőzzék a szeparatista 

irányzatok kezelhetetlenné válását. Az eredeti határozati javaslat azt szorgalmazta, hogy az 

ilyen jellegű problémák kezelésére az Európa Tanács korábbi, kisebbségvédelmi 

keretegyezményében foglalt - kisebbségvédelmi jogi szempontból általános megítélés 

szerint meglehetősen erőtlen - előírások alapján törekedjenek. A KDNP-s Kalmár Ferenc 

András, valamint a jobbikos Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő azonban kellő 

számú támogatást szerzett ahhoz a módosító indítványhoz, amely a keretegyezmény 

előírásaira való utaláson túlmegy, és a különböző autonómiaformákat támogató, a területi 

autonómia gondolatát sem elvető, 2003-ból származó, 1334-es számú európa tanácsi 

határozatra hivatkozik. 

 

Belgrád kitart, egyelőre marad a bűntörvény 

2011. október 5. - J. Garai Béla - Magyar Hírlap 

Belgrád elutasítja a kollektív bűnösség törvénybe iktatásával kapcsolatos magyar 

bírálatokat, és a „félreértések” eloszlatásában bízik. Bozidar Djelic, a szerb kormány 

alelnöke szerint Szerbia már a hágai Nemzetközi Bírósággal való együttműködésével is 

bebizonyította, hogy elveti a kollektív felelősség elvét, és a törvény előkészítése során a 

magyar frakció kérésére külön függelékben foglalt állást ennek az elvnek a kizárása 

mellett, ám sajnos a parlamenti többség ezt nem fogadta el. Djelic elmondta, Martonyi 

János külügyminiszter biztosította arról, hogy bilaterális kérdésről van szó, „amiből nem 

kell európai kérdést csinálni”. A szerb miniszterelnök-helyettes szerint Magyarország 

továbbra is kitartóan szorgalmazza az Európai Uniónak a Nyugat-Balkánra való 

kiterjesztését. 

 

Több ezer bankkártyát vettek már át 

2011. október 4. - R. Kiss Edit - szekelyhon.ro 

Székelyföldön a Szülőföldön magyarul pályázat keretében eddig nyertesként kiértesítettek 

mintegy harminc-ötven százaléka már átvette a bankkártyákat, amelyekkel a 

támogatásokhoz lehet hozzájutni. Demeter Attila, az OTP Bank illetékese elmondta, hogy E
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zökkenőmentesen zajlik a kártyák átvétele. Kérdésre válaszolva közölte, nem tudják, hogy 

a pályázaton elnyert összegek átutalását mikor kezdi el a magyar állami támogatást kezelő 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.. 

 

Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács: nincs akadálya a szentgyörgyi bírónő 
kettős állampolgárságának 

2011. október 4. - Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Magyar Nemzet 

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) kedden közölte: a törvényes előírások 

nem tiltják meg Codreanu Melinda sepsiszentgyörgyi bírónőnek, hogy román 

állampolgársága mellé a magyart is felvegye. Codreanu Melinda korábban értesítette a 

Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsot, hogy elkezdi a procedúrát a magyar 

állampolgárság megszerzéséért, egyben kikérte a testület véleményét azzal kapcsolatban, 

hogy kettős állampolgárként betöltheti-e továbbra is a bírói tisztséget. 

 

Honosítás: meghátrálhat a bíró 

2011. október 5. - Krónika 

Codreanu Melinda a tegnapi döntést örömmel fogadta, ám jelezte, még nem döntötte el, 

hogy valóban igényeli-e a magyar állampolgárságot, mert attól tart, utólag mégis hátránya 

származhat belőle. „Örülök a CSM plénuma által hozott döntésnek, mert így megadatik 

nekem a választás lehetősége. Másrészt viszont a kérvényem elküldése után 

elgondolkoztam, és még nem döntöttem arról, hogy összeállítom-e az állampolgárság 

igényléséhez szükséges iratcsomót, ugyanis félek attól, hogy utólag mégis egy tiltó 

határozatot hoznak, ugyanis a mi törvénykezésünk kiszámíthatatlan” – nyilatkozta 

Codreanu Melinda, aki elmondása szerint azért igényelné a magyar állampolgárságot, 

mert magyar nemzetiségű, és családja már leadta az állampolgársági kérelmet. Az 

igazságszolgáltatási tanács honlapján megjelent cikkben kitérnek arra is, hogy a román 

igazságszolgáltatásban több kettős állampolgársággal rendelkező személy is dolgozik. 

 

Jövőre kétszáz magyar helyet hirdetnek meg a MOGYE-n 

2011. október 4. - transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A kormány határozata értelmében kétszáz magyar általános orvosi helyet hirdethet meg 

jövőre a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE), azonban nincs 

meg az ehhez szükséges infrastruktúra. A határozat október elsején jelent meg a Hivatalos 

Közlönyben, az egyetem vezetősége csak tegnap értesült erről. A dokumentum szerint az 

egyetemnek összesen 1160 helyet hagytak jóvá a jövő tanévre, ennek 65 százaléka az 

általános orvosit illeti, ebből 200 hely a magyar vonalnak jut. Az egyetem vezetősége 

szerint a magyar vonal nem teljesíti az ehhez szükséges feltételeket, mert nincs elég tanár 

és megfelelő számú laboratórium. A Szegedi Orvostudományi Egyetem a négy 

magyarországi orvosi felsőfokú oktatási intézmény nevében ugyanakkor nyilatkozatban 
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foglalt állást a MOGYE magyar tannyelvű karának létrehozása mellett. Constantin 

Copotoiu, a MOGYE rektora ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, a román törvénykezés nem 

engedélyezi kisebbségi nyelvű kar, csupán vonal létrehozását. 

 

MOGYE: külön szervezték a tanévnyitót a román és magyar vonalon 

2011. október 4. - transindex.ro 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) vezetősége hétfőn 

tartotta tanévnyitó főünnepségét, amelyen egyetlen felszólaló sem utalt arra, hogy a 

MOGYE tanári karának magyar oktatói, a magyar tagozat hallgatói külön megnyitót 

tartanak. Copotoiu Constantin, a MOGYE rektora az ünnepség utáni sajtótájékoztatón 

kijelentette, a magyar oktatók szombaton értesítették arról a döntésükről, hogy külön 

szervezik meg a tanévnyitó ünnepséget. „Nem az én dolgom, ha ők különválnak és úgy 

gondolják, hogy nem tartoznak a MOGYE-hoz. Gesztusuk nem dicséretre méltó, sértő az 

egyetem részére, meggondolatlan és gyerekes. Függetlenül attól, hogy ki mit akar, 

mégiscsak együtt kell haladnunk tovább, csak így vehetjük fel a versenyt a konkurenciával. 

Ismétlem, senki nem ellenzi az anyanyelvi oktatást, a mi esetünkben a magyar nyelvűt, de 

ezt átgondoltan kell csinálni, hogy a hallgatók ne kerüljenek hátrányos helyzetbe” – 

válaszolta a Népújság kérdésére a rektor, aki szerint az új tanügyi törvény cikkelyei 

ellentmondásosak. 

 

Voltunk, vagyunk, leszünk – Sikeres konferencia a népszámlálásról 
Sepsiszentgyörgyön 

2011. október 4. - Erdély Ma 

2011 szeptember 30. és október 1. között Sepsiszentgyörgyön zajlott a Népszámlálás 2011 

című ifjúsági konferencia, melyet az Erdélyi Magyar Ifjak népesedésért szakcsoportja és az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezett. A konferencián mintegy hatvan fiatal vett 

részt. Az előadók a népesedés és a népszámlálás témáját körüljárva hangsúlyozták: fontos 

a gyerekvállalás, minden magyar családnak három gyereket kell vállalnia. A konferenciát 

Jakabos Janka sepsiszéki EMNT-elnök és Boros Rezső, az EMI népesedés 

szakcsoportjának vezetője nyitották meg, ezt követően Balogh Balázs, a Magyar 

Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének igazgatója vette át a moderálás szerepét. 

 

Régiósítás: Ne legyenek magyar többségű régiók 

2011. október 4. - Farcádi Botond - Erdély Ma, Háromszék, Új Magyar Szó 

Újabb javaslattal szeretné rávenni a Demokrata Liberális Párt az RMDSZ-t a közigazgatási 

átszervezésre: az alakulat vasárnap esti vezetőségi ülésén úgy döntöttek, folytatják az erről 

szóló egyeztetéseket a szövetség képviselőivel, tizenkét régiós elképzelést mutatnak be, ám 

a magyar többségű térség létrehozásától elzárkóznak. Toader Paleologu, a nagyobbik 

kormánypárt alelnöke kifejtette: a történelmi régiók mentén hoznák létre az új 
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közigazgatási egységeket, hiszen ez az elv mindenki számára elfogadható. A székelyföldi 

régióval azonban nem értenek egyet. Leszögezte: mindenben nem engednek a 

szövetségnek. Vasile Gherasim demokrata-liberális képviselő – aki tagja a közigazgatási 

átszervezést előkészítő bizottságnak – hangsúlyozta: a legvalószínűbb, hogy nem lehet 

létrehozni magyar többségű régiót. A Demokrata Liberális Párt nem is fogadja el az etnikai 

elvet a régiósítás során, de figyelnek azért kormányzati partnereik „érzékenységére”.Az 

RMDSZ-nek semmilyen konkrét régiósítási elképzelést nem mutatott be a DLP – közölte 

Máté András Levente, a szövetség képviselőházi frakciójának vezetője. 

 

„Ne legyen vértanú a magyar orvosi egyetem” 

2011. október 4. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

Tiltakozás is lesz az október 6-ai megemlékezés végén – erősítette meg a szekelyhon.ro-

nak az EMNT Maros megyei szervezetének elnöke, Jakab István. A kérdés azért volt 

aktuális, mert a magyar politikai alakulatok szeptember 30-i közös sajtótájékoztatóján az 

RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke, Benedek István kifejtette: nem az utcán 

kell érvényt szerezni a magyar orvosképzés jogainak. Jakab István a szekelyhon.ro-nak 

leszögezte: „A megemlékezéssel egybekötött tiltakozásnak az a célja, hogy egyértelműen 

kiálljunk az orvosi egyetem magyar tanárai és diákjai mellett, akik most bátor lépéssel arra 

törekednek, hogy magyar árnyéktagozatot működtessenek, amíg a törvénynek érvényt 

szereznek. Az EMNT egyértelműen és határozottan azt tartja fontosnak, hogy a 

megemlékezést olyan hangos tiltakozás zárja, amit nem csak az egyetem vezetésében 

hallanak meg, hanem az európai közvélemény fülébe is eljut. Álláspontunkban az RMDSZ 

városi vezetői nem osztoznak, ők politikusi ígéretre hivatkozva eltekintenének tőle. Mi 

azonban úgy gondoljuk, hogy itt már nincs helye a szokványos politikai ígéreteknek, 

határozottan ki kell állni azért, hogy az egykor teljesen magyar orvosi egyetem – 

képletesen szólva – ne legyen újabb magyar vértanú!”. 

 

Pascan: a magyarok a hibásak 

2011. október 5. - Pap Melinda, Szucher Ervin - Krónika 

A magyar tagozat miatt került a második kategóriába a felsőoktatási intézmények 

rangsorolásakor a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem – mondta  Marius 

Pascan Maros megyei prefektus, aki szerint felháborító, hogy a román és a magyar tagozat 

hétfőn külön tartotta a tanévkezdő ünnepélyt. A kormánymegbízott szerint a magyar 

tagozat miatt csökken az oktatás színvonala, mivel nincs elegendő szakember. Pascan 

szerint a MOGYE román tagozata első kategóriát, míg a magyar utolsót érdemelne. 

Elmondta, a magyar intézetek miatti tüntetések csak a feszültséget keltik a lakosság 

körében, ezekkel „fals problémát kreálnak” a kezdeményezők. Ugyanis az új oktatási 

törvénnyel szigorú követelmények léptek életbe, amelyek az oktatás minőségére 

összpontosítanak, míg a tiltakozások épp erről terelik el a figyelmet, vélte a prefektus. 

Hangsúlyozta, „a szegregáció helyett az egységet” választja, szerinte a pozitív 

diszkrimináció a multikulturalitás védelmét, a kultúrák közötti versenyt jelenti, de ennek 
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nem „igazságtalanul” kell történnie. A prefektus úgy vélte, a MOGYE-n  nem éri sérelem a 

magyar oktatókat és diákokat, és a tiltakozások hátterében „politikai érdekek” állnak. 

 

Gyanakvás 

2011. október 5. - Rostás Szabolcs - Krónika  

„Ismét ráirányította a figyelmet a könnyített honosítási eljárásra, pontosabban az ezzel 

kapcsolatban a Magyarországgal szomszédos országokban időnként felbukkanó 

anomáliákra annak a sepsiszentgyörgyi bírónőnek az esete, aki jelezte: igényelni szeretné a 

magyar állampolgárságot. Azazhogy fontolgatja, mivel időközben kiderült: a Legfelsőbb 

Igazságszolgáltatási Tanács beleegyezése ellenére a háromszéki megyeszékhely városi 

bíróságának munkatársa attól tart, a mai törvényértelmezés holnapra már hatályát 

veszítheti. Ennek megfelelően esetleg majd választania kell magyar állampolgársága, 

illetve hivatása között” – írja Rostás Szabolcs a Krónika vezércikkében. A szerző 

hozzáteszi: „túl azon, hogy a rossz emlékű Fico-kormányt annak idején magyarellenes 

indíttatás vezérelte, ott munkált benne az a mentalitás is, miszerint a kettős állampolgárok 

megbízhatatlanok Szlovákia számára, akiket egy másik országhoz fűződő közjogi 

kapcsolatuk végképp „alkalmatlanná” tesz arra, hogy választott vagy magas beosztású 

tisztséget töltsenek be államhatalmi szervekben. Ez a totalitárius rendszereket idéző 

gondolkodásmód tetten érhető számos román politikusnál is, akik szerint a kettős 

állampolgárságú magyarok elveszítik Románia iránti lojalitásukat. Viszont bízzunk benne, 

hogy ezeknek a hangja egyre gyengébb lesz, ellenzékben marad, a romániai törvények nem 

fordulnak a visszájukra, a szentgyörgyi bírónő pedig az első – de nem utolsó – kettős 

állampolgár lesz a hazai bírói karban”. 

 

Népszámlálás: besorolt külföldiek 

2011. október 5. - Krónika  

Két csoportba sorolják be a külföldön élőket az október 20–31. között zajló népszámlálás 

alkalmával: az RMDSZ tájékoztatása szerint külön veszik számba a tartósan, illetve az 

ideiglenesen külföldön tartózkodókat. A szövetség közleményében arra hívja fel a 

figyelmet, hogy a cenzus alkalmával csak azokat veszik nyilvántartásba, akik az 

ideiglenesen külföldön élők csoportjába tartoznak. A szabályozás értelmében minden 

olyan külföldön élő román állampolgár, aki az elmúlt 12 hónapban hosszabb-rövidebb időt 

töltött az országban, az ideiglenesen külföldön élők csoportjába kerül, függetlenül attól, 

hogy rendelkezik-e érvényes romániai lakcímmel vagy személyazonossági okmánnyal. A 

külföldön élő állampolgárokat az Erdélyben élő családtagok vagy – bejelentett lakhely 

esetén – a szomszédok, a házmester információi alapján írják össze.  Az RMDSZ 

ugyanakkor közölte: erdélyi magyar személyiségek is csatlakoztak a népszámlálási 

kampányhoz. Böjte Csaba ferences szerzetes, Bogdán Zsolt színművész, valamint az 

Openstage humortársulat tagjai videóüzenetben is próbálják felhívni a figyelmet a 

magyarság vállalásának fontosságára. „Ha szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk a 
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nemzet összefogását, erejét, akkor bátran kell mondanunk, igen, mi itt vagyunk, ránk 

számíthattok, és mi is számítunk rátok” – fogalmaz felhívásában Böjte Csaba. 

 

Nem kérnek a roma kérdezőbiztosokból 

2011. október 5. - Krónika  

Több Szováta környéki, RMDSZ-es elöljárók által vezetett önkormányzat utasította vissza 

a roma nemzetiségű kérdezőbiztosok jelentkezését – jelentette ki Hajnal Florin  Maros 

megyei tanácsos. Elmondása szerint a 100 jelentkező közül 21-et utasítottak el, 10 

személyt pedig tartalék biztosként jegyeztek be. Hozzátette: az érintett romák mindegyike 

teljesítette a jelentkezési feltételeket. „A polgármesteri hivatalok nem tájékoztattak arról, 

hogy miért utasították vissza a roma nemzetiségű jelentkezőket. Mi azt javasoltuk az 

önkormányzatoknak, hogy a roma közösségekben roma kérdezőbiztosok végezzék a 

munkát, hiszen a közös nyelvnek köszönhetően pontosabb információk születhetnek. A 

2002-es hivatalos adatok szerint például 40 ezer roma nemzetiségű személy él itt, míg 

valójában legalább 100 ezer főről beszélhetünk” – mutatott rá a tanácsos. 

 

Bonyolódó sakkjátszma 

2011. október 4. - Horbulák Zsolt - Új Szó 

„Ha a határon túli magyarok is megkapják a magyarországi voksolás jogát, elemző legyen a 

talpán, aki meg meri becsülni annak majdani kimenetelét” - vélekedik az Új Szó pozsonyi 

magyar napilap véleményrovatának szerzője. „Ezek a potenciális választók jelentősen 

eltérő politikai preferenciákkal rendelkeznek, amihez szorosan kötődik a választási 

hajlandóság is. Ha az új magyar voksolási rendszer az előbb leírt alapokból indul ki, a 

többi között azt is nehezebb lesz meghatározni, hogy egy határon túliak szavazataival 

parlamentbe jutó képviselő inkább kinek köszönheti a mandátumát: egy ősei földjén élő 

nemzeti érzelmű erdélyinek vagy egy délvidéki származású liberális izraeli állampolgár 

szavazatának? Az ilyen eset már csak azért is lehetséges lesz, mivel csak korlátozott számú 

határon túli jut be az Országházba. Az új választási rendszerben így sajnos az is benne 

rejlik, hogy egymás ellen tudja fordítani az egyes határon túli nemzettesteket” - írja 

Horbulák Zsolt. 

 

Trnka: a végéhez közeledik Hedvig ügyének kivizsgálása 

2011. október 4. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Felvidék Ma, Új Szó, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet, Népszava 

Dobroslav Trnka főügyészhelyettes kijelentette, egy hónapon belül lezárul Malina Hedvig 

ügyének rendőrségi vizsgálata. Az ügy öt éve húzódik, a kormány a múlt héten 

megegyezett a bocsánatkérésben a Strasbourghoz forduló Hedviggel. „A vizsgálatokat 

végleg befejeztük” - jelentette ki az aktualne.sk hírportálnak Trnka, aki szerint mindössze 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=56195
http://ujszo.com/napilap/velemeny-es-hatter/2011/10/04/bonyolodo-sakkjatszma
http://www.bumm.sk/60508/trnka-a-vegehez-kozeledik-hedvig-ugyenek-kivizsgalasa.html


 

 

 

 

 

 
8 

a bírósági szakértő kihallgatása maradt hátra. Véleménye szerint az ügyészség mindent 

elvégzett, amit szükségesnek talált, s amennyiben a védelem nem nyújt be újabb 

bizonyítékokat, azt le is zárják. Trnkát meglepte, hogy a kormány kiegyezett az ügyének 

elhúzódása miatt Strasbourghoz forduló Hedviggel, ugyanis a bocsánatkérésről nem 

egyeztettek az ügyészséggel - a döntést helytelennek és idő előttinek bélyegezte. 

 

Gubík László: Abszurd helyzetet teremt az állampolgársági törvény 

2011. október 4. - Rajkovics Péter - Szabad Újság 

Gubík Lászlóval közölt interjút a Szabad Újság című felvidéki közéleti hetilap. Gubík, aki 

első szlovákiai magyarként nyíltan vállalta, hogy felvette a magyar állampolgárságot, az 

interjúban elmondta, eddig semmilyen hivatalos értesítést nem kapott arról, hogy 

megfosztották volna a szlovák állampolgárságától, mely jogi kötelékhez továbbra is 

ragaszkodik. Azzal kapcsolatban, hogy a hatályos szlovák állampolgársági törvény szerint 

bármely olyan személy igényelheti a szlovák állampolgárságot, aki legalább nyolc éve 

szlovákiai lakhellyel rendelkezik, Gubík elmondta: a visszaigénylés „sem egy elvetendő út, 

hiszen ezzel teljesen egyértelműen rá lehet mutatni arra az abszurd helyzetre, amely 

Szlovákiában uralkodik. Mindebből ugyanis következik, hogy másnap bemehetek a 

hivatalba és visszaigényelhetem azt az állampolgárságot, amit elvettek tőlem. Nevetségessé 

teszik így az egész törvényt, ezért aki ezt az utat szeretné választani, csak buzdítani tudom. 

Minél több irányból rá kell mutatnunk az állapotok abszurditására és a helyzet 

tarthatatlanságára”. 

 

Nagykövet: Budapestnek és Belgrádnak először kétoldalú alapon kell 
megvitatnia a szerb restitúciós törvény ügyét 

2011. október 4. - MTI 

A szerb restitúciós törvény elfogadása nyomán „nem kell megromlaniuk a két ország 

kapcsolatainak”, a vajdasági magyarok vagyonának visszaadásával kapcsolatos kérdést 

„előbb kétoldalú alapon kell megvitatni és megoldani, és csak ezután - esetleg - európai 

szinten” - nyilatkozta Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete a Tanjug szerb 

hírügynökségnek. Az interjúban a nagykövet rámutatott arra, hogy a törvény elfogadásával 

Szerbia „megnehezítette Budapest helyzetét abban, hogy segítségére legyen Belgrádnak az 

európai úton való további haladásban”. Nikowitz szerint „nem mondjuk, hogy nem 

támogatjuk Szerbia tagjelöltségét, hanem csak azt, hogy Szerbia megnehezítette a 

dolgunkat, hogy a segítségére legyünk. Biztos, hogy mindez bonyolítja kapcsolatainkat, de 

nem hiszem, hogy a kapcsolatok meg fognak romlani”. „Ez egyelőre bilaterális 

összekoccanásnak mondható, aminek természetesen európai dimenziója is van, hisz 

mindannak, ami egy EU-ba tartó országban történik, európai kihatása is van” - tette hozzá 

a nagykövet. Elmondta, hogy Magyarország a problémáról tájékoztatni fogja az Európai 
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Bizottságot és az EU szerbiai delegációját is, és igyekszik megismerni az uniós országok 

álláspontját, hogy vajon ők is úgy vélik-e, hogy a szóban forgó törvényben olyan elemek is 

vannak, amelyek a kollektív bűnösségről és a diszkriminációról szólnak. 

 

Szerb kárpótlás: Magyarország nyitott a párbeszédre 

2011. október 4. - MTI, hirado.hu 

Magyarország nem kívánja megakadályozni Szerbia EU-integrációját, sőt annak egyik 

legaktívabb támogatója, a szerbiai vagyon-visszaszármaztatási törvény elfogadása azonban 

megnehezíti ezt a támogatást; Budapest ugyanakkor nyitott a párbeszédre - mondta Tóth 

József, a Külügyminisztérium sajtófőnöke kedden az MTI-nek. A hírügynökség azzal 

kapcsolatban kereste meg a sajtófőnököt, hogy Bozidar Djelic, a szerb kormány alelnöke 

hétfőn közölte, Belgrád folytatni kívánja a dialógust Budapesttel és főleg a Szerbiában élő 

magyar kisebbséggel, és 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. 

 

Vallja magát vajdaságinak?  

2011. október 4. - Vajdaság Ma 

Újvidéken óriásplakátokon, Észak-Bácskában szórólapok formájában jut el a polgárokhoz 

a Társadalmi Egyenlőségek Ligája kormányon kívüli szervezet felszólítása, amelyben arra 

buzdítják a tartomány polgárait, hogy a népszámlálási adatlapon a nemzetiség pontnál 

vallják magukat vajdaságinak. A Szerb Radikális Pártban úgy vélik, ez egy újabb alkalom a 

vajdasági nemzet megteremtésére, a Montenegróban már alkalmazott modell szerint, ahol 

a többségi szerb nemzet tagjainak száma csökkent azokkal szemben, akik montenegróinak 

vallották magukat. Milorad Mirčić, a párt alelnöke szerint ez a kampány azoknál a 

szerbeknél fog célt érni, akik nemzeti hovatartozásukat tekintve bizonytalanok. 

 

Lomnici Zoltán: a kárpótlási törvénnyel Szerbia távolodik Európától 

2011. október 4. - MTI, Vajdaság Ma 

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke tiltakozik az ellen, hogy 

Boris Tadić szerb elnök aláírta a „magyarság kollektív bűnösségének talaján álló kárpótlási 

törvényt”. Hangsúlyozta, hogy az EMT mindenben egyetért a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) hétfő esti nyilatkozatával. „Meggyőződésünk, hogy Szerbia hosszú távú érdekeivel 

ellentétesen cselekedett az államfő, amikor a dokumentumot aláírta” – mondta. „Szerbia 

ezzel a törvénnyel távolabb került a deklarált céltól, az EU-tagságtól, és ebben óriási a 

felelőssége a köztársasági elnöknek” – tette hozzá Lomnici. Kifejtette: az EMT szolidáris a 

Vajdasági Magyar Szövetséggel, mindenben egyetért Pásztor István hétfő este kiadott 

nyilatkozatával, és minden segítséget meg kíván adni annak érdekében, hogy ezt az uniós 

joggal és az emberi jogok európai nyilatkozatával ellentétes jogszabályt mielőbb hatályon 

kívüli helyezzék. 
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A magyar szabadságharc topolyai áldozatainak emlékére  

2011. október 4. - Vajdaság Ma 

Hétfőn délután Topolyán a nyugati temetőben levő tömegsírnál a Filmmúzeum Civil 

Szervezet kezdeményezésére és az önkormányzat támogatásával emléktáblát lepleztek le 

az 1849. január 30-án előrenyomuló szerb csapatok által lemészárolt 43 topolyai polgár és 

a magyar szabadságharc idején elesett honvédok emlékére. Cservenák Pál helytörténész, a 

szervezet képviselője és Bábi Attila polgármester köszöntötte a nagyszámú egybegyűltet, 

akik között az önkormányzat és civil szervezetek elöljárói mellett jelen volt Tóth Anikó, a 

Magyar Köztársaság szabadkai főkonzulátusának konzulja is. 

 

Bírálta az MNT-t a SEEMO 

2011. október 4. - Vajdaság Ma, MTI 

A SEEMO, a Nemzetközi Sajtószervezet (IPI) társult szervezete elítélte a vajdasági magyar 

kisebbségi médiát érő folyamatos politikai nyomásgyakorlást. A bécsi székhelyű szervezet 

közleményében felidézte, hogy szeptember 17-én leváltották Mihók Rudolfot, a szabadkai 

Pannon Televízió igazgatóját, június 20-án Pressburger Csabát a Magyar Szó 

főszerkesztőjét ugyancsak elbocsátották. A közleményben a szervezet felidézte, hogy 

Pressburgert bírálatok érték, amiért állítólag nem megfelelően tudósított egyes pártok 

sajtótájékoztatóiról. Mindkét esetben a Magyar Nemzeti Tanács bocsátotta el a vezető 

újságírókat. A jelek szerint a tanácsban a magyar kisebbség érdekei helyett pártjuk 

érdekeit képviselik - vélekedett a szervezet. 

 

„Október 12-én megkapjuk a tagjelölti státust” 

2011. október 4. - Vajdaság Ma 

A Szerbia európai integrációját koordináló kormányalelnök, Božidar Đelić szerint Szerbia 

október 12-én megkapja az uniós tagjelölti státust, de Koszovó miatt a csatlakozási 

tárgyalások megkezdésének dátumát valószínűleg még nem fogja tartalmazni az Európai 

Bizottság jelentése. Đelić szerint Szerbia mindent megtett, amit kértek tőle: teljesítette a 

hágai Nemzetközi Törvényszék felé még meglévő kötelezettségeit, sőt az integrációs 

akciótervet is, valamint a regionális stabilitás jelentős tényezője lett. Az EU szerbiai 

missziójának vezetője, Vincent Degert már nem ilyen derűlátó. Mint mondja, nem tudja 

pontosan megítélni, hogy mit tartalmaz majd az EB jelentése, amelyben Szerbia 

integrációs fejlődését véleményezik majd. 

 

VMDP: Vannak visszaélések a népszámlálás során 

2011. október 4. - Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt szabadkai körzetének elnöke kedden 

sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy tudomása szerint eddig fél tucat visszaélés történt 
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a népszámlálás során. Egyes esetekben ceruzával töltötték ki az űrlapokat, valamint arra is 

volt példa, hogy előre megjelölték a nemzeti hovatartozást. A párt azt is sérelmezi, hogy az 

összeírók több esetben nem tudtak magyarul. 

 

Az „osztályellenség” eliminálása – Konferencia a Balkánról 

2011. október 4. - Mihajlovits Klára - Magyar Szó, Pannon RTV 

Az együttéléstől a tömeggyilkosságokig a Balkánon a 20. században címmel szerveztek 

konferenciát múlt pénteken Budapesten. A konferencián nagy érdeklődést váltott ki Srđan 

Cvetkovićnak, a belgrádi Kortörténeti Intézet munkatársának az előadása, amely a 

Kommunista hatalomátvétel és represszió Jugoszláviában 1944/45 címet viselte. Cvetković 

bemutatta, hogy Belgrád területén hány olyan tömegsír van, amelyekben 1944–45-ös 

áldozatok tetemei vannak, s hozzátette: Szerbia minden településén, Szabadkától Vranjéig 

vannak ilyen tömegsírok. Cvetković hangsúlyozta: jelenleg is folyamatban van annak az 

adatbázisnak az elkészítése, amely az áldozatokat igyekszik összeírni. „Az adatbázis 

elkészítése legalább olyan fontos, mint az, hogy a jövőben senki ne tagadja a 

bűncselekmények megtörténtét” – hangsúlyozta az előadó. 

 

Nem lehet kollektív jogfosztásra építeni  

2011. október 5. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

Boris Tadić szerb államfő hétfőn a Vajdasági Magyar Szövetség és Magyarország 

kormányának heves tiltakozásának ellenére is aláírta a vagyon-visszaszármaztatási és 

kárpótlási törvényt. A Magyar Szó Várady Tibor jogászprofesszort kérdezte a téma 

kapcsán. „A bűnökért felelni kell, de annak kell felelnie, aki elkövette a bűnt. Vagyon-

visszaszármaztatásról van szó, amely csak akkor igazolt, ha valakitől a helytelenül vették el 

a vagyont. Tehát ha valakitől vagy elődjétől okkal vették el a vagyonát, mert bűnöket 

követett el, az nem kapja, és ne is kapja vissza vagyonát. Mindez maradéktalanul 

megoldható az egyéni felelősség talaján… Különösnek találom, hogy a megfogalmazásból, 

amely úgy szól, hogy a „megszálló erők tagjai”, tulajdonképpen kimaradtak az usztasák, a 

Ljotić-egységek tagjai, a csetnikek. Ők ugyanis nem „megszálló erők”, hanem megszálló 

erők kollaboránsai voltak; a „megszálló erők” megfogalmazás rájuk vélhetően nem terjed 

ki.” 

 

Schmitt Pál: Százszoros segítséget érdemel a kárpátaljai magyarság 

2011. október 5. - Máté T. Gyula - Magyar Hírlap 

„Nincs szórványmagyarság, csak magyarság van, mert a magyarság egy és oszthatatlan. 

Úgy tekintünk rátok, mint a magyar nemzet fontos részeire – egyetlen magyar sem veszhet 

el.” Schmitt Pál kárpátaljai látogatásának ez volt a legfontosabb üzenete. A köztársasági 

elnök a Magyar Hírlapnak adott interjúban személyes élményeiről és a nagypolitikáról is K
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beszélt. „Valljuk meg: a kárpátaljai magyarokról nagyon kevés szó esik, nekik segítettünk 

eddig a legkevesebbet. Pedig talán a legnehezebb körülmények között ők őrzik meg 

magyarságukat, történelmünket, nemzetünk kultúráját” – mondta az államfő. 

 

Húsz éve szállták meg Kórógyot 

2011. október 4. - Új Magyar Képes Újság 

Jugoszláv Néphadsereg és a szerb szabadcsapatok által körülzárt magyar falut 1991. 

szeptember 29-én hagyta el az utolsó ember, a település házai és berendezésük, a 

mezőgazdasági gépek és egyéb vagyontárgyak a megszállók szabad prédájává váltak. A 

szomorú jubileum alkalmából a falu szívében található emléktáblánál koszorúzást 

tartottak múlt csütörtökön. A falu központjában 2006-ban állítottak emléktáblát a 

háborúban (1991-95) elesett vagy eltűnt kórógyiak emlékére, amelyet minden évben 

megkoszorúznak. Idén a Tordinci járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata szervezett 

megemlékezést, amelyre múlt csütörtökön, a faluelhagyás 20. évfordulóján került sor. 

 

Az általános nemzetiségi törvény elfogadása volt a cél 

2011. október 4. - RTV Hidak 

Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő jelenlegi mandátumának utolsó 

Képviselői Fórumát tartotta meg hétfőn. „A kormány betartotta azt az ígéretét, hogy a 

nemzetiségi intézményrendszert nem csorbítják, másrészt felkarolták az általános 

nemzetiségi törvényt, amit én a legfontosabbnak tartok, hiszen ezzel egy rendszert 

tökéletesítünk. Ezáltal lehetővé válhat, hogy a mostaninál jobban meg tudjuk valósítani a 

gyakorlatban a nemzetiségi jogokat.” A nemzetiségi törvény szövege elkészült, 

elfogadásának időpontja azonban az előrehozott választások miatt egyelőre bizonytalan. 

Göncz bejelentette, hogy újra megméretteti magát a választásokon. 
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