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A magyar kormány nem hagyja magára a vajdasági magyarokat 

2011. október 11. - MTI, Vajdaság Ma 

A magyar kormány semmilyen vonatkozásban nem hagyja magára a vajdasági magyarokat, illetve 

azok legitim politikai képviseletét a Vajdasági Magyar Szövetséget - jelentette ki Németh Zsolt, az 

Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt kedden a szerbiai kárpótlási törvényről tartott 

meghallgatáson. Az államtitkár szerint azt a sebet tépték fel, amit az elmúlt években megbékélési 

folyamat keretében Magyarország és Szerbia elkezdett begyógyítani. A kezdeti lépések ígéretesek 

voltak, ezt a folyamatot akadályozta meg most ez a jogszabály. „Nem is tudunk továbbmenni a 

megbékélés útján egészen addig, amíg ezt az akadályt nem sikerül elhárítani az útból” - szögezte le 

az államtitkár. Németh Zsolt kiemelte: „Nem a magyar külpolitika, hanem az uniós integráció 

esetleges kudarcáról van szó, és ez nekünk ugyanolyan szomorú, mint az egész Balkánnak. A 

vajdasági magyaroknak érezniük kell, hogy odaállunk melléjük.” 

 

Kövér a határon túliak hátrányos megkülönböztetése ellen foglalt állást 

2011. október 11. - MTI, Echo TV 

A nemzet újrateremtésének útján tett következő lépésként arra készül az Országgyűlés, hogy 

megszüntesse a választójogban a határon túl élő magyar állampolgárokat sújtó hátrányos 

megkülönböztetést - jelentette ki Kövér László kedden Pétervásárán. Mindennek nyomán a határon 

túl élő magyar állampolgárok is beleszólhatnak a jövőben a nemzet ügyeibe - közölte az 

Országgyűlés elnöke, amikor 43, az erdélyi Gyulakutáról érkezett székely tette le a magyar 

állampolgársági esküt a Heves megyei településen. Mint elmondta: a Trianon emléknapról, az 

állampolgárság kiterjesztéséről szóló törvények, vlaamint az új Alkotmány csak a kezdetet jelentik 

azon az úton, amelynek a célja annak a szövetnek az újraszövése, amely Trianon előtt jellemezte a 

nemzetet. Szász Jenő, az MPP elnöke az ünnepségen úgy fogalmazott, hogy az elmúlt évi 

magyarországi választásokkal eljött a nemzet felébredésének pillanata. Ez annak tudatosulása, hogy 

nincs külön határon túli, illetve anyaországi magyar ügy, csak egy közös magyar ügy létezik. 

 

Radičová megbukott, az eurósánc elfogadása csúszik 

2011. október 11. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online, Magyar Nemzet, 

Népszabadság, Népszava 

Megbukott az Iveta Radičová vezette szlovák kormány, mert a parlament a bizalmi szavazással 

összekötött voksoláson nem szavazta meg az eurós mentőöv bővítését. Az európai stabilizációs 

mechanizmus elfogadásához 76 szavazatra lett volna szükség, de mindössze ötvenöten szavaztak a 

kezdeményezés mellett. Iveta Radičová a kudarcba fulladt szavazás után biztosan távozik a 

kormány éléről, az, hogy a pártok miként kezelik a kialakult helyzetet, a következő napok során 

derül ki. 
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Semjén: Trianonban nem külső ellenségeink győztek le bennünket 

2011. október 11. - MTI, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

Trianonban nem a külső ellenségeink győztek le minket. Azért következett be a trianoni katasztrófa, 

mert a belső ellenségeink hátba szúrták az országot - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

Oroszlányban a kettős keresztet formázó Trianon-emlékmű avatásán. Semjén Zsolt hangsúlyozta, 

miután az ország a területének kétharmadát elvesztette, Bethlen Istvánnal fel tudott állni a 

padlóról, és egy évtized alatt Európa egyik legerősebb országa lett. A miniszterelnök-helyettes 

kijelentette, a nemzeti kormány minden tőle telhetőt megtett a trianoni tragédia 

következményeinek enyhítésére. Elfogadták az állampolgárságról szóló törvényt, és kiemelte: már 

160 ezer határon túli magyar kérelmezte, hogy közjogilag is a magyar nemzethez tartozhasson. 

 

Lapértesülés: az RMDSZ ragaszkodik az ANI hatáskörének megnyirbálásához 

2011. október 11. - Krónika 

Az RMDSZ csak akkor szavaz meg bizonyos, az igazságszolgáltatás működését érintő kormányzati 

kezdeményezést, ha a PDL támogatja a tisztségviselők vagyonosodását vizsgáló Országos 

Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) hatáskörének szűkítését célzó tervezetet. Az RMDSZ vezetői 

tagadják a megállapodást, Kelemen Hunor szövetségi elnök azt állítja, nem is ismeri a Márton 

Árpád RMDSZ-képviselő által benyújtott, az ANI működését megnyirbáló módosításokat. A 

Hotnews hírportál által idézett politikai források szerint az RMDSZ azzal gyanúsítja a PDL-t, hogy 

az ANI-t nyomásgyakorló eszközként használja a szövetség honatyái ellen, hogy azok támogassák a 

választási törvényt és a területi-adminisztratív átszervezést. Az ANI az elmúlt időszakban több 

RMDSZ-képviselő és szenátor (Mátá András Levente, Kerekes Károly, Lakatos Péter) esetleges 

összeférhetetlenségét is vizsgálta. 

 

Kemény magyar és román bírálat Szerbiának a népszámlálás kapcsán 

2011. október 11. - Krónika, Új Magyar Szó 

Budapest mellett Bukarest részéről is kemény bírálatok hangzottak el Szerbia címére, és mindkét 

részről fölmerült, hogy megakadályozzák a szerb európai uniós csatlakozást az országban élő 

kisebbségeket érő hátrányos megkülönböztetés miatt. Román részről Viorel Badea demokrata-

liberális párti (PDL) szenátor bírálta élesen Belgrádot. A honatya leszögezte: a román parlament 

egyértelműen ellenzi Szerbia uniós csatlakozását, ha az ott élő román közösség nem részesül 

európai bánásmódban. Badea konkrétan azt rója fel a szerb hatóságoknak, hogy a jelenleg zajló 

népszámlálás során a helyi románok szerint a népszámlálóbiztosok nyomást gyakorolnak az ott 

élőkre, arra próbálva rávenni őket, hogy ne vallják magukat románnak vagy vlahnak. 

 

Hatezer aláírás gyűlt össze a marosvásárhelyi 2-es számú iskola névadása 
ügyében 

2011. október 11. - Krónika 

Már hatezer személy írta alá azt a petíciót, amelyben a marosvásárhelyi szülők akciócsoportja arra 

szólítja fel az RMDSZ helyi, megyei és országos vezetőit, hogy támogassák a 2-es számú általános 
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iskola névadásának ügyét. A szülők ugyanis azt szeretnék elérni, hogy az általános iskola az egykori 

polgármester, Bernády György nevét vegye fel. A helyi PSD azonban ugyancsak kampányol a 

névadás mellett: Adrian Păunescunak állítana így emléket. A szülők közleményükben rámutatnak, 

szerintük az iskola névadásának ügye nem valósulhat meg politikai valamint civil 

érdekérvényesítés, sem egységes akarat nélkül. Az aláírásokat majd november elején nyújtják át a 

szövetségi politikusoknak, akikkel konkrét lépésekről, tervekről, jövőbeni stratégiákról szeretnének 

egyeztetni, illetve ismertetik a szülői akciócsoport további lépéseit. 

 

Prioritás marad a regionális átszervezés 

2011. október 11. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Răzvan Mustea, PDL-s képviselő hétfőn a párt Országos Állandó Bürójának (BPN) ülése után azt 

nyilatkozta, hogy a PDL prioritásai között marad a legtöbb 12 régiós területi közigazgatási 

átszervezés, a parlamenti és helyi választások összevonása, és a honatyák számának csökkentése. 

„Politikai prioritásunk marad a regionalizáció, az igazgatótanács által megtárgyalt változat, azaz a 

legtöbb 12 régiós felosztás, a helyi választások összevonása a parlamenti választásokkal, a választási 

törvény egyéni körzetes változatban, plusz listás kiegyenlítéssel a leadott szavazatok függvényében 

és a honatyák számának csökkentése legtöbb 300-ra” - mondta Mustea. A PDL képviselője nem 

tudta megmondani, mit tesz pártja, ha az RMDSZ kitart álláspontja mellett a területi közigazgatási 

átszervezés kapcsán. 

 

Kényszerszabadságon Bíró Zsolt, a Marosvásárhelyi Rádió hírszerkesztője 

2011. október 11. - Erdély Ma, Duna Tv 

Bíró Zsoltot, a Marosvásárhelyi Rádió hírszerkesztőjét a nyár elején függesztették fel állásából, mert 

az adó igazgatótanácsa alkotmányellenesnek minősítette a rádiós szerkesztői tevékenységét és a 

Székely Nemzeti Tanácsban betöltött vezetői tisztségét. Bár a közszolgálati rádió bukaresti illetékes 

bizottsága nem állapított meg összeférhetetlenséget, Bíró a mai napig nem térhetett vissza 

munkájához. 

 

Valljuk meg bátran hitünket 

2011. október 11. - Rédai Botond - szekelyhon.ro 

Az október huszadikán kezdődő népszámlálás eredménye létfontosságú nemcsak a magyarság, 

hanem az egyházak számára is – figyelmeztetnek felhívásaikban az erdélyi történelmi egyházak 

képviselői. Hangsúlyozzák, magyarságunk számarányától függ iskoláink, intézményeink állami 

támogatása, anyanyelvünk használatának joga. Emellett a felekezeti hovatartozás vállalása az 

egyházak jövőjét határozza meg. A gyulafehérvári római katolikus érsekség közleményében az 

örmény katolikusok helyzetére is kitér, arra buzdítva őket, vallják római katolikusoknak magukat az 

összeírás során. 

 

Megálljt az összekacsintásnak! 

2011. október 12. - Gazda Árpád - Krónika 

A Krónika vezércikkében Gazda Árpád a MOGYE körül kialakult visszás helyzet kapcsán leszögezi: 

„Miközben az oktatási törvény némiképp kiterjesztette a kisebbségi oktatási jogokat, előírta, hogy a 
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multikulturális egyetemeken önálló tagozat vagy önálló oktatási vonal illeti meg a kisebbségieket, a 

marosvásárhelyi intézményben jogfosztó chartát fogadott el a szenátus, és a magyar nyelvű oktatás 

elsorvasztása irányában történtek lépések. A chartát kifogásoló miniszteri átiratot napirendre sem 

tűzték az egyetem szenátusában”. A szerző szerint „efféle furcsaságok csak akkor történhetnek, ha a 

hatalom valódi birtokosai kettős játszmát játszanak. Csak formálisan teszik meg a magyar koalíciós 

partner igényeit kielégítő lépéseket, a háttérben összekacsintanak a lépések ellenzőivel. Aláírják a 

törvényeket, a miniszteri rendeleteket, de nem akarnak azoknak érvényt szerezni. Ha nem kapna 

titkon bukaresti bátorítást a MOGYE vezetése, aligha mehetne szembe az állammal”. 

 

Fontos a cenzus 

2011. október 12. - Krónika 

A népszámlálás fontosságára kívánja felhívni a figyelmet nyílt levelében Bálint Benczédi Ferenc 

unitárius püspök. A Krónikához is eljuttatott közleményben az egyházi méltóság leszögezi: az 

erdélyi magyar nemzeti közösség számára különösen fontos ez a hivatalos állami számbavétel. 

Levelében arra kéri az unitárius híveket és minden erdélyi magyart, hogy bátran vallják meg 

magyarságukat, felekezeti hovatartozásukat és anyanyelvüket. 

 

Maradhat is a választási rendszer 

2011. október 12. - Krónika 

A koalíció tíz napon vagy két héten belül dönthet a választási rendszer módosításáról, de ha nem 

sikerül megegyezésre jutni, az is megtörténhet, hogy marad a jelenlegi rendszer – jelentette ki 

tegnap a koalíciós egyeztetést követően Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. Kelemen 

közölte, nem esett szó a választási küszöb csökkentéséről arra az esetre, ha tiszta egyéni 

választókerületes rendszert vezetnének be. Mint ismeretes, a PDL ezt szeretné, ám az RMDSZ 

csakis arányos rendszert fogad el. 

 

Egy ügyész kettős állampolgár 

2011. október 12. - Krónika 

Egyetlen ügyész rendelkezik kettős állampolgársággal a romániai ügyészek és bírák közül: a Vatra 

Dornei-i közvádló a román mellett moldáv állampolgársággal is rendelkezik – tudatta a Legfelsőbb 

Igazságszolgáltatási Tanács (CSM). A közelmúltban egy sepsiszentgyörgyi bírónő, Codreanu 

Melinda a CSM-től kért állásfoglalást abban a kérdésben, hogy összeegyeztethető-e bírói 

minőségével, ha fölveszi a magyar állampolgárságot. A testület rámutatott, ez nem zárja ki, hogy 

tovább dolgozzon bíróként. 

 

Moldáv állampolgár lenne egy PDL-s szenátor 

2011. október 12. - Krónika 

Fölvenné a moldáv állampolgárságot Viorel Badea demokrata-liberális párti (PDL) szenátor, hogy 

így még inkább részt vehessen a moldáviaiak érdekeinek védelmében. Ezt maga a kormánypárti 

honatya jelentette be. Közölte, egy hónapon belül benyújtja az állampolgársági kérelmet, és 

reményei szerint egy éven belül állampolgár lesz. A moldáv állampolgársági törvény ugyanakkor 
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tízéves folyamatos moldovai tartózkodástól teszi függővé az állampolgárság megadását, illetve ha 

valakinek moldáv házastársa van, már három év után kérvényezheti a honosítást. 

 

Koalíció: vége a bizottságosdinak 

2011. október 12. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Feloszlatták a kormányzó pártok vezetői a választási törvény módosításával megbízott négypárti 

bizottságot. A koalíciós tanácskozáson az a döntés született, hogy a jogszabályról a továbbiakban a 

„legmagasabb szinten” egyeztetnek a felek, így a testület munkájára többé nincs szükség. „Beláttuk, 

hogy a bizottságnak már sok értelme nincsen. Ott mindenki ragaszkodott saját pártja változatához, 

és a politikai kötődések nem tették lehetővé az engedményeket” – mondta az ÚMSZ-nek Fekete 

Szabó András. Az RMDSZ szenátusi frakcióvezetőjének tájékoztatása szerint a választási törvény 

módosítása elsősorban politikai döntés, ezért a továbbiakban pártelnökök próbálnak 

kompromisszumra jutni a kérdésben. Erre már tegnap történt próbálkozás: Kelemen Hunor 

RMDSZ elnök és Markó Béla kormányfő-helyettes a koalíciós tanácskozás után Emil Boc 

miniszterelnökkel tárgyalt a módosítások különböző változatairól. Az ÚMSZ értesülései szerint a 

szűkkörű egyeztetéseken nem történt áttörés.  

 

Intés a MOGYE rektorának 

2011. október 12. - Új Magyar Szó  

Akár az állami támogatástól is a MOGYE, ha az oktatási minisztérium felszólítása ellenére sem 

módosítja chartáját úgy, hogy lehetővé tegye a magyar intézetek létrehozását. Ezt a lehetőséget 

Veres Valér, Markó Béla miniszterelnök-helyettes felsőoktatásért felelős tanácsosa lebegtette meg 

azzal kapcsolatban, hogy Constantin Copotoiu, az egyetem rektora hétfőn azt nyilatkozta az 

Agerpres hírügynökségnek: biztos benne, hogy a szenátus nem fog hozzájárulni a felsőoktatási 

intézmény chartájának kért módosításához. A MOGYE vezetője kifejtette: az utóbbi években 

jelentősen romlott a magyar diákok felvételi eredménye, és a magyar oktatók tudományos 

teljesítménye is elmarad a román kollégákétól. 

 

CNCD: igaza van Tőkésnek 

2011. október 12. - Új Magyar Szó 

Hatszáz lej értékű bírsággal sújtotta az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNDC) Florin 

Nahorniac újságírót – tájékoztatta az ÚMSZ-t Asztalos Csaba, a CNDC elnöke. A Stefan cel Mare 

hetilap főszerkesztőjét Tőkés László európai parlamenti képviselő panaszolta be a testületnél, 

miután a vasúton terjesztett kiadványban a Florin Bucovianul szerzői néven közlő Nahorniac Tőkés 

meggyilkolására buzdított. Az EP-képviselő egyébként nemcsak a CNCD-hez fordult ebben az 

ügyben, hanem értesítette a vádhatóságot is. Az ügyben Tőkést képviselő Kincses Előd ügyvéd 

május 27-én a bukaresti törvényszéki ügyészségen emelt bűnvádi panaszt a kiadvány főszerkesztője 

ellen, de még nem érkezett válasz a panaszukra. 
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Átadták az újjáépített Ipoly-hidat 

2011. október 11. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Az első újjáépített Ipoly-hidat adták át kedden a Nógrád megyei Nógrádszakál-Ráróspuszta és a 

szlovákiai Rárós között Magyarország és Szlovákia határterületén. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára az ünnepségen azt mondta, ez a híd több, mint 

egy alkotás, mert a két ország kapcsolatának is kifejezője. Mint elmondta, további Ipoly-hidakról és 

komáromi hídról tárgyalnak, az önkormányzatok pedig számtalan közúti összeköttetést létesítenek 

a következő években a határ menti együttműködési programban. Érsek Árpád, a szlovák 

közlekedési minisztérium államtitkára kiemelte: ezek a hidak összekötnek minket, ezért fontos, 

hogy minél több ilyen létesítmény épüljön a jövőben. A következő elkészülő beruházás a Szécsény-

Pösténypuszta és Pető közötti Ipoly-híd lesz, ezt várhatóan november közepén adják át. 

 

Hét év előkészítés után felemás volt az Ipoly-híd átadása 

2011. október 11. - Szászi Zoltán - Új Szó Online 

Az Ipoly-hidak újjáépítési program első hídjaként október 11-én megtörtént a Rárós-Ráróspuszta 

közti közúti híd műszaki átadása, a magyar oldalon ugyan már használható a híd, de a szlovák 

oldalon még nem, október végéig kell még várni a használatba vételre. Az Új Szó értesülései szerint 

a szlovák oldal elhamarkodottnak vélte a hídátadás mostani dátumát, mert a szlovák oldalon még 

nem zárult le mindegyik engedélyeztetési folyamat, ezt korábban jelezték a magyarországi 

szervezőknek. A magyar fél pontosan tíz évvel a Mária Valéria híd megnyitásának napjára szervezte 

az ünnepséget, erről azonban egy hete még nem volt pontos információja az Ipoly-hidak építését 

előkészítő civil szerveződésnek és a környék polgármestereinek sem. 

 

Szlovákiában is kampányol a magyar közszolgálati média 

2011. október 11. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

Szlovákiába is átterjedt a magyar közszolgálati média megújulásáról Magyarországon októberben 

megindított reklámkampány - írta a medialne.sk hírportál. A médiával foglalkozó hírportál szerint 

az MTVA magyarországi óriásplakátjai Pozsonyban is megjelentek, azzal az eltéréssel, hogy a rajtuk 

lévő felirat kétnyelvű, és a magyar mellett szlovákul is olvasható. 

 

Az ismeretlen szomszéd 

2011. október 12. - Molnár Judit - Szabad Újság 

Zahorán Csaba történésszel készített interjút a Szabad Újság annak kapcsán, hogy nemrég jelent 

meg a Neznámy sused (Az ismeretlen szomszéd) című tanulmánykötet, melynek Kollai István és 

Slávka Otcenásová mellett Zahorán volt az egyik szerkesztője. A könyvben a mai magyar 

társadalmat, illetve az elmúlt húsz évben lezajlott folyamatokat mutatják be a szlovák olvasóknak. 

Véleménye szerint a közös projektek, az együttműködés kereteinek a kibővítése, a történészek 

párbeszéde jelenthet megoldást a szlovák-magyar kapcsolatokban. Fontosnak tartja, hogy készül a 

közös történelemkönyv: „Fontos, hogy a szövegek egymás mellett lesznek olvashatók, így a két 

szemlélet összevethető lesz, és remélhetően ez sokakat gondolkodásra késztet majd. Idővel a két 

szöveg talán elkezd majd beszélgetni egymással, és esetleg a két tézisből egy szintézis is kialakulhat. 
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http://www.bumm.sk/60780/atadtak-az-ujjaepitett-ipoly-hidat.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/10/11/het-ev-elokeszites-utan-felemas-volt-az-ipoly-hid-atadasa-fotok
http://www.bumm.sk/60793/szlovakiaban-is-kampanyol-a-magyar-kozszolgalati-media.html
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Népszámlálás: Szaporodó szabálytalanságok 

2011. október 11. - Vajdaság Ma 

A népszámlálás előrehaladtával tovább szaporodtak a szabálytalanságok. Gyakorlatilag minden 

községből, ahol főként magyarok és más kisebbségek élnek, szabálytalanságokról érkeztek 

bejelentések a nemzeti, vallási és anyanyelvi kérdésekkel kapcsolatosan vonatkozóan. A 

népszámlálóbiztos nem akart eleget tenni a jogos követelésnek, hogy a cirill betűs űrlapokat latin 

betűs írásmóddal töltsék ki, előfordult, hogy az összeíró biztos kihasználva az idős személy 

figyelmetlenségét, ceruzával kezdte tölteni a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdést, 

nyilatkozta Erdély Lenke, a VMSZ alelnöke. 

 

A Bizottság jogászai szerint nem diszkriminál a szerb törvény 

2011. október 11. - Bruxinfo, Kárpátalja Ma 

Nem talál kivetnivalót a magyar kormány által kifogásolt szerb restitúciós törvényben az Európai 

Bizottság jogi szolgálata – értesült megbízható forrásokból a BruxInfo. Az Európai Bizottság jogi 

szolgálata nem osztja a magyar kormány aggodalmait a nemrég elfogadott szerb restitúciós törvény 

kapcsán, amelynek elfogadására éppen Brüsszel kérte Belgrádot. A jogszabály nem diszkriminatív 

és mindenkit egységesen kezel – nyilatkozták a BruxInfónak nevük elhallgatását kérő források. A 

Bizottság jogi szolgálata arra a következtetésre jutott, hogy a kárpótlási jogosultságot vizsgáló szerb 

hatóságok minden esetet külön kezelnek majd és az ártatlanság vélelméből kiindulva nekik kell 

majd bizonyítaniuk, hogy valakinek az esetében fennáll a kizáró ok. Bár a magyar kormánynak joga 

lenne vétózni, ez kifejezetten ellentétes lenne azzal a nagyon pozitív üzenettel, amit az Európai 

Bizottság készül Belgrádnak címezni a szerdai országjelentésben. Úgy tudni, hogy Füle bővítési 

biztos és kollégái a tagjelölti státusz megadását biztosan javasolni fogják majd és a Bizottság arra is 

erősen hajlik, hogy a csatlakozási tárgyalások jövő évi megkezdését is indítványozza Szerbiával. 

 

Pásztor: Szerbia ne a magyarság rovására legyen tagjelölt 

2011. október 11. - MTI, bumm.sk 

Pásztor István szerint a Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ) is érdeke, hogy Szerbia szerdán 

megkapja az európai uniós tagjelölti státust, azonban ügyelni kell arra, hogy ez ne a vajdasági 

magyarság rovására történjen. A VMSZ a vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény 

elfogadása után azonnal bejelentette, hogy a vajdasági magyarokat hátrányos helyzetbe hozó 

rendelkezés alkotmányossági felülvizsgálatát, valamint hatályon kívül helyezését fogják kérni a 

szerb alkotmánybíróságtól. Pásztor hangsúlyozta, hogy a VMSZ még nem adta át az indítványt. 

Szerinte igényes beadványról van szó, amelynek jogilag megalapozottnak kell lennie, körbe kell 

járnia a történelmi tényállást és az erkölcsi hátteret is be kell mutatnia. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/4453/Nepszamlalas-Szaporodo-szabalytalansagok.html
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/4477-a-bizottsag-jogaszai-szerint-nem-diszkriminal-a-szerb-torveny
http://www.bumm.sk/60787/pasztor-szerbia-ne-a-magyarsag-rovasara-legyen-tagjelolt.html
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Növekszik a költségvetési hiány 

2011. október 12. - Virág Árpád - Magyar Szó, Pannon RTV 

Megkezdte a szerbiai parlament a költségvetés módosításáról szóló vitát. A közfogyasztás 

csökkentésére irányuló állami politikát igazolja a költségvetés képviselők elé terjesztett módosítása 

– állapította meg annak ismertetése során Mirko Cvetković kormányfő, aki a pénzügyi tárca 

vezetője is egyben. Az ellenzék bírálta a javaslatot, melyet egy újabb politikai huzavona részének, a 

realitást mellőző megoldásnak titulált. A VMSZ csak akkor támogatja azt, ha a kormány elfogadja a 

Vajdaság pénzelésére vonatkozó indítványukat. A tavaly decemberben elfogadott költségvetés 

értelmében a Tartományi Nagyberuházási Alapot kilencmilliárd dinár illeti meg a köztársasági 

költségvetésből, ebből eddig azonban csak egymilliárdot utalt át a köztársaság. A VMSZ 

indítványának lényege, hogy megszabja: a központi költségvetés még az év folyamán három 

részletben utalja át a fennmaradó nyolcmilliárd dinárt. 

 

Belgrád szerint félreértés történt 

2011. október 12. - Pataky István - Magyar Nemzet 

Csupán tisztázandó félreértésről van szó a szerb kárpótlási törvény ügyében – véli Dejan Sahovics, 

Szerbia budapesti nagykövete. A diplomata a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, 

Belgrádot kellemetlen meglepetésként érték az esetleges magyar vétóval kapcsolatos jelzések. A 

vitatott jogszabályról Sahovics elmondta: „A törvénynek a vagyon visszaszármaztatás korlátozásáról 

szóló része a II. világháború során Szerbiát megszálló erők kötelékébe tartozókat nevezi meg, 

megszálló erőből pedig közismerten több is volt. Szó sincs arról, hogy a rendelkezések csak a 

magyarokra vonatkoznának, főleg nem a szerbiai magyarok egészére. A törvény Szerbia összes 

polgárára vonatkozik, ideértve azokat a szerbeket is, akik a megszálló erők csatlósai voltak a II. 

világháborúban. Nincs különbségtétel nemzeti alapon és szó sincs a kollektív bűnösség elvéről. A 

jogszabályt az Európai Bizottság is áttekintette, s nem volt kifogása.” 

 

Húszan lettek ismét magyar állampolgárok 

2011. október 11. - Molnár Mónika - Új Magyar Képes Újság 

Múlt pénteken ismét sor került egy állampolgársági eskütételre, összesen húszan, köztük két 

kiskorú gyermek vehette át magyar anyakönyvi kivonatát a konzultól ünnepélyes keretek között. A 

hercegszőlősi Keresztes házaspár együtt vette át az okiratot. Egyikük esetében visszahonosításról 

volt szó. „Másfél éves voltam, amikor megszűntem magyar állampolgárnak lenni 1945-ben, a saját 

hibámon kívül. Ennek ellenére sosem szűntem meg magyarnak maradni, ami természetesen nem is 

fog változni. Egy hiányérzet volt bennem az elmúlt évtizedekben, ami most megszűnt. 

Elérzékenyültem az eskü alatt, nagyon jó magyar állampolgárnak lenni” – mondta Keresztes Árpád. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-10-12_Novekszik_a_koltsegvetesi_hiany
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1061-tizennyolcan-lettek-ismet-magyar-allampolgarok
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