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> Malina Hedvig nem hazudott. A 2006 
augusztusában Nyitrán megvert magyar di-
áklány megtámadása után néhány hónappal, 
2006 novemberében hazugságvizsgálaton 
esett át az izraeli Tel-Avivban, s a poligráfos 
teszt eredménye egyértelműen azt igazolja, 
hogy nem hazudott – közölte a cas.sk szlovák 
hírportál, amelynek a közelmúltban a birtoká-
ba kerültek az öt évvel ezelőtti hazugságvizs-
gálat eredményéről készített feljegyzések. A 
portálon közöltek szerint Koby Rabin szakér-

tő egyebek között négy kérdést tett fel a 2006 
augusztusában történt támadásra vonatkozó-
lag: Kitalálta a 2006. augusztus 25-én történt 
támadást? Ön vagy valaki az Ön kérésére írta 
a blúzára a „Magyarok a Dunán túlra” és „Pa-
raziták nélküli Szlovákiát” feliratokat? Ön 
vagy valamelyik ismerőse postázta az említett 
dokumentumokat otthonába? A két fiatal, 
aki megtámadta a parkban, azt mondta Ön-
nek, hogy „Szlovákiában szlovákul”? Malina 
Hedvig az első három kérdésre nemmel, az 
utolsóra pedig igennel felelt. Koby Rabin 
szakvéleményében leszögezi: a poligráfos vizs-

gálat szerint Malina Hedvig igazat mondott, a 
legapróbb hazugságra utaló jel sem merült fel 
a teszt során. Robert Fico volt szlovák minisz-
terelnök szerint a Malina Hedvig-ügy kísérlet 
volt kormánya lejáratására és hangulatkeltésre. 
Robert Kalinák volt belügyminiszter azt állí-
totta: az eset nem történt meg. Azóta Malina 
Hedvig ellen folyik eljárás állítólagos hamis 
tanúzás miatt.

> Indián tiltakozás miatt halasztották el 
Tóásó perét. Ismét elhalasztották Tóásó Előd 
perét Bolíviában, mert a keddi meghallgatá-

son nem jelent meg a belügyminisztérium, 
vagyis az egyik panaszos képviseletében sen-
ki, és hiányzott 15 gyanúsított is. Kiderült, 
a gyanúsítottak többségét a főváros, La Paz 
utcáin a napokban kialakult kaotikus helyzet 
miatt nem szállították a tárgyalás helyszínére. 
Őslakos indiánok heves tiltakozásba kezdtek 
egy esőerdei autópálya megépítése miatt, de 
a hatóságok felléptek ellenük, ami után szoli-
daritásból országszerte több rokonszenvtün-
tetést is tartottak.  A meghallgatást október 
19-re halasztották, az ügy csak azt követően 
lép tárgyalási szakaszba.

Ország – világ

Két kiskorú magyar fiút vett őri-
zetbe a temerini rendőrség, aki-
ket azzal gyanúsítanak, hogy 
még hétfőn megvertek egy 
16 éves boldogasszonyfalvai 
szerb középiskolást. „A meg-
vert fiúnak eltörött az orra és 
az egyik ujja, a kórházi ellátás 
után hazaengedték. A rendőr-
ség szerint feltételezhető, hogy 
az incidens etnikai indíttatású 
volt” – olvasható a VajdaságMa 
délvidéki hírportálon.

MTI

Az újvidéki Magyar Szó 
honlapján arról számolt 
be, hogy Temerinben 

„vasárnap éjjel egy magyar fiatalt, 
hétfőn pedig egy szerb középis-
kolást vertek meg”. „Temerinben 
kedden őrizetbe vettek két 1995-
ös születésű személyt annak 
alapos gyanújával, hogy hétfő 
délután megverték Bojan O.-t 
a temerini közgazdasági iskola 
melletti parkban” – írta a délvi-
déki lap. Bojan Pajtic vajdasági 
kormányfő és Muskinja Heinrich 
Anikó tartományi ombudsman 
– akik az elmúlt napok törté-
nései miatt kedden Temerinbe 
látogattak – azzal a kéréssel for-
dultak az illetékes szervekhez, 
hogy sürgősen találják meg és 
büntessék meg az utóbbi időben 

a településen történt inciden-
sek elkövetőit. „Az ilyen jellegű 
erőszak Vajdaság multietnikai 
jellege és az itteni polgárok bé-
kés egymás mellett élése elleni 
támadás” – hangsúlyozta a vajda-
sági kormányfő. Szerinte szükség 
van az állami szervek, az iskola, 
a rendőrség és a szociális védelmi 
központ összehangolt akciójára, 
és „kiskorúakról lévén szó, ezek-
nek a gyerekeknek a szüleivel is 
el kellene beszélgetni”. Muskinja 
Heinrich Anikó ombudsman an-
nak a véleményének adott han-
got, hogy közvetítők bevonásá-
val kell kibékíteni az incidensben 
részt vevő feleket.

Az Újvidékhez közeli Teme-
rinben gyakoriak az inciden-
sek. A fenti esetet megelőzően, 
szeptember 25-én, vasárnap éjjel 
Temerin központjában egy ma-
gyar fiatalembert ért támadás. „A 
támadók egyike az arra elhaladó 
K. Norberttől szerbül megkér-
dezte, hogy magyar-e, s miután 
ő erre igennel válaszolt, arcul 
ütötte. A megtámadott futásnak 
eredt, mire egy másik támadó 
üvegpalackot vágott utána. Az 
elkövetőket – értesülések szerint 
mindketten bácsszőregiek – a 
rendőrség előállította, és bűnvádi 
feljelentést tett ellenük” – írja a 
délvidéki hírportál.

A helybéliek szerint a sértet-
tek számos esetben nem is tesznek 
feljelentést. Szeptember 11-én 
is történt egy incidens magyar 
és szerb fiatalok között, amellyel 
kapcsolatban az egyik magyar fi-
atal elmondta, hogy „Temerinben 
gyakoriak a magyar fiatalok elleni 
incidensek, és a verekedők csopor-
tokba verődve járják az utcákat”. 
Gusztony András temerini köz-
ségi vezető a történtek kapcsánt 
azt hangsúlyozta, hogy „teljesen 
felesleges arról beszélni, hogy ki 
ütött először, ki vágott vissza, és 
ki kapott több verést. A helyzet 
tarthatatlan” – idézte az elöljárót 
honlapján a Magyar Szó.

Gusztony hozzátette, hogy 
„roppant összetett problémáról 
van szó, hiszen Temerinben példá-
ul külön szerb, illetve magyar isko-
lába járnak a diákok. Amikor meg-
érkezett a 6000 menekült, akkor a 
szerb diákok elhelyezését nem tud-
ták máshogyan megoldani, mint 
hogy az akkori vegyes iskolából az 
összes magyar tagozatot áttették a 
magyar iskolába”. A községi vezető 
kérte a rendőrséget, „vizsgálják ki 
azt is, hogy áll-e valaki ezeknek a 
történéseknek a hátterében”. Az 
újvidéki Magyar Szó szerint a to-
vábbi összetűzések megelőzésére a 
rendőrség megerősítette a járőrö-
zést Temerin utcáin.

Temerinben gyakoriak a magyar fiatalok elleni incidensek, és a verekedők csoportokba verődve járják az utcákat
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Szerb–magyar összetűzések 
Temerinben

A Hír TV és a TV2 
romániai kábel-

szolgáltatókkal pereskedik

hIrdeTések

A Hír TV és a TV2 beperelte 
azokat a romániai kábeltelevízi-
ós társaságokat, amelyeknek a 
szolgáltatói csomagjában sze-
repel a két magyarországi tévé-
csatorna – adta hírül tegnap a 
Transindex című hírportál.

Saját értesüléseire hivatkoz-
va közölte az információt 
a Transindex. A portál úgy 

tudja, hogy a tévétársaságok azt 
szeretnék: valamennyi előfizető 
után fizessenek nekik sugárzási 
díjat a romániai kábeltévé-szol-

gáltatók, vagyis nemcsak a ma-
gyar, hanem a román fogyasz-
tókat is számítsák bele az elő-
fizetői körbe. A portál szerint 
a románok és a magyarok által 
vegyesen lakott településeken 
vagy a szórványtelepüléseken a 
román nemzetiségű előfizetők 
után is fizetniük kellene a ká-
beltársaságoknak, ami ezeken a 
településeken hátrányos helyzet-
be hozná a szolgáltatókat. A két 
televízió visszamenőleg is behaj-
taná a sugárzási díjakat – írja a 
Transindex. 


