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Kormányszóvivő: igenis van összetartozás a magyarok között! 
2011. június 3. – MTI  

Egy évvel ezelőtt döntött úgy az Országgyűlés, hogy a nemzeti összetartozás napjává nyilvánítja 

a trianoni békeszerződés aláírásának napját, s a parlament döntése egy hosszú, csaknem egy 

évszázados folyamatot zárt le. Ugyanis több mint kilencven éve írták alá a szerződést, és az 

azóta eltelt időszak alatt voltak olyan évek, évtizedek, amikor nagyon sokan nem is tudtak erről 

az évfordulóról, hiszen az volt a hatalom célja, hogy ezt elfelejtesse az emberekkel. Fontos, 

hogy megerősítsék azt a fajta összetartozást, amely békeszerződések és határok ellenére igenis 

létezik a magyarok között, mondta Nagy Anna kormányszóvivő. Az iskolai megemlékezések 

előkészítésének megkönnyítésére 131 oldalas pedagógiai háttéranyag készült a nemzeti 

összetartozás napjáról. A szombati megemlékezésre több helyen is lesz lehetőség majd az 

országban, így például Ópusztaszeren és Sárospatakon. A fővárosban szombat reggel felvonják 

a nemzeti lobogót az Országház előtt, a Kossuth Lajos téren, a budai Várban pedig délelőtt 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár és Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár köszönti a Szentháromság térről 

határon túli tanulmányi kirándulásra induló diákcsoportokat. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 

Emlékparkban délben kezdődik az ünnepi program, ahol Kiss-Rigó László szeged-csanádi 

megyés püspök és Tőkés László református püspök, európai parlamenti képviselő mond hálaadó 

imát, majd ünnepi beszédet tart Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Sárospatakon 17 órakor 

ünnepi ökumenikus istentisztelet lesz; az eseményen Semjén Zsolt mond ünnepi beszédet. A 

nemzeti összetartozás napján mintegy négyszázan vehetik át a magyar állampolgárságot, így 

például Hódmezővásárhelyen, Egerben, Hajdúnánáson, Baktalórántházán, Békéscsabán és 

Budapesten, valamint külföldön is, többek között Ausztráliában. 

 

Eddig kilencvenezer állampolgársági kérelem érkezett 
2011. június 2. - MTI, hirado.hu, Echo TV 

Napi nyolcszáz állampolgársági kérelem érkezik, és eddig mintegy kilencvenezer igénylést 

regisztráltak – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Civil Akadémia által rendezett 

budapesti konferencián. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes kiemelte: a kettős 

állampolgárság gyakorlata evidencia az Európai Unióban, az egyszerűsített honosításról hozott 

jogszabály teljes mértékben megfelel az unió törvényeinek. Semjén Zsolt szólt arról is, hogy a 

határon túli magyarság megmaradása szempontjából kulcsfontosságú az etnikai magyar pártok 

megmaradása és támogatása. Elmondta, a kormány az etnikai alapú magyar pártokat tudja 

támogatni, „a vegyes pártok óhatatlanul csúszást jelentenek az asszimiláció felé”. 

 

Antal Árpád: Crin Antonescu is létezik, a Székelyföld is létezik 
2011. június 2. - Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Románia nemzetbiztonságát nem a Székelyföld autonómiája veszélyezteti, hanem az, ha a 

román politikusok elhitetik a székelyekkel, hogy az autonómiát nem lehet békés, demokratikus 

eszközökkel kivívni, szögezte le Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester a brüsszeli 

Székelyföld-iroda körül kialakult román tiltakozások kapcsán. Sepsiszentgyörgy RMDSZ-es 

polgármestere úgy fogalmazott, amiért Crin Antonescunak nincs a zsebében a 
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személyazonossági igazolványa, attól ő még létezik; a Székelyföldnek ugyan nincs a román 

államtól hivatalos igazolványa, ám emiatt nem lehet kétségbe vonni a létezését. 

 
Nemcsak tőlünk vették el a Tátrát, hanem tőlük is a Balatont 
2011. június 2. - Tompos Ádám - Magyar Nemzet Online 

A Károli Gáspár Református Egyetemen tartott rendezvény résztvevői arra keresték a választ, 

hogyan fordulhat elő az, hogy egyetemisták rendszerint összekeverik Kassát és Pozsonyt, 

Kolozsvárt és Marosvásárhelyt? Vagy hogy ha azt a feladatot kapják, hogy jelöljék be a 

vaktérképen, hogy hol van Újvidék, akkor besatírozzák az egész Vajdaságot. Ezek a példák 

szemléltetik, hogy komoly problémák vannak a magyar oktatásban Trianon tanítása kapcsán. A 

konferencián felszólalt többek közt Kovács József, a Károli Gáspár Református Egyetem 

Történettudományi Intézetének vezetője és Surján László fideszes EP-képviselő. 

Szamborovszkyné Nagy Ibolya, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

tanára szerint sokat segíthet Trianon feldolgozásában a szervezett csereoktatás. Ezen a 

véleményen voltak a meghívott budapesti középiskolai tanárok is, akik üdvözölték a kormány 

azon kezdeményezését, amelynek értelmében eljuthat minden középiskolás az elszakított 

magyar területekre. 

 

Magyarok világtalálkozója 
2011. június 3. - Tarics Péter - Magyar Nemzet 

Négy napon át nyolc helyszínen több mint száz program lesz az I. Magyar Világtalálkozón 

június 30. és július 3. között Balatonlellén – mondta Tanka László, a Panoráma Világklub 

alapító elnöke, az I. Magyar Világtalálkozó főszervezője. A világ számos országából, az 

összmagyarság valamennyi korosztályából várják a résztvevőket a fesztiváljellegű 

rendezvénysorozatra, ahol a kultúra, a tudomány, a művészet, a gazdasági élet és a sport 

világának jeles képviselői mutatkoznak be. A találkozó legfőbb célja, hogy megteremtsék a 

határokon átívelő, sokszínű és kölcsönös előnyökre épülő együttműködés lehetőségét. Tanka 

László elmondta, a világtalálkozó megrendezésének alapját a külhoni magyarság körében 

végzett, csaknem másfél évtizedes kapcsolatépítés, a médiaháttér, a rendezvények, a 

terebélyesedő világklubhálózat jelenti. 

 
Feljelentéssel szállt be Funar a kolozsvári táblabotrányba 
2011. június 2. - Krónika, Szabadság 

Feljelentést tett az ügyészségen Gheorghe Funar egykori polgármester a Mátyás-szobor 

restaurálásában részt vevő személyek ellen, akiket hivatali visszaéléssel vádol. A Nagy-

Románia Párt (PRM) főtitkára elmondta, azért tett feljelentést, mert a szoborcsoport 

restaurálását végző személyek nem helyezték vissza a Iorga-idézetet tartalmazó táblát, amelyet 

1992-ben, az ő polgármesteri mandátuma idején szereltek fel a talapzatra. „Ez bűncselekmény, 

mivel egy történelmi emlékmű engedély nélküli részleges megrongálásáról és meggyalázásáról 

van szó” – fogalmazott Funar. 
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A Mócvidék brüsszeli képviseletének megnyitását javasolja Mircia Giurgiu 
képviselő 
2011. június 2. - Krónika 

Mircia Giurgiu független képviselő beindítja a Mócvidék brüsszeli képviseleti irodájának 

létrehozását, ha a Székelyföldnek megmarad a képviselete. A Kolozs megyei parlamenti 

képviselő kijelentette? interpellációban kéri majd, hogy a román külügyminiszter ismertesse 

Románia hivatalos álláspontját a Székelyföld szerdán, Brüsszelben megnyílt európai uniós 

képviselete kapcsán. „Ha a külügyminisztérium nem ad konkrét választ, akkor beindítjuk a 

Mócvidék brüsszeli irodájának megnyitását, amely a térség hagyományainak, termékeinek, 

foglalkozásainak, idegenforgalmának népszerűsítését végzi, illetve részt vesz uniós 

programokban és projektekben” – mondta Giurgiu.  

 

Magyarországi alapítvány szerzett többségi tulajdont az Udvarhelyi Híradó Kft.-
ben 
2011. június 2. - transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Tegnap az Udvarhelyi Híradó Kft.-ben többségi tulajdont szerzett a budapesti bejegyzésű 

Határok Nélkül a Magyar Sajtóért Alapítvány - áll egy, az Udvarhelyi Híradó Kft. által 

kibocsátott sajtóközleményben. Az Udvarhelyi Híradó Kft. az Udvarhelyi Híradó, a Csíki 

Hírlap, a Vásárhelyi Hírlap, a Gyergyói Hírlap napilapok illetve a Székelyhon.ro hírportál 

kiadója. A Transindex megjegyzi, hogy „szakmai körökben tényként keringett az az értesülés is, 

hogy a nagyváradi Bihari Napló is Tőkés László érdekcsoportjába került. Rais István, a lap 

főszerkesztője cáfolta az értesülést, a Transindex kérdésére elmondta, semmilyen hasonló 

trösztön belüli tranzakcióról nincs tudomása”. 

 

România liberă: a román politikai elit fél a székelyek kezdeményezéseitől 
2011. június 2. - transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

A politikai elit azért fél a székelyek kezdeményezéseitől, mert még mindig a történelmileg 

meghaladott sztereotípiák és előítéletek foglya - ezt a gondolatot bontja ki csütörtöki 

vezércikkében a România liberă. A napilap hasábjain Sabina Fati publicista, a lap 

társfőszerkesztője megállapítja: 1919 óta a román politikai elitet időnként elfogja a félelem, 

hogy esetleg elveszíti Erdélyt, s hogy Budapest kiterjesztheti befolyását erre a „provinciára”, 

amely a Habsburgok idején együtt fejlődött az akkori Közép-Európa egészével. A kommentátor 

szerint a brüsszeli Székelyföld-iroda Tőkés Lászlónak azt a törekvését segíti, hogy a maga 

oldalára állítsa az erdélyi magyarokat. Így akarja ugyanis bizonyítani számukra, hogy az a 

térség képes akkor is boldogulni, ha nem csupán Bukarest felé tartja kéregető tenyerét, hanem 

utat keres a brüsszeli intézményekhez is. 

 

Megalakult az RMDSZ Partiumi Önkormányzati Tanácsa 
2011. június 2. - transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, Új Magyar Szó, Reggeli Újság, Szabadság, 

Nyugati Jelen 

Június 2-án Margittán megalakult a Partiumi Önkormányzati Tanács, amely Bihar, Szatmár, 

Szilágy, Arad, Temes és Máramaros megyék RMDSZ-es önkormányzati képviselőiből áll. A 

Tanács elnökévé Szabó Ödön Bihar megyei tanácsost választották meg, az elnökség tagjai: Pop 
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Imre, Kraszna polgármestere, Kaba Gábor, Zsombolya polgármestere, Bognár Levente, Arad 

alpolgármestere, Illyés Gyula, Szatmárnémeti polgármestere és Vida Noémi, nagybányai helyi 

tanácsos. Kelemen Hunor szövetségi elnök a Tanács alakuló ülésén felszólalásában emlékeztette 

a jelenlévőket, hogy két héttel ezelőtt már megalakult a Székelyföldi Önkormányzati Tanács, 

egy héttel ezelőtt pedig a Belső-erdélyi Önkormányzati Tanács. A három regionális 

önkormányzati tanács megalakulása után megmarad továbbra is az országos testület, 

összehangolva a regionális tanácsok működését és képviselve az általános érdekeket. 

 

Kelemen Hunor: nem valószínű az alkotmánymódosítás ebben a ciklusban 
2011. június 2. - transindex.ro 

„Én nem hiszem azt, hogy az alkotmány örök érvényű és nem megváltoztatható, ezért ezt a 

cikkelyt törölni kell. Ugyanígy az 1-es cikkelyt is, mert az RMDSZ azt akarja elérni, hogy a 

nemzeti kisebbségeket államalkotó tényezőként ismerjék el. A mi elképzelésünk szerint a 

Szenátus a történelmi régiók képviselete kell legyen, és a fejlesztési régiók szerkezetét is át kell 

gondolni” – ismertette Kelemen Hunor, ugyanakkor hozzátette, szerinte ebben a törvényhozási 

ciklusban nem valószínű az alkotmánymódosítást. 

 

Az EMNP nem bűvészkalap, nincs kiugró nyuszi 
2011. június 2. - Parászka Boróka - manna.ro 

Parászka Boróka Gergely Balázzsal, az EMNT alelnökével készített interjút. Gergely úgy 

fogalmazott, hogy: „Nem tudok sem az RMDSZ-re sem az MPP-re ellenfélként, ellenségként 

gondolni. Erdélyen a politikai pluralizmusra nagy szükség van, egymást kell kiegészíteniük a 

szervezeteknek. Kérdés, hogy mi le tudjuk-e fedni azt a széles társadalmi igényt, amit az 

RMDSZ egymaga nem tudott lefedni. Kérdés, hogy, kiegészítő eleme tudunk-e lenni ennek a 

már meglévő rendszernek. A fiatalságot nem években mérem, az RMDSZ is hangsúlyosan 

váltott az elmúlt időszakban. Az a lényeg, hogy általános értelemben felfrissüljön a közélet”.  

 

Néha Szlovéniát akarom 
2011. június 2. - Czika Tihamér - manna.ro 

Czika Tihamér szerint „Erdély sajnos soha nem lesz Szlovénia, Románia soha nem lesz 

Finnország, és Székelyföld sem lesz soha Dél-Tirol. Itt ez a nacionalista mocsok addig fog 

tartani, amíg az egyik csoport végképp felemészti a másikat. El fogunk pazarolni még egy 

évszázadot a XIX. század digitalizált újrajátszására. Feléljük a kreatív energiánk nagyobbik 

részét életminőség szempontjából valójában felesleges dolgokra. Mindannyian, a románok is, 

mi is. Eközben Szlovéniából már Luxemburg lesz. Mi meg maradunk a tábláinkkal, 

zászlóinkkal, történelmi térképeinkkel, egységes nemzetállami vagy éppen revizionista 

álmainkkal”. 

 

Különbözőek vagyunk, de együtt kell dolgoznunk 
2011. június 2. - Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

Az ausztriai Kismartonban tartja június 2-4 között kongresszusát az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Szövetsége (FUEN). A rendezvény házigazdája a felsőőrvidéki horvátok szervezete. 

Az RMDSZ kongresszusi küldöttségét vezető Borbély László politikai alelnök a kisebbségi 
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szervezetek közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta. „Különbözőek vagyunk, de együtt 

kell dolgoznunk az európai kisebbségi jogokért” – fogalmazott Borbély László. Beszédében 

sikerként könyvelte el a tanügyi törvényben foglalt kisebbségi oktatási jogokat, amellyel húsz 

éve megfogalmazott kisebbségi követelést sikerült teljesíteni. Ugyanakkor tájékoztatta a 

résztvevőket arról, hogy milyen nehézségekbe és nacionalista elutasításba ütközik a kisebbségi 

törvény elfogadása. 

 

Küldöttgyűlés a Székely Nemzeti Tanácsnál 
2011. június 2. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából ülésezik a Székely Nemzeti Tanács a 

marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében június 3-án. Az SZNT vezetősége korábban 

elmondta, négy határozat-tervezetet készítettek elő az országos küldöttgyűlésre: kettő az EU 

polgári kezdeményezésére vonatkozik, egy elvi nyilatkozat az autonómiatörekvésről, egy pedig 

összeférhetetlenségi határozat, amelyben kérik a szervezet vezetőinek az átvilágítását. 

 

Trianonra emlékeznek Székelyudvarhelyen 
2011. június 2. - Antalfi József - szekelyhon.ro 

Trianoni megemlékező ünnepségre kerül sor a székelyudvarhelyi Millenniumi Emlékoszlopnál 

június 4-én, pontban 17 óra 32 perckor. A békediktátum aláírásának kilencvenegyedik 

évfordulója alkalmából az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Székely Nemzeti Tanács, 

valamint a Magyar Polgári Párt közösen rendezi a koszorúzással egybekötött megemlékezést. 

 

Közösen az összetartozás napján 
2011. június 3. – Krónika, Reggeli Újság 

Több erdélyi és partiumi városban is megünneplik szombaton a Nemzeti Összetartozás Napját, a 

legtöbb helyen a magyar politikai és civil szervezetek közösen emlékeznek a trianoni 

békeszerződés aláírásának évfordulóján. Bár közös rendezvényt nem nagyon szerveznek, a 

magyar politikai pártok képviselői a legtöbb városban megtisztelik jelenlétükkel egymás 

rendezvényeit. Egyedül Háromszéken szervez külön-külön rendezvényt az RMDSZ és a 

Magyar Polgári Párt (MPP). Antal Árpád polgármester szerint felhívásban kértek mindenkit a 

megemlékezésen való részvételre. 

 

A legjobb állapot 
2011. június 3. - Balogh Levente - Krónika 

A Krónika vezércikkében Balogh Levente az elmúlt napok feszültségekkel teli eseményei, 

valamint Németh Zsolt kijelentése – miszerint a magyar–román kapcsolatrendszer történelmileg 

a legjobb állapotban van – kapcsán megjegyezte: „Még ha nem is teljes meggyőződésből, de az 

RMDSZ-től függő PDL-nek most nemigen hiányzik a magyarellenes hangulat – Băsescu 

államfő és Boc kormányfő sem túl vehemensen ítélte el a székely képviselet megnyitását. 

Băsescu épp jókor dobta be a köztudatba az alkotmánymódosítás ügyét, így legalább nem 

kizárólag a magyarok gyalázásáról szól a romániai politikai diskurzus. Márpedig a kedélyek 

csillapítására nagy szükség van mindkét oldalon – vélhetően Németh kijelentése is ezt szolgálta 

–, ugyanis úgy tűnik, mintha bizonyos körök politikai céljaik megvalósítása érdekében azt sem 
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bánnák, ha az ellentét nyílt konfliktussá fajulna. Egyes kalandor politikusok érdekeit ez 

bizonyosan jól szolgálná – de hogy a két nemzetét és a két országét nem, az biztos”. 

 

Magyar ünnep Kolozsváron 
2011. június 3. - Kiss Előd-Gergely - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Egyhetesre bővül a Kolozsvári Magyar Napok elnevezésű, második alkalommal sorra kerülő 

rendezvény augusztus 15–21. között. Az eseménysorozatot idén is közösen szervezi az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), az RMDSZ és a Kincses Kolozsvár Egyesület. Gergely 

Balázs, a rendezvény főszervezője a csütörtöki beharangozó sajtótájékoztatón elmondta: az idei 

ünnepség megszervezésére 100 ezer eurós keretből gazdálkodhatnak, ez a tavalyi költségvetés 

közel kétszerese. 

 

Választások előtt a Székely Nemzeti Tanács 
2011. június 3. - Benkő Emőke - Krónika 

A Krónika hétvégi mellékletében Benkő Emőke, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) alelnöke a 

szervezet történetéről, céljairól közölt hosszabb írást. A szerző leszögezte: „Az MPP, az erdélyi 

magyarság második politikai pártja, már indulásakor összefonódott az SZNT-vel, hathatós 

segítséget nyújtva a belső népszavazás lebonyolításához. A későbbiekben a helyhatósági 

választások eredményeképpen vezető politikai tisztségeket betöltő állandó bizottsági tagok, 

megsértve az összeférhetetlenség elvét, a székely nép közképviseletét párt- és egyéni ambíciók 

szolgálatába állították. Az SZNT jelenleg elveszítette pártoktól független szerepét és ezzel 

cselekvési szabadságát is. A közképviseletet egy szűk érdekcsoport látja el, őket terheli a 

felelősség mindazokért a mulasztásokért, melyeket elkövettek. Mint hitelét vesztett, 

meggyengült politikai alakulat, az SZNT zászlaját lobogtatva, készül a választásokra”. 

 

Stratégia 
2011. június 3. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

Sike Lajos a Duna Televízió által közvetített RMDSZ-MPP-EMNT vita kapcsán közölt cikket 

az Új Magyar Szó pénteki számában. A szerző úgy fogalmaz, hogy „leginkább akkor 

okosodtam, amikor Szász az erdélyi magyarság által követendő stratégiáról győzködte 

Kovácsot! Íme a sorrend és az útvonal: Brüsszel, Budapest, Székelyföld, Bukarest! Legutolsó 

tehát fő sanyargatónk, ahol minden ránk érvényes törvényt meghoznak. Mi tökkelütöttek, eddig 

azt hittük, a bukaresti hatalom akarata meghatározó, ezért arrafelé kell legtöbbet lobbiznunk, 

kiváltképpen azzal, hogy minden áron ott legyünk a parlamentben! Lám, sorsunk javulásában 

fontosabb az uniós figyelés (mint a Felvidéknél is: „ejnyebejnye”!), a pesti hazafias biztatás 

(„tartsatok ki, drága magyar véreink, majd jövünk mi is!”) és a székely micsodaság. Azaz a 

borvíz, kürtőskalács, s a székely vicc és a furfang? Adja isten: járjanak túl az oltyánok eszén!”. 

 

Magyar állampolgársági eskü Hosszúpályiban 
2011. június 3. - Reggeli Újság 

Hosszúpályi nagyközség önkormányzatának a meghívására az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

nagyváradi Demokrácia Központjának két munkatársa, Zatykó Gyula, a Demokrácia Központok 
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Partiumi régióelnöke és Nagy József Barna, nagyváradi irodavezető május 30-án részt vett 14 

Bihar megyei magyar állampolgársági esküjén. Hosszúpályiban ez a csoportos eskütétel volt az 

első, amikor a könnyített honosítási eljárás során kapták meg egy másik ország állampolgárai a 

magyar állampolgárságot is. Ezentúl havonta szerveznek eskütételt itt, ahol sokan adták be és 

adják be a mai napig állampolgársági kérelmüket, és szintén sokan kérték azt, hogy itt tehessék 

le az állampolgársági esküt is. 

 

Eltapos bennünket a nyolcvan százalékos román többség 
2011. június 3. - Kiss Olivér - Szabadság 

Kiss Olivér az utóbbi időszak magyarellenes eseményeivel kapcsolatban fontosnak tartotta 

megjegyezni: „végképp leírták a kolozsvári magyarságot. Fogadjuk el végre, hogy a 80 

százalékos román többség eltaposott bennünket: Gheorghe Funar ennek nyilvánvaló 

megnyilvánulása volt, Emil Boc polgármesterkedése alatt, a gödör-ügy idején is felszínre került, 

most viszont már nyíltan, mi több büszkén zajlik a taposás. (…) Hiú ábránd számon kérni a 80 

százalékos többségtől a törvényességet, az aláírást, az adott szót. Egyesek erélyesebb fellépést 

vártak volna a magyar alpolgármestertől, de kíváncsi vagyok, ilyen helyzetben mit tettek volna, 

akik (sajnos) Kolozsváron semmilyen formában és semmilyen szinten nem gyakorolják a 

politikai/közigazgatási hatalmat: EMNT, EMNP, MIT, EMI, SZNT, Demokrácia Központ, MPP 

stb. Mert az ilyen helyzetekben derülne ki, hogy ők is csupán a lehengerlő többséggel és a 

megértés hiányával szembesülnének”. 

 

Tiltakozás helyett kitartásra biztat Bokor Tibor RMDSZ-szenátor 
2011. június 3. - Fekete Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Nem tartja ésszerűnek a civil tiltakozást Bokor Tibor háromszéki RMDSZ-szenátor a Mircia 

Giurgiu által beterjesztett, oktatási törvényt módosító javaslat ellen, amely szerint törölnék azt a 

cikkelyt, amely úgy rendelkezik, Románia történelmét és földrajzát anyanyelvükön tanulják a 

nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok – hangsúlyozta a honatya Sepsiszentgyörgyön. Bokor 

szerint csak ártana az utóbbi időben felerősödött magyarellenes hangulatban, ha a csíki ifjúsági 

kezdeményezéshez hasonlóan a háromszéki fiatalok is tiltakozó levelekkel bombáznák ennek 

érdekében a szenátust, inkább arra kell összpontosítani, hogy a törvény minél több cikkelyét 

minél hamarabb gyakorlatba ültessék, mert egy megadott és gyakorolt jogot nem lehet elvenni. 

 

Maros megyében egyre gyakrabban kerül elő a „magyar kártya" 
2011. június 3. - Mózes Edith - Erdély Ma, Népújság 

Mózes  Edith szerint „Ha még valakinek kételye lett volna, most már bizonyos, hogy a jövő évi 

választási kampány kellős közepén vagyunk. Ha egyébből nem is, abból bizonyosak lehetünk 

efelől, hogy egyre gyakrabban kerül elő a magyar kártya.” A szerző hangsúlyozza, hogy „ami a 

dicsőszentmártoni magyar iskola létrehozása körül folyik, kimeríti a szélsőséges nacionalizmus 

és intolerancia fogalmát. Holott a dicsői magyar szülők csupán azt szeretnék, hogy gyermekeik 

magyar iskolában, anyanyelvükön tanulhassanak. Ezt a jogot az alkotmány és az oktatási 

törvény egyaránt garantálja, nem beszélve azokról a nemzetközi egyezményekről, amelyeket 

Románia is aláírt”. 
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Hatmillió forintos támogatás a Jókai Színháznak 
2011. június 2. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Hatmillió forinttal támogatja Komárom önkormányzata a révkomáromi Jókai Színházat, az 

összeg két darab színpadra állítását segíti. A komáromi önkormányzat a korábbi évekhez képest 

idén magasabb összegű támogatásban részesíti a Jókai Színházat. Molnár Attila, Komárom 

fideszes polgármestere elmondta, készülnek arra is, hogy a városban bezárt Jókai mozi a színház 

kamara-előadóterme lehessen. 

 

Párkány megint Párkány lehet 
2011. június 2. - Veres István - Új Szó 

A közeljövőben azok a szlovákiai magyar községek és városok is feltüntethetik 

helységnévtáblájukon a település magyar megnevezést, amelyek eddig ezt nem tehették meg. A 

szlovák törvényhozás által jóváhagyott kisebbségi nyelvhasználati törvény hatályon kívül 

helyezte az 1994-es táblatörvény rendelkezéseit, így a szlovák történelmi személyiségekről 

elnevezett települések is lehetőséget kapnak arra, hogy a hivatalosan használhassák a település 

magyar nevét. Így többek közt Párkány, Diószeg, Ógyalla és Gúta települések 

önkormányzatainak legkésőbb 2012. június 30-ig gondoskodniuk kell a magyar nyelvű 

helységnévtáblák kihelyezéséről. 

 

Cselekvési kényszer hajtja az Orbán-kormányt 
2011. június 2. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

Török Gábor politikai elemző a pozsonyi magyar napilapnak adott interjúban a határon túli 

magyarok választójogával kapcsolatban elmondta, „nagyon nehéz lesz azt megoldani, hogy ne 

másodrendű választói jognak látszódjon a határon túli magyarok számára adott lehetőség”. 

Szerinte, ha megmaradnak a mostani rendszer alapelemei, és az egyéni választókerületekben 

nem jutnak szavazathoz a határon túliak, akkor az azt jelenti, hogy csak valamilyen listás 

megoldásban vesznek részt. Megoldás lehet szerinte még határon túli választókerületek 

kialakítása. Úgy véli, a tisztán listás választás a leginkább problémamentes, „ez viszont nem 

érdeke egyetlen, kormányra kerülni kívánó politikai erőnek sem. A választójog kérdésével „egy 

olyan problémát szerzett magának a Fidesz, amelyben végül nehéz lesz mindenki 

megelégedésére dönteni. És itt a mindenki alatt a határon túli magyarokat is értem. És abban 

meg egyáltalán nem vagyok biztos – és ebben a Fidesz sem olyan biztos –, hogy a határon túli 

szavazatok, kizárólag a Fideszt erősíthetik egy következő választáson” – szögezte le Török. 

 

Megemlékezés a komáromi Trianon-emlékoszlopnál 
2011. június 2. - bumm.sk 

A Te Ügyed KÖR (T.Ü.Kör) polgári társulás szervezésében megemlékezést tartanak a trianoni 

szerződés aláírásának évfordulóján az észak-komáromi református kollégium udvarán felállított 

Trianon-emlékoszlopnál. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal egy 

követ szülőhelyükről, hogy az emlékoszlop köré halmozott kövek hirdessék az új magyar 
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összetartást. További kérés, hogy mellőzzék a pártok jelképeit ábrázoló zászlókat, 

transzparenseket, valamint egyenruhát se viseljenek. 

 

Kutya, behúzott farokkal 
2011. június 2. - Mészáros László - Felvidék Ma 

„Már-már hihetetlen, hogy egy EU-tagállam és NATO-tag polgáraitól ily módon tagadja meg 

sorozatosan az emberi jogokat. Állandóan arról papolnak a szlovák politikusok, hogy nálunk 

demokrácia van, meg hogy minden kisebbség elégedett a sorsával, csupán a magyarok nem, 

pedig biztosítják számukra az egyéni jogokat. Nos, itt meg kell állnom egy kicsit. Mert mik is 

azok az egyéni jogok, amelyeket nekünk biztosítanak? Talán a múlt héten elfogadott kisebbségi 

törvénykotyvalék? Az nem a miénk!” – írja Mészáros László a Felvidék Ma hírportálon azzal 

kapcsolatban, hogy a szlovák törvényhozás első olvasatban elfogadta azt az alkotmánymódosító 

javaslatot, mely megszüntetné Szlovákiában a kisebbségek kollektív jogait. 

 
Betiltották a Nemzeti Arcvonalat 
2011. június 2. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A szerb alkotmánybíróság csütörtökön úgy döntött, hogy a szélsőséges Nemzeti Arcvonal 

(Nacionalni stroj) titkos szervezet, amelynek működését az Alkotmány tiltja. A bíróság ezzel 

betiltotta a szervezet tevékenységét, népszerűsítését, programcéljai és eszméi terjesztését. A 

betiltásra vonatkozó javaslatot 2008 októberében tették, azzal a indoklással, hogy a Nemzeti 

Arcvonal “titkos politikai szervezetként” működik, működésével nemzeti és vallási gyűlöletet 

szít, amelyet Szerbia Alkotmánya tilt. 

 

Anyanyelvhasználati kérdésekről tanácskoztak 
2011. június 2. - Magyar Szó, pannonrtv.com 

Immár tizedszer nyitotta meg kapuit tegnap A magyar nyelv hivatalos használata a 

közigazgatási szervekben és az igazságügyben elnevezésű szakmai tanácskozás Palicson. A 

három napig tartó szemináriumot a Tartományi Oktatási, Jogalkotási és Nemzeti Közösségi 

Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács szervezte, témája a kötelmi, a polgári és a nemzetközi 

büntetőjog. Emellett a rendezvényen bemutatásra került a Nyelvi jogaink Szerbiában című 

kiadvány, amelyet a Magyar Szó olvasói a lap szerdai számában kaphattak kézhez. A részvevők 

egyperces néma felállással emlékeztek meg a napokban elhunyt Mádl Ferenc egykori 

államfőről, aki a meghívott előadók listáján szerepelt. 

 

Idén nem lesz Szabadegyetem 
2011. június 3. - Tápai Renáta - Magyar Szó 

Az idén nem szervezik meg Kishegyesen a térség egyedülálló rendezvényét, a Vajdasági 

Szabadegyetemet, amelyen az elmúlt években több száz fiatal hallhatott számos témában 

előadásokat hazai és külföldi előadóktól. A jubileumi tízedik rendezvényt 2012-ben tartják meg. 

A Magyar Szó megkeresésére Jakus Lídia, a Vajdasági Ifjúsági Fórum (VIFÓ) elnöke elmondta: 
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hónapok óta dolgoznak azon, hogy a jubileumi Szabadegyetemet megvalósítsák, de az anyagiak 

hiánya miatt nem tudnák azt a színvonalat szavatolni, amely megilletné ezt a rendezvényt. 

 
Megfosztaná ukrán állampolgárságuktól a visszahonosított magyarokat az UNP 
2011. június 2. - MTI, Népszava Online, Hírszerző, bumm.sk 

A kárpátaljai lakosok „törvényellenes” magyar visszahonosításával kapcsolatos ügyek 

kivizsgálására szólítja fel az ukrán rendvédelmi szerveket a nacionalista Ukrán Néppárt (UNP), 

amely szerint automatikusan meg kellene fosztani ukrán állampolgárságuktól azokat a 

személyeket, akik felvették a magyar állampolgárságot. Ivan Gabor, az UNP Kárpátalja megyei 

szervezetének elnöke ezzel arra a hírre reagált, miszerint a 150 ezres kárpátaljai magyarság 

közel fele folyamodott magyar állampolgárságért. 

 

Magyar állami kitüntetést kapott Soós Kálmán, a beregszászi főiskola rektora 
2011. június 2. - MTI, Kárpátinfo 

A kárpátaljai magyar felsőoktatás megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseinek 

elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült Soós 

Kálmán, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora. A köztársasági elnök 

nevében, a közelgő nemzeti összetartozás napja alkalmából a kitüntetést Németh Zsolt, a 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára adta át. A kitüntetés átadása alkalmából tartott 

ünnepségen részt vett Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és 

Bacskai József ungvári, valamint Tóth István beregszászi magyar főkonzul. 
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