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Kövér László felbőszítette a szlovák ellenzéket 
2011. június 7. - MTI, SITA, bumm.sk, Új Szó Online 

„Budapesttől olyan pofont kaptunk, mely csíp, mint a paprika. Itt az ideje reagálni“ – 

mondta Oľga Algayerová, az ellenzéki Smer árnyékkormányának külügyminisztere. A 

legnagyobb ellenzéki párt bírálja Iveta Radičová kormányfőt és Mikuláš Dzurinda 

külügyminisztert, mert azok nem reagáltak a Kövér Lászlóval készült, a Hospodárske 

noviny gazdasági napilapban megjelent interjúban elhangzottakra. „A nemzet egysége a 

határokra való tekintet nélkül is kialakítható és megtartható” – mondta a magyar házelnök 

az ominózus interjúban, és hozzátette: „szellemi, kulturális vagy történelmi értelemben ez 

az én hazám is”. Marek Maďarič, az ellenzéki Smer alelnöke szerint Kövér László „ezzel 

megerősítette a magyar politika revizionista szellemét, és azt, hogy nem tisztelik a 

szuverén Szlovákiát“. Ján Slota, az SNS elnöke megdöbbentőnek tartja Kövér kijelentéseit, 

melyekkel szerinte megalázta a szlovák nemzetet, és kisajátította a szlovák földet. Slota 

szerint „haladéktalanul vissza kell hívni a magyarországi szlovák nagykövetet, fel kell 

bontani a jószomszédsági szerződést, melyet a magyar fél durván és arrogánsan megsért“. 

 

Kelemen: felelősségvállalást kér az RMDSZ, ha egy héten belül nem 
kerül a plénum elé a kisebbségi törvényt 
2011. június 7. - Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Szabadság, Háromszék 

Az RMDSZ kérni fogja a kisebbségi törvény felelősségvállalással történő elfogadását, ha a 

képviselőház emberi jogi bizottsága egy héten belül nem készíti el jelentését a tervezetről – 

szögezte le Kelemen Hunor szövetségi elnök. Roberta Anastase, a képviselőház demokrata 

liberális (PDL) elnöke hétfőn azt mondta, hogy a kisebbségi törvény tervezetéről készülő 

szakbizottsági jelentés előrehaladott szakaszában van, és nem ütközik majd nehézségbe a 

törvény elfogadása a jelenlegi parlamenti ülésszak végéig. Victor Ponta, a PSD elnöke 

hétfőn közölte: az ellenzéki pártok bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a 

parlamentben, ha a kormány felelősséget vállal a kisebbségi törvényért. 

 

Hazaárulás miatt feljelentette egy román szervezet a romániai 
magyar EP-képviselőket 
2011. június 7. - Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, Szabadság 

Feljelentette a három erdélyi magyar európai parlamenti (EP) képviselőt a legfelsőbb 

bíróság ügyészségén a Polgárokat az Állami Visszaélésektől Védő Alapítvány (Facias), 

amiért azok támogatták a Székelyföld brüsszeli lobbiképviseletének megnyitását. 

Támadásba lendült az utóbbi időben egyre hevesebb magyarellenes retorikát alkalmazó 

Szociáldemokrata Párt (PSD) EP-frakciójának vezetője, Cătălin Ivan is, aki az uniós 

törvényhozás plénumában Tőkés László leváltását követelte az EP alelnöki tisztségéből. A 

politikus, aki „Európa – egységet, nem pedig etnikai alapú szegregációt!” feliratú pólóban 

feszített, – valótlanságot állítva – azzal vádolta meg Tőkést, hogy „nap mint nap etnikai 
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alapú szegregációról beszél, valamint arról, hogy egy uniós tagállamból területeket kell 

kiszakítani, és azokat egy másik tagállamhoz kell hozzácsatolni.” 

 

Nem lesz önálló régió Székelyföld? 
2011. június 7. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Paprika Rádió, Krónika, Új Magyar 

Szó, Szabadság 

A kormány még a héten véglegesítené az ország közigazgatási átszervezéséről szóló 

tervezetet. A Demokrata-Liberális Párt azonban nem az RMDSZ által előterjesztett 

dokumentumot fogadtatná el, hanem saját javaslatát igyekszik átvinni. Ennek megfelelően 

Romániában nyolc régió lenne a jövőben, amelyeket továbbra is megyéknek neveznének. 

Ugyanakkor felszámolnák a megyei tanácsokat és a prefektúrákat, mert megyénként csak 

egy közigazgatási struktúra maradna. 

 

PC: ha a három székelyföldi megye egyesül, létrejön Románia 
Koszovója 
2011. június 7. - transindex.ro, Új Magyar Szó 

Bogdan Diaconu, a PC alelnöke egy közleményt bocsátott ki, amelyben azt írja, hogy 

amennyiben Maros, Hargita és Kovászna megye egyesül, egy Koszovó jön létre Erdélyben. 

„Maros, Hargita és Kovászna megye egy régióba való tömörítésével - amint azt a PDL 

tervezi - valóra válik az RMDSZ álma, hogy egy etnikai enklávét hozzon létre Erdély 

szívében. Amint ez a régió megjelenik, a magyar szélsőségesek nekilátnak a 

nyomásgyakorlásnak az autonómia elérése érdekében, követelésüket azzal indokolják 

majd, hogy többségben vannak” – írja a politikus. Diaconu felszólítja a románokat: 

mondjanak nemet Románia etnikai alapon történő felosztására mert „nem nézhetik végig 

karba tett kézzel, miként esik szét az ország”. 

 

Kelemen korainak találja most dönteni a közigazgatási régiókról 
2011. június 7. - transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a transindex.ro-nak adott interjúban a demokrata-

liberálisok közigazgatási átszervezésre vonatkozó tervei kapcsán kifejtette: hirtelennek, 

gyorsnak, előkészítetlennek tartja a tervezetet. „Nem tudom elképzelni azt, hogy a nyolc 

fejlesztési régiót megyékké alakítsuk át, és ezáltal megszűnjenek a magyar többségű 

megyék - Hargita és Kovászna, illetve Maros megye - amely ugyan nem magyar többségű, 

de jelentős magyar közösséggel rendelkezik.” Elmondta, pártja olyan elképzelést tudna 

elfogadni, „amely a Székelyföldet, a Partiumot és általában a magyarlakta megyéket is 

kisebb régiókként kezeli, a történelmi hagyományokat figyelembe veszi, és nem olvasztja 

be a magyar közösséget egy nagy román többségű fejlesztési régióba.” 
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A magyarellenes megnyilvánulások ellen szólalt fel Sógor Csaba 
2011. június 7. - Krónika, Erdély Ma, Szabadság 

A közelmúltban Romániában észlelt magyarellenes megnyilvánulások ellen emelt szót 

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő (EP) Strasbourgban hétfőn, az 

intézmény plenáris ülésén. Beszédében az erdélyi magyar képviselő utalt a Székelyföld 

Brüsszeli Képviseletének megnyitása kapcsán Romániában észlelt ellenséges 

megnyilvánulásokra, de kitért a Trianon emléke és fontossága előtt tisztelgő, hazai, békés 

akciókat ért támadásokra is. Sógor úgy fogalmazott: „A multikulturalitás azt feltételezi, 

hogy az egymás mellett élő népek kölcsönösen ismerjék egymás múltját, kultúráját és 

nyelvét. Ennek a kölcsönösségnek a hiányával magyarázható az a hisztériakeltés, amelynek 

a napokban tanúi voltunk Romániában”. 

 

Újabb csángó településen indult be a magyar nyelvű tanítás 
2011. június 7. - transindex.ro, Krónika 

Húsvét után elkezdődött a tanítás a Bákó megyei Aknavásár és Gorzafalva között 

elhelyezkedő Szőlőhegy községhez tartozó Bahánán is. A 450-500 lakosból álló településen 

háromszéki tájszólásban beszélik a magyar nyelvet. „Húsvét előtt sikerült házat bérelni és 

végre megkezdődött a tanítás is, hetente kétszer, hétfőn és pénteken hozzák a szülők 

gyerekeiket” - mondta Bende Edit, a szitási tanító. Bende szerint a magyar oktatás 

beindulásának híre gyorsan elterjedt a faluban, így már a második hét óta 30 gyerek 

érkezett a magyar órákra. 

 

Kovács Péter: szövetségi gerillakampányok nincsenek 
2011. június 7. - Parászka Boróka - manna.ro 

Parászka Boróka Kovács Péter RMDSZ-főtitkárral beszélgetett, a politikus az EMNT 

magyar kormánytól kapott támogatásai kapcsán hangsúlyozta: „Én úgy gondolom, hogy itt 

még ki fognak derülni dolgok, ez még csak egy forrás, ami nyilvánosságra került. Nem 

meglepő a támogatás mértéke, mert egyértelmű volt, hogy a magyar kormány pártot akar 

építeni az RMDSZ-szel szemben”. Arra a felvetésre, hogy az RMDSZ is kapott támogatást 

Magyarországról és az RMDSZ monopóliuma eldönteni, kinek jut a román állam magyar 

kisebbségnek szánt támogatásából, Kovács azt felelte: „Valóban ez hangzik el sokszor, de 

erre azt tudom visszakérdezni: én azért lopok, mert a szomszéd is lop? Most nem azt 

állítom, hogy az RMDSZ bármiféle törvénytelenséget követ el.” 

 

Székelyföldi román autonomisták? 
2011. június 7. - Erdély Ma, Háromszék 

Antal Árpád, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke szerint Székelyföldön 

egyre több a román autonómia-párti, és „kínos lesz majd a bukaresti kormányzók 

számára”, amikor a románok fogják kérni Székelyföld autonómiáját. „Tárgyalnunk kell a 

románság képviselőivel, különösen a fiatalokkal, akik nyitottabbak, nem pedig azokkal, 
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akiket Ceauşescu küldött ide az etnikai arányok megváltoztatása érdekében, és akik 

frusztráltak, mert nem sikerült az nekik” – hangsúlyozta Antal Árpád. 

 

MPP: nem állunk be RMDSZ-jelölt mögé 
2011. június 7. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

A Magyar Polgári Párt Maros megyei szervezete szerint a közös magyar marosvásárhelyi 

polgármesterjelölt esetében nem sorakoznak fel RMDSZ-politikus mögött. „Sokszor 

felvetődött, hogy mindannyian támogassuk az RMDSZ jelöltjét, de ez biztosan nem lesz, 

hanem közösen döntünk a jelöltről, ez az egyetlen járható út. 2008-ban visszaléptünk az 

RMDSZ-jelölt javára, és bukta lett az eredmény. Üdvözlöm Borbély László kijelentését, 

hogy Bölöni László jó megoldás lenne, őt ugyanis az MPP javasolta 2008-ban, és 2012-re 

vonatkozóan is megerősítjük ezt. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a marosvásárhelyi 

önkormányzatban az MPP-EMNT-RMDSZ visszaszerezze az egyszerű többséget” – 

mondta az MPP Maros megyei elnöke, László György. 

 

A Le Monde a székelyföldi irodával kapcsolatos romániai 
reakciókról 
2011. június 7. - Erdély Ma, MTI 

Feszültségek Románia és Magyarország között a székely magyar kisebbség körül címmel 

számolt be a Le Monde című francia napilap a brüsszeli székelyföldi képviselettel 

kapcsolatos romániai reakciókról. A lap idézi Corina Cretu román szocialista európai 

parlamenti képviselőt, aki szerint a Székelyföld csak azon szeparatisták fejében létezik, 

akik a román állammal való konfrontációt készítik elő. A Le Monde kommentárja szerint a 

román-magyar viszonyt Kelet-Európában olyan fontos kérdésnek tekintették, mint 

Nyugaton a francia-német megbékélést. Az ismétlődő történelmi feszültségek után a két 

ország meg is találta a párbeszéd útját az Európai Unióban, de „a múlt szellemei ismét 

felszínre törnek" – hangsúlyozta a cikkszerző Mirel Bran. 

 

Van-e takargatnivaló? 
2011. június 8. - Gazda Árpád - Krónika 

“Kétségkívül érzékeny témát érintett az Evenimentul Zilei, amely hatósági forrásokból 

arról értesült, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács égisze alatt működő demokrácia- 

központok félmillió eurós apanázst kaptak valamely magyarországi közalapítványtól” – 

írja Gazda Árpád a Krónika szerdai vezércikkében. A szerző szerint “Toróéknak azonban 

arra a kérdésre is magyarázatot kell adniuk, hogy miért szerepelnek az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Mozgalom fizetési listáin olyan személyek, akikről eddig nem derült ki, hogy 

szerepük lenne a magyar állampolgárság igénylésével kapcsolatos tanácsadásban, akik 

inkább az EMNP bejegyzése ügyében mutattak aktivitást”. A cikk végén Gazda leszögezi, az 

EMNT-ezzel “beiratkozott a román nagypolitikába az RMDSZ és a többi parlamenti párt 

mellé”. 
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Csak románul lehet panaszkodni  
2011. június 8. - Babos Krisztina - Krónika 

A Szatmár megyei prefektus által tartott audienciákon a románul nem túl jól beszélőknek 

komoly gondot jelent elmagyarázniuk, milyen probléma megoldásában kérnék a 

kormánymegbízotti hivatal segítségét. A meghallgatások alkalmával ugyanis többnyire 

nincs az audienciát tartók között olyan, aki beszélne magyarul. Erre panaszkodtak 

legalábbis azok, akik a hivatalosan meghirdetett, keddi alkalmakkor jelentkeznek és nem 

sikerül előadniuk panaszukat. A Krónika érdeklődésére Pataki Csaba alprefektus 

elmondta, ilyen esetekben kérhetik az ő segítségét. 

 

 „Átvilágított” EMNT 
2011. június 8. - Krónika 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) várhatóan mai, kolozsvári sajtótájékoztatóján 

ad magyarázatot az Evenimentul Zilei napilap internetes oldalán közölt vádakra, melyek 

szerint a szervezet összesen 2,25 millió lejt (félmillió eurót) kapott magyarországi 

közpénzekből a demokrácia-központok működtetésére. A bukaresti lap szerint Toró T. 

Tibor fia, Toró Tamás neve is fellelhető ezen a listán. Az információ azonban pontatlan: a 

brassói demokrácia-központ vezetője, Toró Tamás nem az ügyvezető elnök fia. A lap 

információi szerint míg a tájékoztató irodák alkalmazottai 921 és 1500 lej közötti béreket 

kapnak, Gergely Balázs, az EMNT közép- erdélyi régiójának elnöke havi 4100 lejt keres, 

míg Papp Előd, az EMNT alelnöke, Zatykó Gyula, az ideiglenes vezetőség egy másik tagja 

és Kovács Csaba újságíró 4000 lejes fizetést kap kézhez. 

 

Különleges státuszt Székelyföldnek 
2011. június 8. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Az RMDSZ ragaszkodik ahhoz, hogy a három székelyföldi megyének, Kovásznának, 

Hargitának és Marosnak különleges státusza legyen, bármilyen regionális vagy 

közigazgatási átszervezésnek szerez érvényt a román kormány – mondta el a Háromszék 

kérdésére Borbély László környezetvédelmi miniszter, az RMDSZ politikai alelnöke. A 

tárgyalások folynak, a Demokrata Liberális Párt már a héten megoldást kíván, de koalíciós 

partnerük, az RMDSZ kitart a kisebbségi törvény sürgős elfogadása mellett is – 

hangsúlyozta Borbély.  

 

Cipeljük 
2011. június 8. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

Különösen kemény hangú írásban bírálja Sike Lajos a magyar kormányt és annak 

nemzetpolitikáját: „hiába hirdette meg a nemzeti összefogást és nyilvánította annak 

napjává Trianon évfordulóját az új magyar kormány: a szavak és a tények összevetéséből 

világosan kitűnik, hogy ezt nagyon is politikai céllal teszi. Aki vele egy követ fúj, az a Fidesz 

kritériumai szerint megfogalmazott magyar nemzethez tartozik, aki pedig nem, az menjen 

a francba. Még akkor is, ha a gyakorlatban százszor többet tesz nemzetéért mint sok 
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koronás címerrel ékesített, száj-magyar fideszes. Igazi paródia, hogy az erdélyi magyar 

szavazók kilencven százalékának támogatását élvező RMDSZ (talán személyi okok miatt) 

nem nyerte el a Fidesz bizalmát, s inkább egy zsebpárttal és egy bejegyzés előtt álló, ki nem 

próbált formációval akarja magához ölelni az egész itteni magyarságot. Semmit nem tanult 

abból, hogy ez a megközelítés a Felvidéken és Kárpátalján is csődöt mondott, vagyis a 

támogatottak szenvedtek vereséget”. 

 

Elhalasztják a magyar-szlovák külügyi bizottsági találkozót 

2011. június 7. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Későbbi időpontra halasztják a szerdára tervezett magyar-szlovák külügyi bizottsági 

találkozót a magyar fél kérésére - közölte Balla Mihály (Fidesz), az Országgyűlés Külügyi 

Bizottságának elnöke. Balla Mihály azzal indokolja a halasztást, hogy a szlovák parlament 

május 27-én nyilatkozatot fogadott el a magyar alaptörvénnyel kapcsolatban. A külügyi 

bizottság elnöke szerint „a nyilatkozat ténye és a benne foglalt állítások súlya hosszabb 

elemzést kíván. Ezúton is meg kívánjuk erősíteni azon szándékunkat, hogy a magyar fél 

nyitott a problémamegoldó párbeszédre”. A szlovák törvényhozás nyilatkozatában egyebek 

mellett az szerepel, hogy elutasítják az új magyar alkotmány államhatárokon átnyúló 

rendelkezéseit. 

 

Bugár második Csáky elleni beadványát is elutasította a bíróság 

2011. június 7. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

A pozsonyi járásbíróság elutasította Bugár Béla második beadványát is, melyet az MKP 

volt elnöke, Csáky Pál ellen nyújtott be. Bugár azért perelte Csákyt, mert az MKP 

elnökeként tavaly az Új Szónak adott interjúban bűnnek nevezte a magyarság politikai 

megosztását a Híd párt létrehozatalával. Csáky ezt a magyarság érdekei ellen való 

cselekedetnek nevezte, amely csakis a szlovák politikai érdekeknek kedvez. Bugár Béla 

még nem tudja, fellebbez-e a döntés ellen. 

 

Fogy a szlovákiai magyar, de miért? 

2011. június 7. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

Hétfőn lezárult a szlovákiai népszámlálás adatgyűjtési szakasza, az első eredményeket 

ősszel teszi közzé a statisztikai hivatal. A statisztikusok egyetértenek abban, hogy csökkeni 

fog a felvidéki magyarság lélekszáma. Szociológusok és demográfusok szerint a magyarok 

száma idén várhatóan a lélektani határnak számító 500 ezer fő alá esik, arányszáma pedig 

9 százalék alá. Gyurgyík László szociológus szerint 461 ezer és 486 ezer fő közötti lesz a 

magyarság száma a népszámlálás alapján. 1991 és 2001 között 47 ezres volt a fogyás, az 

utóbbi tíz évben 30–60 ezres is lehet. A fogyás főbb okai az asszimiláció és a 

nemzetiségváltás, valamint a természetes fogyás. 
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Várólistán a kisebbségi kultúrák 

2011. június 7. - Veres István - Új Szó 

Elkészült a kisebbségi kultúrák finanszírozásáról szóló törvény tervezete, melynek 

köszönhetően jelenleginél több pénz jutna az állami költségvetésből a kisebbségi kultúrára, 

és megváltozna a kulturális támogatási rendszer is. Az eredeti tervek szerint 2012 

januárjában lépett volna hatályba a törvény, de ez a határidő már nem tartható. A Híd 

eredetileg májusban vitte volna a koalíciós tanács elé az ügyet, ám mivel elhúzódott a 

kisebbségi nyelvhasználati törvényről szóló egyeztetés, ezt nem tartották szerencsésnek. 

Bugár Béla pártelnök szerint leghamarabb szeptemberben kerülhet a parlament elé a 

kisebbségi kultúrák finanszírozásáról szóló tervezet. A Híd elnöke úgy véli, az államfő 

biztos visszaküldi a parlamentnek a kisebbségi nyelvhasználati törvényt, így arról még 

egyszer szavazni kell. „Amíg ez le nem zárul, nem nyitunk meg másik, ilyen jellegű témát” 

– mondta Bugár, aki a kultúrákról szóló törvény kapcsán legalább olyan kemény és 

elhúzódó vitára számít, mint a kisebbségi nyelvtörvénynél. 

 

Magyarokat az államigazgatásba 

2011. június 7. - Horbulák Zsolt - Új Szó 

Horbulák Zsolt a pozsonyi magyar napilap kommentárjában a kisebbségi nyelvhasználati 

törvény kapcsán írja: „Azt már régóta tudjuk, hogy mindent törvény annyit ér, amennyit 

megvalósítanak belőle, ellenben arra is rájöttünk, hogy a törvény adta lehetőségeknek is 

annyi haszna van, amennyit mi merítünk belőle. Feleslegesen lehet a hivatalban magyarul 

beszélni, ha mi váltunk át önként az államnyelvre. A probléma általában mégis az „állam 

készülékében” van, nem alkalmaz elegendő közszolgát, aki a nemzetiségi nyelvet is érti, 

beszéli. Ezen kellene változtatni.” A szerző szerint „egyelőre hiú ábránd megkövetelni a 

közigazgatásban dolgozó szlovák hivatalnoktól, hogy ő alkalmazkodjon ügyfeleihez. Ebben 

az esetben a legjobb megoldás magyar, de az államnyelvet is jól ismerő dolgozók képzése, 

akik helyi-járási-kerületi szinten állhatnának szolgálatba. Csak abban az esetben van esély 

arra, hogy az állami hivatalban magyarul lehessen beszélni, ha a hivatalnok maga is 

magyar.” 

 

Csallóközben keres témát az SNS 

2011. június 7. - Lőrincz Adrián - Új Szó 

Június 4-re virradóra a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) újabb óriásplakátokkal lepte meg a 

Csallóköz lakosait. „A magyar terjeszkedés ellen” feliratú, egyben a pártalapítás 

száznegyvenedik évfordulójára is emlékeztető plakátokat többek közt Somorján és Bacsfán 

helyezték ki. Bárdos Gábor (MKP), Somorja polgármestere az Új Szónak elmondta, az 

üggyel június közepén fog foglalkozni a képviselő-testület. „Amíg törvény nem születik a 

hasonló, uszító tartalmak megjelenítéséről, az önkormányzat mindössze annyit tehet, hogy 

elítéli a nyilvánvaló provokációt; mi is ezt tesszük” – közölte. Hozzátette, az 
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óriásplakátokat nem a város tulajdonában lévő területen helyezték el, így azok 

eltávolításáról sem rendelkezhetnek. 

 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnökével tárgyalt Orbán Viktor 

2011. június 7. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Nemzet 

A vajdasági magyarok szempontjából fontos kérdésekről tárgyalt kedden hivatalában 

Orbán Viktor miniszterelnök és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke - 

közölte a kormányfő szóvivője az MTI-vel. Szijjártó Péter közleménye szerint a felek 

megállapították, hogy jó ütemben halad azon tervek megvalósítása, amelyekről Orbán 

Viktor tavaly augusztusi szabadkai tárgyalásán állapodtak meg, így az ösztöndíjprogramra, 

a kollégiumi és a diákbuszprogramra is megfelelő ütemben érkezhetnek a magyarországi 

támogatások. 

 

Nemzeti tanácsok megbeszélése 

2011. június 7. - Magyar Szó 

Belgrádban, a szerbiai nemzeti tanácsok közvetlen megválasztásának évfordulóján Milan 

Marković szakminiszter és munkatársai megbeszélést folytattak a szerbiai nemzeti 

tanácsok képviselőivel. A Magyar Nemzeti Tanácsot Korhecz Tamás, a köztestület elnöke 

képviselte. A munkajellegű megbeszélésen a nemzeti tanácsok képviselői kifejtették eddigi 

tapasztalataikat és tolmácsolták észrevételeiket a nemzeti tanácsok működését 

megnehezítő akadályokról.  

 

Házhoz mennek, ha kell 

2011. június 7. - pannonrtv.com 

A szabadkai magyar főkonzulátus munkatársai mindent megtesznek azért, hogy az 

ügyfelek beadhassák a kedvezményes honosításhoz, illetve visszahonosításhoz szükséges 

papírokat – mondta Babity János. A vezető konzul hozzátette: a keddi alkalom volt az első, 

hogy egy kérelmezőhöz személyesen elmentek. 

 

Az önkormányzat semmibe veszi a zentai magyarságot? 

2011. június 7. - Magyar Szó 

A zentai önkormányzat semmibe vette, és megkárosította a zentai magyarságot azzal, hogy 

egy megemlékezést sem tartott a nemzeti összetartozás napja kapcsán, hangsúlyozta 

Ceglédi Rudolf, a VMSZ körzeti szervezetének elnöke a párt tegnapi sajtótájékoztatóján. 

Megjegyezte, nem is csoda, hogy ez így történt, mivel a községben Belgrádból irányított 

transzferpártok vannak hatalmon, akik nem érzik a magyar ünnepek súlyát, nem tartják 

fontosnak ezeket.  
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Hamarosan a szabadkai Magyar Főkonzulátuson is igényelhető lesz a magyar 
útlevél 

2011. június 7. - Kartali Róbert - Vajdaság Ma 

A kettős állampolgársággal rendelkező vajdasági magyarok pár hét múlva már a szabadkai 

Magyar Főkonzulátuson is igényelhetik a magyarországi biometrikus útlevelet. Az úti 

okmányok igényléséhez szükséges gépek már megérkeztek a konzulátusra, jelenleg pedig 

zajlik a tesztüzeme azoknak a berendezéseknek, amelyek a biometrikus adatvételre, tehát 

az ujjlenyomat, a fénykép és az elektronikusan rögzíthető aláírás levételére alkalmasak. 

Korsós Tamás, szabadkai főkonzul elmondta: hozzávetőlegesen egy vagy másfél hónapot 

fog igénybe venni az útlevél elkészítése, majd hozzátette: ez egy ugyanolyan útlevél lesz, 

mint bármely más magyar állampolgáré, továbbá tulajdonosára ugyanazok az utazási 

lehetőségek és feltételek vonatkoznak majd, mint minden magyar, illetve uniós polgárra. 

 

NATO: a Szvoboda egy nyugatellenes, antiliberális és antiszemita párt 

2011. június 7. - karpatinfo.net 

A Korrespondent.net internetes hírportál tette közzé a NATO állásfoglalását az ukrajnai 

Szvoboda párttal kapcsolatban. „A 2010-es  helyhatósági választások eredményei olyan 

riasztó tendenciával bírnak, amelyek nem sok jóval kecsegtetnek az ukrán demokrácia 

számára. Ezek a választások kevésbé voltak tisztességesek az előzőkhöz képest” áll a 

dokumentumban. Továbbá kiemeli, hogy „A Szvoboda nyugat-ellenes, antiliberális, 

Európai Unió-ellenes és antiszemita, de ami a legnyilvánvalóbb – oroszellenes párt.” 

 

A nemzeti összetartozás napját ünnepelték 
2011. június 7. - Molnár Mónika - Új Magyar Képes Újság 

Emelkedett hangulatban zajlott szombaton Csúzán a nemzeti összetartozás napján a helyi 

Ács Gedeon Ifjúsági Egyesület szervezte műsor. Az első megemlékezésre tavaly került sor. 

A programot a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége támogatta. Andócsi 

János, a HMDK alelnöke beszédében kifejtette: „A nemzeti katasztrófára való emlékezés 

alkalmával ne tévesszük szem elől, hogy június 4-e egyben a nemzeti összetartozás napja 

is, és egy olyan kormánya van végre újra Magyarországnak, amely tesz is azért, hogy 

összetartozzunk. Az összetartozás erősítésében pedig az a HMDK a partnere, amely ezelőtt 

is nemzetben és egységben gondolkodott”. 
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