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Tőkés László: ez egy anakronizmus az egyesült Európában 
2011. június 9. - Erdély Ma, Duna Tv, Krónika 

Politikai hisztéria és hecckampány folyik – így reagált Tőkés László, az Európai Parlament 

alelnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában arra, hogy Romániában összeesküvés és 

alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekedet vádjával jelentették fel őt és két EP-

képviselőtársát, méghozzá Székelyföld brüsszeli képviseletének megnyitása miatt. Mint mondta, 

állampolgárságától és alelnöki posztjától is megfosztanák, számos uniós vezetőnél is 

feljelentették őt ugyanezen ok miatt. A kérdésre, hogy mire számít az ügy kapcsán, avagy ő 

maga milyen lépéseket tervez, Tőkés azt mondta: semmi különös nem várható, mivel ami 

történt, az „egy anakronizmus” az egyesült Európában, a régiók Európájában, ahol Románia 

schengeni övezetbe való felvételéért megy a küzdelem, és ahol a multikulturalitás, a nyelvek és 

kultúrák sokszínűsége alapvető érték. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ nem tudja felvállalni a demokraták közigazgatási 
reformját 
2011. június 9. - Krónika, Új Magyar Szó 

A Demokrata - Liberális Párt a kisebbségi törvényhez csatolt áruként teszi hozzá a 

közigazgatási felosztás tervezetét, ezt azonban az RMDSZ visszautasítja – mondta csütörtökön 

Kelemen Hunor, a háromszéki önkormányzati vezetőkkel való találkozóján. „Mi nem 

fogadhatjuk el az általuk elképzelt közigazgatási felosztást, mert ez gyakorlatilag a magyar 

megyék beolvadását jelentené. Ezt a közigazgatási reformot az RMDSZ nem tudja felvállalni, 

ha a koalíciós partnereink ehhez ragaszkodnak, akkor nekünk újra kell gondolnunk a közös 

kormányzás jövőjét. Mi csak egy olyan felosztást látunk elképzelhetőnek, amelyben Kovászna, 

Hargita és Maros megye valamint a Partium és Szilágyság megyéi egységet alkotnak. Én még 

bízom abban, hogy a racionális és bölcs hozzáállás győzedelmeskedik ebben a kérdésben, és 

sikerül közös nevezőre jutnunk” – mondta a szövetségi elnök. 

 
Sme: Kövér szavai a magyar kormányoldal gondolkodásmódjáról árulkodnak 
2011. június 9. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Sme című liberális pozsonyi napilap szerint Kövér László házelnök szavai, amelyek egy 

hétfői cseh és szlovák lapinterjúban hangzottak el, nagyon sokat elárulnak azoknak az 

embereknek a gondolkodásmódjáról és politikai taktikájáról, akik ma Magyarországon 

hatalmon vannak. A Pravda független szlovák lap kommentárja úgy véli az interjúban található 

„butaságokat” több szempontból is lehet értékelni, de tény, hogy ezekre a szavakra „a szlovák 

oldalnak reagálnia kellene”. A szerző szerint Mikuláš Dzurindának tudomásul kellene vennie, 

hogy ha újra a kitűnő szlovák-magyar kapcsolatokról akar beszélni, azzal nevetségessé teszi 

magát. Bugár Béla szerint Kövér Lászlónak azzal a kijelentésével nincs semmi baj, hogy a 

szlovákiai magyarok a magyar kultúrnemzet részei, de azzal már igen, hogy Bős-Nagymaros 

kapcsán elmaradt katonai beavatkozást emlegetett a napokban. Az a kijelentése pedig, hogy 

minden szlovák politikus fejében ott van egy kis Slota, sértő. Ezzel a magyar házelnök csak árt 

a szlovákiai magyaroknak – vélekedett Bugár. 
 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=93210&cim=tokes_laszlo_ez_egy_anakronizmus_az_egyesult_europaban
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=52104
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=52104
http://www.szabadujsag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1938:sme-koever-szavai-a-magyar-kormanyoldal-gondolkodasmodjarol-arulkodnak&catid=52:szemleztuenk
http://www.szabadujsag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1938:sme-koever-szavai-a-magyar-kormanyoldal-gondolkodasmodjarol-arulkodnak&catid=52:szemleztuenk
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Határon túli egyetemisták is kaphatnának diákhitelt 
2010. június 9. - Népszabadság Online 

Januártól a határon túli magyar hallgatók is igényelhetik a diákhitelt, a külföldön tanuló diákok 

pedig a diákhitel mellé egy kiegészítő hitelt is kaphatnak a költségeik fedezésére – nyilatkozta a 

Kossuth Rádió Krónika című műsorának Bugár Csaba, a Diákhitel Központ vezérigazgatója. A 

határon túli magyarok akkor igényelhetnek diákhitelt, ha megkapták a magyar 

állampolgárságot, és bejelentették címüket a magyar lakcímnyilvántartóban – tette hozzá. 

 

Schengeni csatlakozás: az RMDSZ elnöke üdvözli az EP döntését 
2011. június 9. - transindex.ro 

Kelemen Hunor közleményben üdvözölte az Európai Parlament képviselőinek döntését, mely 

értelmében támogatják Románia és Bulgária csatlakozását a schengeni övezethez. „Románia 

bebizonyította, hogy teljesítette a csatlakozáshoz szükséges technikai feltételeket. Más, politikai 

vonatkozású feltételek beiktatását az ország nem fogadhat el. A mai szavazás azt jelenti, hogy 

az Európai Parlament elismeri Románia eddigi intézkedéseit. Remélem, hogy a támogatásra a 

következőkben is számíthatunk és a csatlakozási folyamat még ebben az évben lezárul, hiszen 

Románia jelentős erőfeszítéseket tett az előírt feltételek bevezetése érdekében” – jelentette ki a 

szövetségi elnök. 

 

A magyar lakosság szempontjából 18,5-23% közötti sávban mozgó 
településekre koncentrál az RMDSZ 
2011. június 9. - transindex.ro, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, Szabadság, Krónika 

Megtörtént azoknak a településeknek az azonosítása, ahol hangsúlyosan oda kell figyelni a 

népszámlálás kérdésére. Olyan településekről van szó, ahol a 2002. évi népszámlálás során a 

magyarok mért aránya 18,5-23% közötti sávban mozgott - hangzott el a népszámlálási kampány 

kapcsán az RMDSZ főtitkárságának ülésén. „Ezekre a településekre hangsúlyosan oda kell 

figyelnünk, hiszen a nyelvi jogoknak a közigazgatásban való használata 20%-tól függ” – 

hangsúlyozta Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. 

 

A Mátyás-szobor nem eladó! 
2011. június 9. - Erdély Ma, Paprika Rádió 

„Nem vagyunk eladhatók, a szobrok sem adhatók el. Mátyás király szobra mindazoké, akik 

magukénak érzik” – szögezte le Gergely Balázs arra a kérdésre válaszolva, hogy mit szól az 

EMNT Horia Uioreanu kolozsvári liberális párti politikus javaslatához, miszerint Kolozsvár 

fizesse vissza a magyar kormánynak a Mátyás-szobor restaurálására fordított 400 ezer eurót. 

Hozzátette: eddig egyedül az EMNT tett jogi lépést a Mátyás-szobor talapzata elé 

törvénytelenül elhelyezett, a magyarokat sértő Iorga-idézetet tartalmazó bronztábla ügyében, 

amikor ismeretlen elkövető ellen feljelentést tett az ügyészségen. „Amennyiben a helyzet nem 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 
E

rd
é

ly
 

http://nol.hu/belfold/hataron_tuli_egyetemistak_is_kaphatnanak_diakhitelt
http://itthon.transindex.ro/?hir=26364
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http://itthon.transindex.ro/?hir=26366
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=93206&cim=a_matyas_szobor_nem_elado
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változik, a jövő héten széleskörű konzultációt tartunk, és az utcai kivonulást sem tartjuk 

kizártnak a vitatott bronztábla ügyében” – mondta Gergely Balázs. 

 

Hogy otthon érezzük magunkat saját vackunkban 
2011. június 9. - Czika Tihamér - manna.ro 

Czika Tihamér a regionális átszervezés kapcsán felmerült vitákat foglalja össze, majd kifejti: 

„sajtóhírek szerint a PDL egy csomagban vinné felelősségvállalással a parlament elé az 

adminisztratív régiók létrehozásáról szóló törvénytervezetét az RMDSZ kisebbségi törvényével. 

Ezzel kényszerhelyzetbe hozza a Szövetséget: ha kell a kisebbségi törvény, akkor szavazza meg 

a PDL régióit. Ravasz húzás lenne a PDL-től, amely nehéz döntés elé állítaná az RMDSZ-t. 

Melyik fontosabb? Hogyan tegyük mindkettőt elfogadhatóvá? Hisz egyikben sem lehet engedni. 

A kulturális autonómia kulcskérdés, de a mostani régióalakítás is évtizedekre meghatározza az 

erdélyi magyarság súlyát az egyre fontosabb helyi, majd nemsokára a regionális 

önkormányzatokban. Ha sehol nem vagyunk többségben vagy meghatározó arányban, akkor 

politikai erőnk masszívan csökkenhet. Most dől el talán az is, lesz-e valaha székelyföldi vagy 

partiumi területi autonómia”. 

 

Nagy István: „HÁRIT-os fiatalok jelentkezését várom” 
2011. június 9. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

Nagy István baróti polgármester meghallgatna három HÁRIT-os fiatalembert, akik közül egy 

betölthetné Dan Suciu tanácsos helyét. A HÁRIT vezetősége szerint, amennyiben hivatalosan is 

meghirdeti az állást, lesz rá erdővidéki, felkészült jelentkező. „Hirdesse meg Nagy István az 

állást a helyi médiában, és bizonyítsa be, hogy valóban meg akar válni Dan Suciutól. Az 

erdővidéki fiatalok számára egy pofon volt az, hogy egy magyarellenes románt nevezett ki 

tanácsadójának, holott találhatott volna tanult, képzett magyart is” – hangsúlyozta Grüman 

Róbert, a HÁRIT-elnök. 

 
Zarándokvonatok jönnek a csíksomlyói búcsúra 
2011. június 9. - Kovács Attila - szekelyhon.ro, Krónika 

Két zarándokvonat, a Székely Gyors, és a Csíksomlyó Expressz érkezik Magyarországról 

pénteken a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, a szerelvények mintegy 1600 utast szállítanak. A 

zarándokokat felcsíki és alcsíki településeken szállásolják el. A magánlátogatáson Erdélyben 

tartózkodó Hende Csaba honvédelmi miniszter beszédet mond és megkoszorúzza a kontumáci 

kápolna mellett tavaly felszentelt, a háborúk és forradalmak gyimesbükki áldozatainak és a 

Gyimesbükk környéki harcokban elesett katonák emlékhelyét. 

 
A székelység kiemelkedő „napszámosait” díjazták 
2011. június 9. - Szász Cs. Emese - szekelyhon.ro, Krónika 

Először adtak át Orbán Balázs-díjakat a Székelyföld Napok keretében. „Orbán Balázs méltó 

utódai és a székelység kiemelkedő napszámosai kapják az elismerést” – fogalmazott a Hargita 

megyei tanácselnök, Borboly Csaba, aki egyben a díjazás ötletgazdája is. Az elismerést Maros, 

Hargita és Kovászna megye egy-egy példaértékű személyisége kapta, és kapja ezentúl minden 

évben. Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Tamás Sándor elmondta, szinte napra pontosan 
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http://manna.ro/velemeny/hogy-otthon-erezzuk-magunkat-sajat-vackunkban-2011-06-09.html
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/nagy-istvan-aharit-os-fiatalok-jelentkezeset-varoma
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/zarandokvonatok-jonnek-a-csiksomlyoi-bucsura
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/zarandokvonatok-jonnek-a-csiksomlyoi-bucsura
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/a-szekelyseg-kiemelkedo-anapszamosaita-dijaztak
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/a-szekelyseg-kiemelkedo-anapszamosaita-dijaztak
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három évvel ezelőtt döntötték el, hogy szeretnék újraépíteni Székelyföldet. „Nem csak 

infrastruktúra szintjén, hanem emberi kapcsolatok szintjén is szeretnénk építeni. Még akkor is, 

ha egyesek tagadják, Székelyföld igenis létezik” – hangoztatta Tamás Sándor. 

 

Már csak a PDL-n múlik a kisebbségi törvény sorsa 
2011. június 10. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó  

Sikerült a héten megegyeznie az RMDSZ-nek a nemzeti kisebbségek frakciójával a kisebbségi 

törvény tervezetének módosításairól. Mint ismert, a módosító indítványokat a kisebbségek 

képviselői javasolták „az utolsó száz méteren”, ami némi zavart okozott a koalícióban. „Nem 

voltak elvi nézeteltéréseink, meg tudtunk állapodni az RMDSZ-szel. Elismerem, hogy kissé 

késve érkeztek a javaslataink” – nyilatkozta Varujan Pampuccian, a kisebbségek 

frakcióvezetője. Varga Attila megerősítette, hogy sikerült megegyezniük Pambucciánékkal a 

törvény módosításairól. „Arra azonban nem látok garanciát, hogy péntekig elkészül a jelentés” – 

mondta a képviselő. 

 

Svájcot! 
2011. június 10. - Benkő Levente - Krónika 

A közigazgatási átszervezés kapcsán a Krónika vezércikkében Benkő Levente leszögezte: 

„alapos a gyanúm, hogy a mondvacsinált takarékosság és a majdani hatalomgyakorlás hogyan 

továbbja mellett a forgatókönyvbe jó adag olyasfajta szubjektív tényező is beletartozik, amely a 

magyar tömbvidékeken – például a Partiumban, a Szilágyságban, a Székelyföldön –, de akár a 

szórványban is tovább nyirbálná, ha éppen el nem lehetetlenítené a magyarok beleszólási 

lehetőségét. Ami a nemzetállami törekvések kiteljesedését jelenti, és aminek ránk nézve 

katasztrofális következményei lesznek. Ne szépítsük: egy, a mai Brassó, Maros, Hargita és 

Kovászna megyékből álló „nagymegye” a Székelyföld beolvasztását, tehát az utolsó vár elestét 

jelenti”.  

 

Az EMNT-vel folytatott megbeszélést Semjén 
2010. június 10. - MTI, Magyar Nemzet Online 

A romániai és azon belül a székelyföldi politikai helyzetet tekintette át Semjén Zsolt, a KDNP 

elnöke és Harrach Péter frakcióvezető az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) vezetőivel 

Székelyudvarhelyen folytatott csütörtöki megbeszélésen. Semjén Zsolt az MTI-nek elmondta, a 

találkozón Toró T. Tibor ügyvezető elnök, Papp Előd és Nagy Pál alelnökök, valamint László 

János, a székelyföldi régió elnöke vett rész az EMNT részéről. A KDNP elnöke elmondta azt is, 

pártja frakciója zarándoklat keretében részt vesz a csíksomlyói búcsún. 

 

Balog Zoltán Pozsonyban 
2011. június 9. - Új Szó Online 

Pozsonyba látogatott ma Balog Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkára. Balog a magyar kulturális intézetben rendezett Visegrádi 

Szalon panelbeszélgetésén vesz részt, melynek témája a közép-európai roma kérdés volt. Az 
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http://www.mno.hu/portal/789881
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államtitkár ellátogatott az MKP székházába is, ahol Bárdos Gyulával, az MKP Országos 

Tanácsának elnökével és Szigeti Lászlóval, az MKP oktatásügyi és kulturális alelnökével 

találkozott. 

 

Sme: Kövér virtuális valóságban él 
2011. június 10. - Kocur László - Magyar Hírlap 

Vladimír Meciar korábbi szlovák miniszterelnök szerint a magyarok gyűlöletet visznek Közép-

Európába. A HZDS elnöke ezt a Hospodárské novinyben megjelent Kövér-interjú kapcsán 

mondta, aki „ökörségnek” tartja a magyar házelnöknek a bős-nagymarosi határkiigazításról 

elmondott szavait. Szerinte, ha abban az időben sor is került volna a Kövér által emlegetett 

katonai beavatkozásra, Szlovákia meg tudta volna védeni magát, ám a jelenlegi védelmi 

képességek felől már kétségei vannak Meciarnak „a kormány megfutamodása” miatt. A Határon 

Túli Szlovákok Szövetsége is elítélte az interjúban elhangzottakat. „ Az ilyen meggondolatlan 

kijelentések feszültséghez vezetnek a magyar–szlovák kapcsolatokban, és elsősorban a 

kisebbségeknek ártanak: a szlovákiai magyaroknak, és a magyarországi szlovákoknak” – áll a 

szervezet nyilatkozatában. 

 

Slota már felmondta volna az alapszerződést 
2011. június 9. - TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Ján Slota elmondása szerint az SNS már régen felmondta volna a szlovák-magyar 

alapszerződést, mivel azt csak a szlovák fél tartja be, Budapest figyelmen kívül hagyja. „A 

szerződés már régóta egyoldalú, a magyarok folyamatosan, arrogáns módon megsértik, csak 

vécépapírként szolgál a számukra” - jelentette ki a Szlovák Nemzeti Párt elnöke arra reagálva, 

hogy változik az oktatási-nevelési támogatások elosztásának rendszere. A pénzt - az 

alapszerződésben foglaltakkal ellentétben - a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

osztja szét, nem pedig a Pázmány Péter Alapítvány. Slota szerint az MKP megkezdte a 

kampányt a területi autonómiáért. 

 

Átverés 
2011. június 9. - Ternovácz István - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

“Az Európa kollégium felépítésén korában hangyamód dolgozó kőművesek egy hónapja leálltak 

a munkával. Ezt nyilatkozta tegnap Kern Imre, a Tartományi Nagyberuházási Alap igazgató-

helyettese. Mondta ezt egy hónappal és két nappal az után, hogy Schmitt Pál magyar államfő 

május 6-án megtekintette az épülőfélben levő kollégiumot, és akkor még látszólag minden 

rendben volt. Ha az embernek kedve volna ironizálni, azt is mondhatná, hogy Belgrádban csak 

arra vártak, hogy Schmitt Pál kihúzza a lábát Újvidékről, máris elzárták a pénzcsapot.” – írja 

Ternovácz István. “Ez a történet is jól szemlélteti, hogy a hivatalos Belgrád mennyire veszi 

komolyan a vajdasági vezetést, és hogy annak mekkora a mozgástere a tartományi autonómián 

belül” – zárja cikkét a szerző. 
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Az MNT teremti elő a pénzt az Európa Kollégium épületének befejezésére 
2011. június 9. - pannonrtv.com, Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács biztosítja a pénzt az újvidéki Európa Kollégium építésére. Az MNT 

támogatására azért van szükség, mert a beígért szerbiai források nem érkeznek időben, az 

épületet pedig még az idén át kell adni. Dr. Korhecz Tamás, az MNT elnöke ma a tartományi 

székvárosban informálódott a kialakult helyzetről. 

 
Magyar érettségi már a BAKIP-ban is 
2011. június 9. - volksgruppen.at 

Először nyílt lehetősége Felsőőrben óvónőképzős diáknak arra, hogy magyar nyelvből 

érettségizzen. A magyar nyelv választott tantárgyként került be az érettségi tárgyak közé. Idén 

egyetlen diák vállalta a szóbeli vizsgát, de az óvónőképző pedagógusa és vizsgáztatója Zsótér 

Írisz reméli, hogy jövőre többen lesznek, hiszen a magyar vizsgával a hiányszakmának számító 

magyar óvónőként is el lehet helyezkedni a burgenlandi óvodákban. 
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http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/149354/
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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