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TTT bebizonyította: két RMDSZ-es hozzáfért az EMNP-t támogató 
aláírásokhoz 

2011. június 14. - transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Az RMDSZ-re nézve terhelő bizonyítékokat mutatott be keddi sajtótájékoztatóján Toró T. 

Tibor és Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) két vezetője. A 

bizonyítékokkal azt a feltevésüket támasztották alá, hogy az EMNP bejegyzését megóvó 

bukaresti ügyvéd, Adrian Draghici nem önszántából, hanem RMDSZ-es felkérésre szállt be 

a tárgyalásba. Gergely Balázs szerint Budai Richárd, a bukaresti RMDSZ vezetője és Novák 

Levente, Kelemen Hunor művelődési miniszter tanácsadója május 17-én kapott 

Draghicitől közjegyző előtt hitelesített felhatalmazást az iratcsomó tanulmányozására. 

„Kelemen Hunornak és csapatának lehet még egy esélye kimászni abból a csőből, ahova az 

emberei belehúzták. Azonban a kisördög azt mondatja velem, hogy egy miniszteri tanácsos 

saját főnöke engedélye nélkül ilyent nem tesz. Alapos a gyanúm, hogy Novák erre zöld utat 

kapott, ha nem is egy határozott utasítást” – mondta Toró. Szerinte az RMDSZ-nek 

bocsánatot kell kérnie a 30 ezer aláírótól. 

 

Megvétózta a kisebbségi nyelvtörvényt Ivan Gašparovič 

2011. június 14. - Új Szó Online 

Megvétózta a májusban második olvasatban elfogadott kisebbségi nyelvhasználati törvényt 

Ivan Ga parovi  köztársasági elnök. Az elnöki vétót a június 28-án kezdődő ülésen törheti 

meg a szlovák törvényhozás – mondta Solymos László, a Híd frakcióvezetője. 

 

Az RMDSZ nem enged a 16-ból 

2011. június 15. - Magyar Hírlap 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a tervezett közigazgatási reform kapcsán a Krónikának 

adott nyilatkozatában hiányolta a magyar kormány reakcióját: „Egyelőre senki nem 

kérdezett semmit, és nem tudom, hogy a magyar kormányt érdekli-e a régióátszervezés, 

vagy van-e valamilyen álláspontja ez ügyben. Meglepőnek tartom ezt.”. A Magyar Hírlap 

megkeresésére Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár elmondta: 

„A magyar kormány támogatja az RMDSZ javaslatát, mert az erdélyi magyarságra nézvést 

megfelelőnek tartja azt. Úgy véljük, e tekintetben konszenzus van a magyarság körében, 

amely továbbra is maga mellett tudhatja Budapest támogatását.” 

 

Neves szakemberekkel állt fel a kollégium 

2011. június 14. - MTI, Magyar Nemzet Online, Új Magyar Szó, Szabadság 

Megtartotta alakuló ülését a Bethlen Gábor Alap nyílt pályázatainak döntéshozatalában 

stratégiai szerepet betöltő kilenctagú kollégium. A döntéseket előkészítő testület elnöki 
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tisztét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felkérésére Vizi E. Szilveszter, a Magyar 

Tudományos Akadémia korábbi elnöke vállalta – közölte a nemzetpolitikai államtitkárság. 

Az államtitkárság tájékoztatása szerint a testület tagjai a magyar közigazgatás határon túli 

magyar ügyekkel foglalkozó vezető tisztségviselői, valamint neves külső szakértők lettek. A 

kollégium lefektette azokat az alapelveket, amelyek a testület működését a jövőben 

meghatározzák. Ezek közül az elnök az átlátható, objektív szakmai értékelési kritériumok 

alapján történő döntéshozatalt és a közösségi érdekek figyelembevételének fontosságát 

emelte ki. 

 

Határok nélkül 

2011. június 15. - Ágoston Balázs - Magyar Demokrata 

Az Apáczai Közalapítványról, a Magyarság Házáról és a Határtalanul! című programról 

kérdezte a Magyar Demokrata hetilap Csete Örsöt, aki szerint már a 2004. december 5-i 

sikertelen népszavazás is bizonyította, hogy szükség van osztálykirándulások szervezésére 

a határon túlra, hiszen „ nagy valószínűséggel másként alakult volna az eredmény, ha már 

korábban sor került volna ilyen kirándulásokra”. Csete szerint 2004 decemberének egyik 

felismerése, hogy „az anyaország magyarságának nemzetpolitikai tudatformálását bizony 

elhanyagoltuk”. Elmondta, az Apáczai Közalapítvány 12 éves története ezekben a hetekben 

ér véget, feladatait a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. veszi át. 

 

Iorga-tábla: kivonult az RMDSZ-frakció a kolozsvári tanács üléséről 

2011. június 14. - Krónika, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Szabadság 

Kivonultak az RMDSZ tanácsosai a kolozsvári városi önkormányzati testület keddi 

üléséről, tiltakozásképpen a Iorga-idézetet tartalmazó tábla Mátyás-szoborcsoport előtti 

elhelyezése ellen. Ezt megelőzően magyar fiatalok egy 13,5 ezer aláírást tartalmazó listát 

adtak át. Az aláírók azt támogatják, hogy Kolozsvár bejáratainál magyar nyelvű 

helységnévtáblákat helyezzenek el. A megyei RMDSZ a PDL-vel kötött helyi koalíció 

felbontását tervezi. Május végén a Kolozs Megyei Tanácsból vonult ki az RMDSZ-frakció, 

így tiltakozva a Iorga-tábla elhelyezése ellen. 

 

Koalíciós állóháború a régiók kérdésében 

2011. június 14. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, 

bukarestiradio.ro, Új Magyar Szó, Szabadság, 

Nem sikerült megállapodásra jutnia a Demokrata Liberális Pártnak (PDL) és az RMDSZ-

nek a keddi koalíciós egyeztetéseken. A nagyobbik kormánypárt ragaszkodik az ország 8 

régiós felosztásához, a szövetség azonban nem ért egyet ezzel, és saját tervezete alapján 16 

közigazgatási egységet javasol, amelyek közül az egyiket Hargita, Kovászna és Maros 
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megyék alkotnák. Források szerint a PDL azzal próbálja „puhítani” az RMDSZ-t, hogy a 

kormány a régiótörvénnyel együtt a kisebbségi törvényért is vállaljon felelősséget. 

 

KKK: megtelt Kolozsvár a Funarral kezet rázó Apostuval 

2011. június 14. - transindex.ro 

Közel száz, Kluj Kapitală Kulturală (románul helyesen: Cluj Capitală Culturală – Kolozsvár 

Kulturális Főváros) feliratú fénymásolt plakát jelent meg szombat este Kolozsvár 

központjában. A plakátokon Kolozsvár polgármestere, Sorin Apostu látható, amint épp 

kezet ráz a nacionalista ex-polgármesterrel, Gheorghe Funarral.  

 

Édler András a kormány ellen szavaz, ha Emil Boc a 8 régió kialakítását 
erőlteti 

2011. június 14. - transindex.ro 

A Kovászna megyei képviselő kijelentette, amennyiben Emil Boc miniszterelnök a nyolc 

régió kialakítását előíró törvénytervezetért felelősséget vállalna a parlament előtt, 

megszavazná az ellenzék által már előre beharangozott bizalmatlansági indítványt. 

Hozzátette, meggyőződése, hogy a koalíciós partner sem szeretne bonyodalmat, így 

vélhetően lesznek még egyeztetések ebben a témában. „Nem hiszem, hogy a 

miniszterelnök azt szeretné, hogy elbukjon ez a tervezet” - mondta Édler. 

 

PDL javaslata nem segítené a régiók összehangolt fejlődését 

2011. június 14. - Erdély Ma, Paprika Rádió 

Máté András, az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője azt nyilatkozta, hogy a 

szövetség nem ért egyet a PDL által javasolt közigazgatási átszervezéssel, ez nem segítené a 

régiók összehangolt fejlődését, véleménye szerint a kabinet csak akkor vállal felelősséget, 

ha „kormánycserét akarnak”. Máté András, aki egyben az RMDSZ Kolozs megyei 

szervezetének elnöke is kedden a MEDIAFAX tudósítójának nyilatkozott a koalíciós 

egyeztetés után, elmondta a PDL ragaszkodott közigazgatási átszervezési javaslatához és 

az RMDSZ egyértelműen megfogalmazta, nem ért egyet ezzel 

 

Szili Katalin Pécskán 

2011. június 14. - Irházi János - Nyugati Jelen 

Kihasználva az alkalmat, hogy a magyar–román környezetvédelmi bizottságok találkozója 

Aradon volt a múlt héten, Szili Katalin független országgyűlési képviselő Bödecs Barna 

képviselő (Jobbik) és Kerényi György államtitkár, az Országgyűlés elnökének 

nemzetpolitikai tanácsadójának társaságában Pécskára látogatott, mivel évek óta 

levelezésben áll Barmos László helyi lakossal. 
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Összetörték a magyar hetilap cégtábláját 

2011. június 14. - Pataki Zoltán - Nyugati Jelen 

Június 11-én éjjel ismeretlen tettesek összetörték a Heti Új Szó cégtábláját, amely a lap 

szerkesztőségének otthont adó temesvári Magyar Ház falán volt elhelyezve. „Az esemény 

azért is aggasztó, mert az agresszió kizárólag a magyar nyelvű felirat ellen irányult – áll a  

Heti Új Szó szerkesztősége által a sajtónak eljuttatott közleményben –, a román nyelvű 

cégtáblák, közöttük a Renaşterea Bănăţeană napilap cégtáblája sértetlen maradt.”  

 

Lusta és félénk magyar elöljárók 

2011. június 15. - Krónika 

Hivatalosan magyarul – Kétnyelvűség a polgármesteri hivatalokban címmel tartott Maros 

megye 9 kisrégiójában képzést a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO). A Bethlen 

Gábor-alap által támogatott programban mintegy 150 magyar önkormányzati 

tisztségviselő és közalkalmazott vett részt. A CEMO, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és 

a Babes–Bolyai Tudományegyetem nyelvészei úgy látják, a legtöbb helyen csak formailag 

teljesül a törvény biztosította kétnyelvűség. Szigeti Enikő főszervező szerint éppen a 

színmagyar települések elöljárói hanyagolják a leginkább az anyanyelvhasználatot. 

 

Velünk vagy nélkülünk?  

2011. június 15. - Székedi Ferenc - Új Magyar Szó 

A közigazgatási átszervezést övező viták kapcsán Székedi Ferenc a bukaresti Új Magyar 

Szó vezércikkében leszögezi: „Mindazok, akik mostanig azzal támadták az RMDSZ-t, hogy 

mit keres a román kormányban, most egy kicsit magukba szállhatnának: ha a romániai 

magyarságnak nincs kormányzati és parlamenti képviselete, akkor Băsescu államelnök 

karmesteri pálcájának beintésére, kormányzati felelősségvállalással úgy verik át 

Bukarestben a nyolcrégiós területi átszervezést, hogy mire a székelyek feleszmélnek, már 

Brassóhoz tartoznak – más erdélyi visszásságokról nem is beszélve”. A szerző szerint „a 

szövetségnek a kormányból való esetleges, sértődékeny kilépése kimondottan látványos és 

nemzetközi szempontokból visszhangos is lehet, de a maradás, illetve a romániai 

magyarság szempontjainak a politikai érvényesítése Bukarestben mindennél jóval 

fontosabb. Azaz meg kell mutatnunk: nem nélkülünk, hanem csak velünk lehet dönteni!” 

 

Kovács Péter: alaptalanul vádaskodik Tőkés 

2011. június 15. -  transindex.ro 

Alaptalanul vádaskodik Tőkés László, az EMNT elnöke, amikor azt állítja, hogy az RMDSZ 

felkérésére óvták meg az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzését - nyilatkozta Kovács Péter, 

az RMDSZ főtitkára az Erdély FM-nek. A politikus elmondta: a magyar párt bejegyzését 

két román civil szervezet és egy román ügyvéd óvta meg, és a történtekhez nincs köze az 

RMDSZ-nek. „Semmiképp sincs arról szó, hogy az RMDSZ testületileg meg akarja 
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akadályozni a párt bejegyzését. Én úgy gondolom, arról van szó, hogy Tőkés László és 

csapata valamitől fél. Felmerül annak a gyanúja ezek szerint, hogy ezek az aláírások 

csalással voltak összegyűjtve” - fogalmazott. 

 

Berényi József állásfoglalása az állampolgársági vizsgálatról 

2011. június 14. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

 „Úgy látszik, a kormánykoalíció mindenáron gyöngíteni akarja az MKP-t, hogy a magyar 

kérdésekben folyamatosan visszalépegető Most-Híd tényleges kihívó nélkül indulhasson a 

következő parlamenti választásokon. A magyar parlament elnökének, Kövér Lászlónak 

végül is igaza van: a szlovák politikusok úgy táncolnak, ahogyan Ján Slota fütyül. Iveta 

Radi ová és társai már elfelejtették választási ígéretüket, miszerint senki sem veszítheti el 

állampolgárságát kormányzásuk idején” – áll Berényi József MKP-elnök közleményében. 

A Szabad Újság felvidéki hetilap hírportálja kedd reggel adta hírül, hogy a szlovák 

belügyminisztérium levélben fordult az MKP vezetőjéhez, hogy nyilatkozzon: pártja április 

14-i közgyűlésének idején Szlovákia állampolgára volt-e, mert egy más ország 

állampolgárságának felvételével automatikusan elveszíti a szlovákot. Ha pedig a szlovák 

állampolgárságát elveszítette, a pártokról szóló törvény értelmében nem lehet politikai 

párt első embere Szlovákiában. 

 

Meghasonult magyarok? 

2011. június 14. - Csáky Pál - Szabad Újság 

„2011. május 27-én a szlovák parlament határozatban ítélte el Magyarország 

alaptörvényének bizonyos részeit. A szavazáskor olyasmi történt, amire az elmúlt húsz 

évben nem volt példa: a dokumentumot megszavazták a Most-Híd nevű vegyespárt 

magyar és szlovák nemzetiségű képviselői is, akik jórészt a szlovákiai magyarok 

szavazataival jutottak be a parlamentbe” – írja Csáky Pál. Az MKP korábbi elnöke 

publicisztikájában megjegyzi, „sokan még ma is két magyar pártot emlegetnek a szlovákiai 

magyar politikai térfélről szólva”, ami szerinte „önbecsapás”. Szerinte a romániai, szerbiai 

és a kárpátaljai magyar pártok legfőbb célkitűzése „a magyar közösségek érdekeinek 

képviselete”. Csáky úgy véli, Szlovákiában más a helyzet, itt a „magyarok olyan 

vegyespártot hoztak létre, amely az itteni magyarság érdekeit egyfajta szlovák prizmán 

keresztül igyekszik szemlélni, elgondolásait és tetteit a szlovák meglátásoknak igyekszik 

alárendelni”. Jól jellemzi ezt Bugár Béla azon kijelentése, hogy a kisebbségi polgároknak 

először a szlovák nyelvet kell tudniuk jól használni, utána beszélhetünk az anyanyelv 

használatának feltételeiről – írja az MKP korábbi elnöke. 
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Orbán Viktor: Európai érdek a délnyugat-európai térség integrációja 

2011. június 14. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Krónika, Magyar Szó, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet 

Az EU soros elnöki tisztét betöltő Magyarország miniszterelnökeként Orbán Viktor 

egynapos látogatást tett a szerb fővárosban, ahol Mirko Cvetković kormányfővel is 

megbeszélést folytatott. Orbán Viktor a Boris Tadić államfővel való találkozón ismét 

világossá tette, hogy Magyarország a legmesszebbmenőkig támogatja Szerbia európai 

uniós integrációját. A kétoldalú kapcsolatokat illetően a miniszterelnök és az elnök 

egyetértett: a gazdasági együttműködést jóval aktívabbá kell tenni. A magyar 

miniszterelnök és a szerb elnök egybehangzó minősítése szerint komoly előrelépések 

történtek az egymás kisebbségeinek megbecsülése és védelme terén. 

 

Koalíciós tárgyalások Szabadkán 

2011. június 14. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

Hivatalosan is koalíciós ajánlatot tett a Vajdasági Magyar Szövetség a Vajdasági 

Szociáldemokrata Ligának, a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetségének és 

polgárok csoportjainak a szabadkai helyi közösségi választásokat követően. A VMSZ a 

Szerb Haladó Párttal és a Szerbiai Demokrata Párttal egyáltalán nem lép koalícióra, mert 

programjaik nagy mértékben különböznek a magyar párt elképzeléseitől. 

 

MNT: Elfogadhatatlan a szerbiai médiastratégia tervezete 

2011. június 14. - pannonrtv.com 

Alkotmányellenes a szerbiai médiastratégia tervezete – nyilatkozta a Pannon RTV-nek 

Korhecz Tamás. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, a közvitára bocsátott 

dokumentum nem veszi figyelembe, hogy Szerbia nem egynyelvű ország. 

 

Mindössze 1940 elsős diák a magyar tagozatokon 

2011. június 15. - m. k. - Magyar Szó 

Kedden találkozott Korhecz Tamás a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke, 38 vajdasági 

általános iskola igazgatójával. A megbeszélésen elhangzott, hogy mintegy 200 diákkal 

kevesebben 1940-en iratkoztak idén magyar osztályba. Korhecz kiemelte, hogy az MNT 

szorosabbra szeretné fűzni az iskolákkal való együttműködést és szeretné elérni, hogy az 

iskolák bizalommal forduljanak az intézmény felé oktatási problémáikkal. Joó Horti Lívia, 

az MNT oktatási bizottságának vezetője kérte az iskolák vezetőit, hogy biztassák a 

nyolcadikos diákokat, hogy minél nagyobb arányban tanuljanak tovább négyéves 

középiskolákban, mert ez jelenti számukra a nagyobb érvényesülési lehetőséget. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11893/Koalicios-targyalasok-Szabadkan.html
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-06-15_Mindossze_1940_elsos_diak_a_magyar_tagozatokon.xhtml
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VMDP: A választási letét bizony kisebbségellenes 

2011. június 15. - Ágoston András - Vajdaság Ma 

A VMDP elnöke szerint a szerb képviselőház olyan pártfinanszírozási törvényt fogadott el, 

amely magyar vonatkozásban újra bevezeti a kisebbségi egypártrendszert. Ágoston András 

hangsúlyozza: “a Vajdasági Magyar Szövetséghez (VMSZ) húzó szerkesztők egyetlen egy 

magyar médiába sem engedték be a pártot keményen bíráló közleményt. Ezek a tények. 

Persze tény az is, hogy a VMSZ Magyar Koalícióban (MK) bejutott szerb parlamenti 

képviselői a VMDP kérése ellenére sunyítva, egy nyilvános hang nélkül megszavazták a 

kisebbségellenes törvényt”.  

 

Kövér László a HMDK vezetőivel találkozott 

2011. június 14. - Molnár Mónika - Új Magyar Képes Újság 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke múlt szerdán találkozott a HMDK vezetőivel, miután 

megbeszélést folytatott Luka Bebić horvát házelnökkel. A megbeszélésen a HMDK 

megköszönte a magyar kormány azon erőfeszítéseit, amit a nemzeti összetartozás 

érdekében foganatosítottak, az eddig elért eredményeket, de rámutattak az általuk vélt 

hiányosságokra is, amelyeknek a kiküszöbölésével az együttműködés gördülékenyebbé 

válhat. „Azon túl, hogy szót ejtettünk a magyar kormány nemzetpolitikájának a 

horvátországi magyarokat érintő kérdéseiről, ez a látogatás azt is üzeni, hogy mi ott állunk 

a HMDK mellett. Nekünk a HMDK a létrejötte óta stratégiai partnerünk, azóta 

párhuzamosan járjuk útjainkat egy cél irányában, hogy a nemzet összetartozását erősítsük. 

Tudjuk, hogy van még javítanivaló az otthoni nemzetpolitikán, így kifejezetten 

informatívnak és hasznosnak tartottam ezt a találkozót azért is, mert sok konkrét, de 

könnyen megoldható problémára irányították rá a figyelmünket” – fejtette ki a magyar 

házelnök. 

 
  

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
V

a
jd

a
sá

g
 

http://www.vajma.info/cikk/tukor/4188/VMDP-A-valasztasi-letet-bizony-kisebbsegellenes.html
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/758-koever-laszlo-a-hmdk-vezetivel-talalkozott


 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

