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Radičová kikérte Orbánnál Kövér szavait 

2011. június 16. - MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Határozottan és elvből visszautasította Kövér László szavait Iveta Radičová kormányfő a 

magyar kollégájával, Orbán Viktorral folytatott csütörtöki pozsonyi megbeszélésén. 

„Kérem, hogy ez a viselkedés soha többé ne ismétlődjön meg, mert ez komoly akadálya a 

jószomszédi kapcsolatoknak” - jelentette ki Radičová. Felszólította Orbánt, hogy ezt az 

álláspontot tolmácsolja Magyarországon. Orbán Viktor „súlyosnak” nevezte szlovák 

kollégája szavait, és biztosította arról, hogy kormánya mindent megtesz a magyar-szlovák 

barátság megőrzése érdekében. „Személyesen síkra szállok a Szlovák Köztársaság és 

Magyarország együttműködése érdekében” - jelentette ki Orbán és kifejezte 

„Magyarország tiszteletét és nagyrabecsülését minden jóindulatú szlovák ember iránt”. 

 

A bukaresti külügyminisztérium bekérette a magyar nagykövetet Semjén 
Zsolt kijelentései miatt 
2011. június 16. - Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A román külügyminisztérium bekérette Magyarország bukaresti nagykövetét, miután 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azt mondta: az etnikai arányok tudatos 

megváltoztatását jelentené a tervezett új romániai régióbeosztás. Teodor Baconschi arra 

kérte Füzes Oszkárt, bukaresti magyar nagykövetet, hogy Magyarország „térjen vissza a 

normális hangnemhez”, és hagyjon fel a „nem helyénvaló” nyilatkozatokkal. A találkozó 

után Füzes Oszkár kifejtette: nem kommentálja a román külügyminisztérium álláspontját, 

de személyes véleményként elmondhatja, hogy természetes Magyarország érdeklődése 

Románia területi átszervezése iránt, mivel ez a romániai magyar közösség számára is 

fontos kérdés. „Az utóbbi időszakban sajnos megsokasodtak a Budapest felől érkező 

provokatív nyilatkozatok, amelyek egy másik állam belügyeibe való beavatkozás bosszantó 

hangulatát árasztják” – nyilatkozta a Füzes Oszkárral való találkozót megelőzően az RFI 

rádiónak a román külügyminiszter.  

 

„Fúrják” a törvényt 

2011. június 17. - Balogh Levente - Krónika, Új Magyar Szó 

Csökkent az esély a kisebbségi törvény elfogadására a parlamenti ülésszak június végi 

lezárultáig azt követően, hogy a képviselőház emberjogi, vallási és kisebbségi bizottsága 

csütörtökön késő délután véget ért ülésén sem sikerült megtárgyalni a jogszabály minden 

cikkelyét és a hozzá benyújtott módosítási indítványokat. Ráadásul máris elfogadtak olyan 

módosításokat, amelyek kedvezőtlenek a magyar közösség számára – jelentette ki a 

Krónikának Varga Attila, a testület RMDSZ-es tagja az ülést követően. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2011/06/16/radicova-kikerte-orbannal-kover-szavait
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=52314
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=52314
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=52326
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Hogyan kapjanak választójogot a határon túli magyarok? 

2011. június 16. - Kitekintő 

A határon túli magyarok választójogának kérdésével foglalkozik a Kitekintő vitaindítónak 

szánt cikksorozatának első írása. A hírportál szerint eddig „még nem vonták be az 

érintetteket a szavazati jog körüli gondolkodás, konzultáció folyamatába”, ezért a 

választójoggal kapcsolatos kérdéseikkel megkeresik „a határon túli magyarok 

érdekképviseleti és kulturális szervezeteit, szakértőit”. A Kitekintőn bárki megírhatja 

véleményét kilenc, a külhoni magyarok szavazati jogát érintő kérdés kapcsán. 

 

Veled Uram, de nélküled? 

2011. június 17. - Gál Mária - Népszava 

„Nem az a baj a határon túliak támogatáspolitikával, hogy átszervezték. Megtették azt már 

sokan, sokszor. Az elmúlt húsz évben tulajdonképpen állandóan változott, alakult a 

külhoni magyarság támogatási rendszere. És, mindannyiszor jobb lett az, mert mindeddig 

figyelembe vették a kisebbségi magyar közösségekben végbement változásokat, a helyi 

realitásokat” – írja kommentárjában a Népszava. A szerző szerint a mostani átszervezés 

„köszönő viszonyban sincs sem a külhoni magyarság, sem általában a magyar kultúra 

érdekeivel”. Úgy véli, hogy a „Bethlen Gábor nevével fémjelzett struktúra, enyhén szólva is, 

cinikus”. „Sem a támogatandó célok meghatározásánál, sem a döntéshozatal folyamatában 

nem jutott hely a külhoni véleményeknek”, még „a véleményezési folyamatban sem, a 

látszat kedvéért sem”. 

 

Kisebbségi törvény vagy kezicsókolom 

2011. június 16. - Czika Tihamér - manna.ro 

Czika Tihamér szerint „a regionalizálás bedobása minden jel szerint egy előre megtervezett 

kommunikációs támadás a kisebbségi törvény ellen. A régiósítás kérdése a tökéletes 

kavarás ahhoz, hogy az RMDSZ kialakította május végi kényszerhelyzetet olyan témával 

odázza el, amelyet maga az RMDSZ sem tud megkerülni, sőt defenzív helyzetbe hozza”. 

„Gyakorlatilag hangulatkeltés folyik a magyarok ellen felturbózva a román és magyar 

nacionalizmust egyaránt. Egy ilyen hangulat pedig pontosan arra jó, hogy ne legyen 

megfelelő a környezet a kisebbségi törvény elfogadásához. Továbbá ezzel is telik az idő. 

Még másfél hét van hátra a parlamenti ülésszakból, gyakorlatilag a jövő hetet kell még 

kihúzni a régiózással (amiből mostanság amúgy sem lesz semmi), és máris lehet menni 

vakációra” – folytatja a szerző. Végül levonja a következtetést: „Jó régiókat őszig nem 

fogunk kapni, de kisebbségi törvényt és azon keresztül kulturális autonómiát akár már 

másfél héten belül. Mindezt természetesen csak akkor, ha az RMDSZ-nek sikerül kivédeni 

a kommunikációs témaelterelést a régiókra, és szakítópróba elé állítania a koalíciót: vagy 

lesz kisebbségi törvény június végéig, vagy kezicsókolom”. 
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http://kitekinto.hu/karpat-medence/2011/06/15/hogyan_kapjanak_valasztojogot_a_hataron_tuli_magyarok/
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=439553&referer_id=friss
http://manna.ro/velemeny/kisebbsegi-torveny-vagy-kezicsokolom-2011-06-16.html
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Önálló intézetekbe szervezik át a magyar oktatást a BBTE-en 

2011. június 16. - Erdély Ma, manna.ro, transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Önálló, a román megfelelőivel egyenlő státusú és hatáskörű intézetekbe fog szerveződni a 

magyar nyelvű oktatás a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) – 

nyilatkozta Magyari Tivadar, az egyetem rektorhelyettese, aki egyben a magyar tagozat 

felelőse. A rektorhelyettes azt követően nyilatkozott, hogy hónapok óta zajlik az új 

romániai felsőoktatási törvény alkalmazásához szükséges átszervezés a magyar nyelven 

több ezer diáknak oktatást biztosító kolozsvári intézményben. Az új oktatási törvény 

értelmében megszűnnek a jelenlegi tanszékek, és helyüket úgynevezett intézetek veszik át, 

amelyekből minden karon több is alakul az oktatás nyelve szerint. 

 

Román EP-képviselő Sógor Csabának Brüsszelben: „Băi, vorbeşte 
româneşte!” 

2011. június 16. - Krónika, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság 

„Hé, beszélj románul!” - kiáltott rá román nyelven Sógor Csaba RMDSZ-es európai 

parlamenti képviselőre kollégája, a szociáldemokrata (PSD) Ioan Enciu szerdán, az EP 

állampolgári jogok, bel-és igazságügy szakbizottságának ülésén. Sógortól az ülésvezető 

spanyol szocialista képviselő kért bocsánatot az incidens miatt. Az erdélyi magyar 

képviselő a replika jogán, immár mikrofonnal tisztázta a hallgatóság számára az ügyet, de 

leszögezte: írásos panasszal fordul Jerzy Buzek EP-elnökhöz. „Megengedhetetlen, hogy a 

legmesszebbmenő nyelvi szabadságot biztosító európai intézmény keretén belül, súlyos 

ügyrendi vétségnek számító, etikátlan módon kísérelje meg valaki képviselőtársának 

elhallgattatását” – nyilatkozta Sógor Csaba. 

 

Kelemen Hunor újból felszólította Apostut, hogy tüntesse el a Iorga-táblát 

2011. június 16. - transindex.ro, Új Magyar Szó 

Kelemen Hunor tegnap egy újabb levelet küldött Sorin Apostu polgármesternek, amelyben 

ismételten arra kérte, hogy a Mátyás-szoborcsoport elé kihelyezett Iorga-idézetet 

tartalmazó táblát vitesse el és ezzel a törvényességet állítsa vissza. A művelődési miniszter 

közölte, előző felszólítására írt válaszlevelében Sorin Apostu polgármester azt állítja, a 

Iorga-tábla kihelyezése nem illegális, ezért nem fogja elvitetni. „Erre a levélre válaszoltam 

én a tegnap, amelyben nem jelöltem meg türelmi időt, de természetesen néhány napon 

belül választ fogunk kapni Apostutól, majd annak a válasznak függvényében meglátjuk, 

hogy mi a következő lépés” – így Kelemen. 

 

A nem megfelelő fejlesztési régiókon kellene módosítani 

2011. június 16. - Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Hamis az államelnök azon kijelentése, miszerint az európai pénzek lehívása céljából 

megyékké kell alakítani a jelenlegi fejlesztési régiókat, – figyelmeztetett tegnap parlamenti 
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http://erdely.ma/kultura.php?id=93597&cim=%C3%96n%C3%A1ll%C3%B3_int%C3%A9zetekbe_szervezik_%C3%A1t_a_magyar_oktat%C3%A1st_a_bbte_en
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=52313
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=52313
http://itthon.transindex.ro/?hir=26413
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=93541&cim=a_nem_megfelelo_fejlesztesi_regiokon_kellene_modositani
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felszólalásában Márton Árpád RMDSZ képviselő. Szerinte egyszerűen módosítani kellene 

azon fejlesztési régiókat, amelyek sem a lakosság számát tekintve, sem a megrajzolási mód 

vonatkozásában nem megfelelőek. Márton Árpád elmondta, a fejlesztési régiókra 

vonatkozó európai szabályozás értelmében Romániának ugyan kötelezően kell 

rendelkeznie statisztikai és fejlesztési régiókkal, ezek azonban nem kell feltétlenül 

adminisztratív egységek legyenek. A decentralizációra vonatkozóan a képviselő kifejtette: 

nehezen elképzelhető, hogy bárki, aki a román nyelvet kicsit is érti, azt gondolhatná, hogy 

hat megye összeolvasztása decentralizációnak nevezhető. 

 

Póker kólával 

2011. június 16. - Irházi János - Nyugati Jelen 

A közigazgatási átszervezéssel kapcsolatos tervek kapcsán Irházi János kiemeli, hogy 

„lihegnek most pártok, civilek, elemzők és egyéb okos emberek Románia régiós 

felosztásáról, megyeszabdalásról, vagy minek nevezzem. Mert ők sem tudják, hisz egy 

oldalnyi tervezet sem készült róla, annyi történt csupán, hogy az államfő ismét behajította 

a ketrecbe a gumicsontot, ezek meg úgy tépték szét, mint etióp gyerek a segélycsomagot. 

Sőt, már megyementő segélycsapatok is szerveződnek, az elnök meg szerintem hullára 

röhögi magát a tévé előtt”. A szerző szerint „a PD-L a nyolc-tizenhat régió álproblémájának 

segítségével megszabadul az RMDSZ-től, hisz a kisebbségi törvény már túl nagy 

„engedménynek” számít. Legfeljebb újra összeállnak a szocdem-liberális masszával, mert 

ez az ország nem doktrínákról és demokráciáról szól, hanem kizárólag pénzről”. 

 

Késik a döntés a pártbejegyzésről 

2011. június 17. - Gyergyai Csaba - Krónika, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság, 

transindex.ro 

Csütörtökön sem született döntés az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzéséről  a Bukaresti 

Törvényszéken,miután a pártregisztráció ellen fellebbező Román Demokrata Párt (PDR) 

képviselője a bíró kicserélését kérte a tárgyaláson. A testület egyébként az eddig benyújtott 

négy óvásból hármat megalapozatlannak talált, a továbbiakban csak a Néppárt (Partidul 

Popular) névhasználattal kapcsolatos óvását tárgyalja érdemben. 

 

Népszerű a mikrohitel 

2011. június 17. - Bíró Blanka - Krónika 

Leginkább a kezdő vállalkozók körében népszerűek a Bethlen Gábor Pénzügyi Befektetési 

Társaság által nyújtott mikrohitelek – nyilatkozta a Krónikának Mátis Jenő, a társaság 

igazgatója, aki csütörtökön Sepsiszentgyörgyön ismertette a programot. Mint részletezte, a 

múlt héten hét igénylőből négy a start up hitelt igényelte. Az ország különböző vidékeiről 

és a legkülönbözőbb gazdasági ágazatokból érkeznek a pályázatok, akkora az érdeklődés, 

hogy 80–100 mikrohitel kihelyezésére elegendő alapjuk maradt, de újabb forrásokban 

bíznak. 
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http://www.nyugatijelen.com/allaspont/poker_kolaval.php
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=52327
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Nagyrégiók: nem! 

2011. június 17. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente szerint a kormány a közigazgatási átszervezéssel „próbál meg egérutat 

nyerni abból a szorult helyzetből, amelybe annak nyomán került, hogy koalíciós  partnere, 

az RMDSZ nyomására kénytelen volt beleegyezni a kisebbségi törvény elfogadásába. Ezzel 

viszont óriási támadási felületet hagyott a kormányzati alternatívát felmutatni képtelen, 

ezért ismét durva magyarellenes uszításhoz folyamodó ellenzéknek, amely így 

„magyarbérencként” állíthatja be a nagyobbik kormánypártot. Márpedig a PDL csupán az 

RMDSZ támogatására való rászorultság miatt tett úgy, mintha beadná a derekát. A régiós 

felosztásról szóló javaslat azonban kitűnő eszköz a zsarolásra: visszavonásáért cserében a 

kisebbségi törvény felpuhítását, esetleg elfogadásának további halasztását is követelhetik”. 

A szerző szerint „Ahogy most áll a helyzet, hamarosan eldőlhet, hogy a PDL és az RMDSZ 

közül melyik fél jobban a hatalom elvesztésétől”. 

 

Az erdélyi magyar ifjak kétharmada nem hisz egyetlen pártnak sem 

2011. június 17. - Nagy Orsolya - Krónika 

Barna Gergő politikai szociológiával foglalkozó kutató és Kiss Tamás, a kolozsvári 

Országos Kisebbségkutatási Intézet elemzési és kutatási osztályának a vezetője mutatta be 

kutatási eredményeit a nagyváradi Szacsvay Akadémia előadásán. A kutatók szerint a 

magyar fiatalok többsége az ifjúsági szervezetek közül a református hátterű Ifjúsági 

Keresztény Egyesületet (IKE) ismeri, ezt az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI), illetve a Magyar 

Ifjúsági Értekezlet (Miért) követi a sorban – az országos politika azonban sokkal kevésbé 

érdekli őket, mint román kortársaikat. A magyar ifjak kétharmada gondolja úgy, hogy 

nincs olyan párt, ami őt képviselné, aki szerint mégis van, azok közül 80 százaléknyi az 

RMDSZ-t, 14 pedig a Magyar Polgári Pártot tartja annak. 

 

Bosszú 

2011. június 17. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó  

A bukaresti Új Magyar Szó vezércikke arról ír, hogy „elemző legyen a talpán, aki meg tudja 

fejteni, mi járhatott Traian Băsescu államfő fejében, amikor bedobta a régió átalakítás 

témáját a hazai politikai térbe. Még az elnöki párt vezető politikusai is – nem beszélek itt 

Emil Bocról, hanem azokról a kevesekről, akik nem fújják mechanikusan a cotroceni-i 

leckét – őszintén bevallották, hogy első megrökönyödésükben ők is csak rossz viccnek 

vélték a dolgot”. A szerző végül megállapítja, hogy „a kisebbségi törvény elfogadásának 

közelgő határidejével kell összefüggésbe hozni az elnöki ténykedéseket. Ezt igazolják a 

jogszabállyal kapcsolatos tegnapi parlamenti fejlemények is: az RMDSZ koalíciós partnere 

széttrancsírozta a kisebbségi törvény első paragrafusait, amelyeket a Demokrata Liberális 

Párt képviselői korábban már elfogadtak, olyannyira, hogy a jogszabály megtárgyalását 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=52332
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=137531
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korábban sürgető magyar honatyák már annak örültek, amikor leállt a szakbizottsági 

mészárlás”. 

 

Mircea Geoana: „Csapda Székelyföld etnikai rögeszméje” 

2011. június 17. - Erdély Ma, MTI 

Székelyföld „etnikai rögeszméje csapda”, hiszen az ott élő románok és magyarok érdeke 

elsősorban az, hogy a régió gazdasága fejlődjön – jelentette ki Mircea Geoana, a román 

szenátus elnöke. Az ellenzéki szociáldemokrata párti politikus kifejtette: Székelyföldnek 

meg kell adni az esélyt, hogy fejlődjön, ugyanis ez a legfontosabb kérdés az ott élő emberek 

számára. Geoana úgy vélte, amennyiben az alacsony gazdasági teljesítményű, jelentős 

magyar lakosságú Maros, Hargita és Kovászna megyéket egy régióba tömörítenék, az ott 

élő embereket enklávé kialakításával elszigeteltségre és fejlődésképtelenségre ítélnék. 

 

Marosvásárhely: becsapták a MOGYE magyar vezetőit 

2011. június 17. - Bodolai Gyöngyi - Erdély Ma, Népújság 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem szenátusának tegnap kellett volna 

igent mondania a felsőoktatási intézmény új szerkezetére, amely a jelenleginél nagyobb 

önállóságot biztosít a magyar tagozatnak. A hetek óta tartó egyezkedés és ígéretek ellenére, 

az általános orvosi kar (ÁOK) román nemzetiségű oktatói a kari tanács tegnap délelőtti 

ülésén színt vallottak és nemmel szavaztak az átalakításra. Emiatt a magyar vonalat 

képviselő tanárok és diákok nem vettek részt a szenátus tegnapra tervezett ülésén, amit 

szavazatképtelenség miatt hétfőre halasztottak. 

 

Nem adnák vissza a magyar nemesek erdőit Maros megyében 

2011. június 17. - Szucher Ervin - Krónika 

Bár 2005-ben Romániában elfogadták a 247-es földtörvényt, ami lehetővé teszi, hogy a 

korábbi birtokosok visszaigényeljék erődterületeiket, a Maros megyei prefektusok ezt 

minden eszközzel akadályozták és akadályozzák most is. Marius Paşcan is megtesz 

mindent, hogy a korábbi tulajdonosok ne juthassanak hozzá jogos jussukhoz, hol a néhai 

grófokat becsméreli, hol pedig azok ügyvédeit. Fel is fogadott két magyarellenességéről 

ismert román ügyvédet, hiszen „nem hagyhatjuk, hogy 130 ezer hektár erdő kicsússzon a 

román állam markából csak azért, mert egy nem létező Bánffy gróf állítólagos 

leszármazottai hamis, szándékosan tévesen fordított okiratokkal állnak elő.” A család 

ügyvédje válaszolva a kijelentésre tételesen cáfolta meg a prefektus vádjait. Kiemelte, hogy 

„senki nem akarja ellopni a román földet, csupán arról van szó, hogy egy román 

állampolgár élni mer a törvény adta lehetőségekkel, és visszaköveteli azt, amit román 

állampolgárságú felmenőitől vettek el.” 
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Erősödnek az új pártok, mélyponton az SNS 

2011. június 16. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Az MVK közvélemény-kutató intézet felmérése szerint egy most sorra kerülő parlamenti 

választáson a Robert Fico vezette Smer elsöprő sikert aratna: 38,5 százalékos 

támogatottsága 78 mandátumot jelente a 150 fős törvényhozásban. Rajta kívül csak a 

jelenlegi négy koalíciós párt (SDKÚ, KDH, SaS, Most-Híd) jutna be a parlamentbe, 

közülük a Híd 7,1 százalékot érne el, mely eredményével 14 képviselői helyet szerezne. Az 

ötszázalékos bejutási küszöb alatt szerepelne többek közt Igor Matovič független képviselő 

egyelőre még nem létező pártja (4,7 százalék). Nem jutna be a parlamentbe az SNS sem, 

mely a pártszakadás következtében csak 3,7 százalékot szerezne. A Magyar Koalíció Pártja 

3,3 százaléknyi voksot gyűjtene be. 

 

Orbán-Berényi találkozó Pozsonyban 

2011. június 16. - Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Orbán Viktor kormányfő Pozsonyban megbeszélést folytatott Berényi Józseffel, a Magyar 

Koalíció Pártja (MKP) elnökével. A találkozó napirendjén szerepelt a szlovákiai kisebbségi 

nyelvtörvény módosítása, a kettős állampolgárság kérdése, valamint a határon átnyúló 

együttműködés projektjeinek elbírálása. Orbán Viktor és Berényi József következő 

megbeszélésére várhatóan a júliusi tusnádfürdői rendezvényen kerül sor. 

 

Nem a kollektív jogokra 

2011. június 16. - TASR, Új Szó 

Megszavazta a szlovák parlament médiabizottsága a Smer alkotmánymódosítási javaslatát, 

amellyel rögzítené az ország alaptörvényében, hogy Szlovákia nem ismeri el a kollektív 

kisebbségi jogokat. A módosítással az új magyar alkotmányra szeretnének reagálni. Több 

kormánypárti képviselő is a javaslat mellett szavazott „Ne legyünk naivak és ne büntessük 

az állampolgárainkat. A szlovák alkotmány most is kellően szabályozza az egyéni és 

kollektív jogokat” – érvelt a vitában A. Nagy László (Híd). A Most-Híd képviselője szerinte 

a javaslattal csupán a Smer akar üzenni saját választóinak. 

Berényi lehetőségei 

2011. június 16. - Kocur László - Új Szó 

„A belügy most – bár mondhatnánk, hogy hivatalból, de sajnos, az SNS beadványának 

hatására – rászállt Berényire, s még ha az eljárással nem rokonszenvezünk is, le kell 

írnunk: jogosan, ugyanis, ha magyar állampolgár, akkor egy – ugyan abszurd, ám nagyon 

is – érvényben levő jogszabályt hágott át. Korábban e hasábokon már kifejtettük, a kettős 

állampolgárság nem ördögtől való, nem veszélyezteti Szlovákiát; és aki úgy érzi, hogy ettől 

neki jobb lesz, hozzájárul magyarságának mélyebb megéléséhez, vagy bármilyen 

pozitívuma származik belőle, azt semmilyen formában nem lenne szabad akadályozni 

vágyai megvalósításában, az egész úgyis jobbára szimbolikus. Mivel ezt továbbra is így 

Fe
lv

id
é

k
 

http://www.bumm.sk/56702/erosodnek-az-uj-partok-melyponton-az-sns.html
http://www.szabadujsag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1993:orban-berenyi-talalkozo-pozsonyban&catid=3:hirek-roviden
http://ujszo.com/napilap/kozelet/2011/06/16/nem-a-kollektiv-jogokra
http://ujszo.com/napilap/velemeny-es-hatter/2011/06/16/berenyi-lehetosegei
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gondoljuk, ne is ragozzuk tovább, hanem vegyük számba, mit tehet most Berényi József.” 

A pozsonyi magyar napilap négy lehetséges forgatókönyvet vázol fel: 1. az MKP elnöke 

beismeri magyar állampolgárságát, 2. folytatja a „no comment” gyakorlatát, 3. 

állampolgársági kérvényét még nem bírálták el, 4. nem is kért magyar állampolgárságot. 

 

Tanuljunk szerbül! 

2011. június 16. - pannonrtv.com 

Szerb nyelvi felkészítő-tanfolyamot indít a Magyar Nemzeti Tanács. Mindazok az idén 

felvételiző egyetemi hallgatók jelentkezhetnek, akik tanulmányaikat az Újvidéki 

Egyetemen végzik. A felkészítő célja, hogy a jövőbeli hallgatók sikeresebben 

beilleszkedjenek új környezetükbe. 

 

A kisebbségi médiumok magánosítása ellen 

2011. június 17. - Magyar Szó  

Tegnapi ülésén a tartományi kormány elfogadhatatlannak minősítette a többnyelvű 

médiumok privatizációját, az eddigi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy ez szinte 

minden esetben veszélyezteti a kisebbségi nyelveken is sugárzó sajtóorgánumok 

működését. Ezért a kormány indítványozta, hogy a művelődési minisztérium vesse el az 

indítványt, amely veszélybe sodorná a kisebbségi jogok érvényesülésének szintjét Vajdaság 

területén, pedig az jelenleg igen magas fokú. 

 

És eljön hozzánk Európa 

2011. június 16. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

Horvátország európai integrációja kapcsán Kriják Krisztina megjegyzi: „Legnagyobb 

támogatója országunknak ebben a folyamatban Magyarország volt, amely soros elnökségét 

is a mielőbbi csatlakozás szolgálatába állította, minden tőle telhetőt megtett, hogy a 

csatlakozási tárgyalások minél előbb lezárulhassanak. Nagy köszönetet persze nem kapott 

érte, sőt azt is mondhatnánk, hogy egyes újságírók éppenséggel  magyarellenes hangulatot 

szeretnének kelteni. Ugyanis a horvát sajtó, köztük a régiónkban megjelenő napilap is 

mindent megtett/megtesz annak érdekében, hogy rossz színben tüntesse fel a magyar 

kormányt és itteni partnerét, a HMDK-t, utóbbinak minden, tényeken alapuló cáfolata 

ellenére is. Köpködték az új magyar médiatörvényt, az új alkotmányt, de az egyik magyar 

parlamenti párt itteni látogatását is alkalmasnak találták a hangulatkeltésre. Mindig 

találnak olyan témát, aminek kapcsán legalább bulvárcímeikkel Magyarország vagy a 

magyarság ellen szeretnék hergelni a horvát közvéleményt”. 
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