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A Velencei Bizottság véleménye az új magyar alaptörvényről - A szlovák 
külügy üdvözli az állásfoglalást 

2011. június 20. - MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma 

A Velencei Bizottság az új magyar alkotmány szövegének elemzése során üdvözölte az 

európai értékek érvényesítését, de számos kifogást megfogalmazott a testület. A testület 

„potenciálisan problematikusnak” minősítette a preambulum néhány kitételét, illetve 

megfogalmazását. Vonatkozik ez például a határon túl élő magyarok jogainak 

védelmezésére, amit a Velencei Bizottság szerint problematikus és aggályos lehet az 

államközi kapcsolatok keretrendszerében. A szlovák külügyminisztérium üdvözölte a 

Velencei Bizottság állásfoglalását, mely a tárca szerint teljes mértékben megerősítette 

Szlovákiának az új magyar alaptörvénnyel kapcsolatos álláspontját, miszerint a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó személyek védelméért elsősorban az az ország felelős, amelyben a 

kisebbség él. A pozsonyi közlemény szerint a Velencei Bizottság hangsúlyozta az emberi 

jogok individuális jellegét, mivelhogy a nemzeti kisebbségek védelmét rögzítő 

keretegyezmény nem beszél semmiféle kollektív kisebbségi jogokról. 

 

Baseballütővel verték meg a gyulafehérvári római katolikus teológiai intézet 
rektorát 

2011. június 20. - Krónika, Erdély Ma, Szabadság, Új Magyar Szó 

Román huligánok szombaton este baseballütővel megverték Oláh Zoltánt, a gyulafehérvári 

római katolikus teológiai intézet rektorát – írta a Keresztalja című római katolikus hetilap. 

Keresztalja szerint a rektor megpróbált lefényképezni három román fiatalt, amint éppen 

kővel dobálják be az épület ablakait. Az ittas állapotban levő fiatalok ekkor nekiestek a 

rektornak, szidalmazni kezdték magyarsága miatt, és a náluk levő baseballütővel két 

csapást mértek rá. A lap információi szerint Oláh Zoltán elvesztette eszméletét, sebeit a 

gyulafehérvári kórház sürgősségi látták el. A rektor feljelentést tett a rendőrségen, a három 

támadóból kettőt elfogtak, ők szabadlábon védekezhetnek. Tettükért három hónaptól 20 

évig terjedő szabadságvesztés róható ki. 

 

Budapest megdöbbenéssel értesült a gyulafehérvári magyarellenes 
atrocitásokról 

2011. június 20. - MTI, Krónika 

A Magyar Külügyminisztérium megdöbbenéssel értesült arról, hogy Gyulafehérváron 

magyarellenes atrocitások történtek. A tárca közleményében reményét fejezte ki, hogy 

elszigetelt esetről van szó, nem pedig „egy összehangolt magyarellenes hangulatkeltésnek 

vagyunk tanúi, mely élesen szemben állna a mindkét nemzet számára szimbolikus 

jelentőséggel bíró város szellemiségével”. A külügyminisztérium szerint az eset ellentmond 
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a magyar-román kapcsolatokban tapasztalt nyitottságnak és szoros együttműködésnek is, 

és olyan időszakot idéz fel, melyet mindkét nemzet már meghaladottnak vélt. 

 

Bevezetnék a magyar nemzeti örökség címet 

2011. június 20. - Dormán László - MR1-Kossuth Rádió, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Országgyűlési határozattervezet készül a Kárpát-medence kulturális örökségének 

stratégiai jelentőségéről, a javaslat bevezetné a magyar nemzeti örökség címet is. A 

Kárpát-medence kulturális örökségéről szóló határozattervezet kezdeményezője a Kárpát-

medencei Magyar Autonómia Tanács. A szervezet elnöke, Tőkés László elmondta, 

szeretnék az országhatárokat meghaladva, a határok feletti nemzetegyesítés politikája 

szellemében „nemzeti szinten” számba venni a magyar nemzeti, kulturális örökséget. 

Németh Zsolt külügyi államtitkár szerint „a határon túli kulturális emlékek ugyanúgy 

kettős állampolgárok kell legyenek, mint ahogy a határon túli magyarok kettős 

állampolgárok lettek. Egyszerre kell élvezzék az anyaország és az állampolgárságuk szerinti 

állam támogatását, és akkor talán ezek az egyedülálló kincsek megmaradhatnak.” 

 

A kisebbségek kezükbe vehetik sorsuk irányítását 

2011. június 20. - MTI, Magyar Nemzet Online, Vajdaság Ma 

A Szerbiában élő kisebbségek kezükbe vehetik sorsuk irányítását mindazon kérdésekben, 

amelyek fontosak identitásuk megőrzése szempontjából – mondta Bojan Pajtic, Szerbia 

Vajdaság autonóm tartománya kormányának elnöke a magyar-szerb kisebbségi 

vegyesbizottság hétfői ülése után. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár és Bojan Pajtic beszámolója szerint konstruktív, jó hangulatú tárgyalás folyt a 

vegyesbizottság ülésén. Bojan Pajtic arról tájékoztatott, hogy a magyar helyettes 

államtitkár pozitívan értékelte a nemzeti tanácsról szóló jogszabály megalkotását. 

Kifejtette: megállapodtak abban, hogy támogatják az oktatási és kulturális intézmények 

tevékenységét Szerbiában és Magyarországon. 

 

Baconschi: a „retorikai fellobbanásoknak” nem szabad mérgezniük a légkört 

2011. június 20. - MTI, Krónika, Erdély Ma, Szabadság 

A magyar és a román kormány továbbra is a lehető legmegbízhatóbb partner marad 

egymás számára, de a „retorikai fellobbanásoknak” nem szabad feleslegesen mérgezniük a 

légkört - szögezte le Teodor Baconschi külügyminiszter. „Én kifejeztem szándékomat, hogy 

(a jövőben is) becsületesen dolgozom a román-magyar stratégiai partnerségért, és 

Budapest részéről is visszafogottságot, józanságot, regionális érzékenységet és jószomszédi 

magatartást várok annak érdekében, hogy ne romboljuk le azt, amit felépítettünk” - 
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mondta a külügyminiszter. Arra a kérdésére, miszerint a jelenlegi magyar kormány netán 

„kényelmetlen” partner-e, Baconschi így felelt: a két kormány jól érzi magát az Európai 

Néppárt tagjaként. Mindkét ország kormánypártjai ugyanahhoz a politikai családhoz 

tartoznak, két jobboldali, reformista kormányról van szó - fűzte hozzá. 

 

Kérni fogja az RMDSZ Băsescutól, hogy álljon el a közigazgatási 
reformtervétől 

2011. június 20. - transindex.ro 

Az RMDSZ kérni fogja Traian Băsescu államelnöktől, hogy egy kompromisszumos 

megoldás kialakulásáig függessze fel a közigazgatási átszervezésről folytatott párbeszédet. 

A témának akkor kell újból napirendre kerülnie, amikor adottak lesznek egy politikai 

pártok közötti egyezség létrejöttének feltételei - állítják kormányzati források. Kelemen 

Hunor egy tévéadásban elmondta, egyelőre zárójelbe kellene tenni a témát, hiszen 

Románia politikai stabilitása prioritást élvez. Traian Băsescu államfő június 21-re 

egyeztetésre hívta a politikai pártokat és csoportokat. 

 

Bocsánatot kért az EP elnökétől a Sógornak odaszóló román képviselő 

2011. június 20. - Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Háromszék 

Levélben kért bocsánatot Jerzy Buzektől, az EP elnökétől a szociáldemokrata (PSD) Ioan 

Enciu, aki a múlt héten, az EP egyik szakbizottsági ülésén azt mondta Sógor Csaba EP-

képviselőnek: „Hé, beszélj románul!”. „Teljes mértékben támogatom a magyar nyelv 

használatát az EP-ben folyó munka során, nagyra értékelem a magyar nyelvet és a magyar 

népet. Örömmel mondhatom, hogy EP-beli legjobb barátaim közül néhányan magyar 

nemzetiségűek, Sógor úr pedig egyike ezeknek. Az úgynevezett incidens tisztán baráti 

jellegű volt” – írta levelében Ioan Enciu. 

 

Sebastian Lăzăroiu: félig magyar vagyok 

2011. június 20. - Krónika, Új Magyar Szó 

Ötven százalékban magyar vér csörgedezik Sebastian Lăzăroiu ereiben – ezt maga a 

közelmúltban kinevezett munkaügyi miniszter árulta el egy interjúban. A politikus a 

Mediafax hírügynökség által hétfőn közölt interjúban arról beszélt: lévén, hogy magyar 

gyökerekkel is rendelkezik, szociológusként is nyitott az interkulturális párbeszédre és 

megérti a nemzeti és egyéb kisebbségek érzékenységét. „Így senki sem vádolhat 

idegengyűlölettel” – vélte Lăzăroiu, de nem részletezte magyar származását.  

 

A házsongárdi temetőbe látogatott az EB egyik főtanácsosa 

2011. június 20. - transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) meghívását elfogadva a házsongárdi 

temetőbe látogatott vasárnap Detlev Boeing, az Európai Bizottság Bővítési Stratégiai 
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Igazgatóságnak kisebbségi és emberi jogokért felelős főtanácsosa - tájékoztat 

közleményében a KMDSZ. Az egy órás séta során a főtanácsosnak bemutatták a 

házsongárdi temetőt, a temető műemlék sírjait, illetve a Rédey és a Bánffy kriptát és a 

Házsongárd Alapítvány irányításával megvalósuló felújítási munkákat. Boeing ígéretet 

tett, hogy a Házsongárd Alapítvány munkáját és panaszait eljuttatja a Romániáról 

korrupciós jelentést készítő bizottságnak is, azzal a reménnyel, hogy sikerül felhívni 

Európának és a hivatalos szerveknek is a figyelmét az itt zajló szerencsétlen eseményekre. 

Ezek mellett arra bátorította a kolozsvári magyarságot, hogy minden lehetséges esetben 

hívja fel a közvéleményt és a nemzetközi közösség figyelmet arra, hogy milyen sok 

kulturális érték rejtőzködik Kolozsváron. 

 

Washington Post: Tamás Sándor szerint utcára vonulhatnak a magyarok 

2011. június 20. - transindex.ro 

Utcára vonulnak a magyarok, ha a magyar közösséget beolvasztják egy román többségű 

óriásmegyébe - írja a Washington Post Tamás Sándort, az RMDSZ Kovászna megyei 

szervezetének vezetőjét idézve. A lap Kelemen Hunort idézi: az RMDSZ elnöke elmondta, 

ha a PDL erőlteti a Székelyföld magyar lakossága számára kedvezőtlen közigazgatási 

reformot, akkor elveszíti a többséget a parlamentben. Kelemen vasárnap a Mediafaxnak 

elmondta, az RMDSZ-nek az a szándéka, hogy megakadályozza a PDL által szorgalmazott 

közigazgatási reformot, célját demokratikus eszközökkel, a parlamenttel vagy a 

kormánnyal folytatott párbeszéd útján próbálja elérni.  

 

Vosganian: semmilyen autonómiában nem tudnának megélni 

2011. június 20. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Varujan Vosganian, a PNL alelnöke úgy véli, Kovászna és Hargita megye semmilyen 

autonómiában nem tudna megélni, mert a két megye a bukaresti alapoktól függ, 

gazdaságuk kizárólag fakitermelésre és borvízre alapszik. Vosganian vasárnapi, kolozsvári 

sajtótájékoztatóján elmondta: nem érti egyes RMDSZ-es vezetők „büszkeségét”, hiszen 

Kovászna és Hargita megye a legszegényebb megyék köz tartozik Romániában. 

 

Nyílt levélben fordult az EMNT a történelmi egyházakhoz 

2011. június 20. - Hajnal Csilla - szekelyhon.ro 

Az EMNT Maros megyei elnöksége a Székelyhon.ro szerkesztőségébe eljuttatott 

közleményében arra kéri fel a történelmi egyházak képviselőit, hogy legyenek sürgető 

közvetítői és moderátorai annak a párbeszédnek, amely biztosíthatja a közös 

polgármesterjelölt indítását Marosvásárhelyen. A közlemény szerint az EMNT azért fordul 

az egyházakhoz, mivel „az egyik politikai fél bizonytalankodása miatt a tárgyalások már az 

együttműködés iránti szándéknyilatkozat aláírásánál megfeneklettek”. 
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Folyamatban a Mikó Imre Terv kivitelezése 

2011. június 20. - Antalfi József - szekelyhon.ro 

Az EMNT gazdasági szakbizottságának szervezésében június 20-án Székelyudvarhelyen 

került sor a Mikó Imre Terv szakmai konferenciájára. A konferencia fő témája a terv 

kapcsolódása az egységes Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési koncepcióba, kiemelt 

jelentőséggel hivatkozva az egyes kisrégiók szerepére. A Mikó-terv az erdélyi magyarság 

gazdaságstratégiai fejlesztési terve: amíg elkészül, addig folyamatos konzultációban kell 

lenniük azokkal, akik a tervet létrehozták – mondta el László János, az EMNT régió-és 

gazdasági szakbizottságának elnöke. A konferencia célja többek közt az volt, hogy a 

későbbiekben együtt dolgozó szakemberek megismerkedjenek egymással – ismertette 

Jakabos Janka, a program koordinátora, aki szerint „most jutottunk el oda, hogy 

mindenkinek teljesen letisztult, milyen a magyar kormány hozzáállása a szóban forgó 

projekthez”. 

 

Nincs egyezség a román koalícióban  

2011. június 21. - Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Háromszék 

Nem közeledtek egymáshoz a PDL és az RMDSZ álláspontjai azon a koalíciós egyeztetésen, 

amelyen a kisebbségi törvényről tárgyaltak. Az etnikai arányok megváltoztatásának 

tilalma, a kulturális autonómiatanácsok vétójoga és maga a kulturális autonómia ügye 

továbbra is vita forrása. További feszültségeket gerjesztenek a PDL-s régióátszervezési 

tervek is. A kudarc nyomán összehívták az RMDSZ honatyáit, hogy frakcióülésen 

egyeztessenek. Mint ismeretes, a szövetség a kisebbségi törvény elfogadását szabta a 

kormányon maradás feltételéül. 

 

Régiósításról Cotroceni-ben 

2011. június 21. - Erdély Ma, Háromszék 

Sok szempontból döntő tárgyalások zajlanak ma délben a Cotroceni-palotában: az államfő 

meghívására az ellenzéki és a koalíciós pártok az alkotmánymódosításról és a régiósításról 

egyeztetnek. Időközben folytatódott a régiósítási háború: Borboly Csaba levélben fordult 

Johannes Hahn európai biztoshoz, a romániai hírtelevíziók pedig Dan Manolăchescu, a 

Demokrata Liberális Párt Kovászna megyei szervezetének elnöke kijelentéseit rágták, 

amelyben a politikus kijelentette, nem hiszi, hogy az RMDSZ Koszovót szeretne 

Székelyföldön. 

 

Több magyar igazgatót akarnak 

2011. június 21. - Babos Krisztina - Krónika 

Szatmár megyében már elkezdődtek az egyeztetések a két kormánypárt között annak 

érdekében, hogy több magyar igazgató kerüljön az iskolák élére – tudta meg a Krónika 

Csehi Árpád megyei RMDSZ-elnöktől és Kónya László főtanfelügyelő-helyettestől. A 
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szövetség képviselői elmondták, szeretnék elkerülni a tavalyi helyzetet, amikor a 

Demokrata-Liberális Párt (PDL) által kinevezett főtanfelügyelő, Mariana Popa több 

magyar vezetőt váltott le, párttársaival helyettesítve az RMDSZ jelöltjeit. 

 

Késik az iskolák kétnyelvűsítése 

2011. június 21. - Szucher Ervin - Krónika  

Bojkottálni fogják az új tanév kezdetét a magyar szülők Marosvásárhelyen, amennyiben az 

illetékesek nem tesznek lépéseket a vegyes tannyelvű iskolák kétnyelvűsítése terén, miután 

az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elmarasztaló ítéletet hozott az ügyben. 

A magyar gyerekek szülei, az ügyet kirobbantó Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) és 

Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes úgy érzi, a CNCD válasza nem elegendő az iskolai 

diszkrimináció felszámolásához. „Eddig semmiféle előrelépés nem történt, sőt a tanév 

végén a kétnyelvű oklevelekért is meg kellett küzdeniük a szülőknek” – mondta Horváth 

Kovács Ádám, a CEMO elnöke. 

 

Manolăchescu: Kelemen úr egy lebombázott, véres Székelyföldet akarna? 

2011. június 21. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Dan Manolăchescu, a PDL Kovászna megyei elnöke úgy véli, ha az RMDSZ vezetői 

„eljövendő Koszovót” akarnak, „mondják meg első perctől, hogy ez a céljuk és akkor 

mindannyian tudjuk, mit kell tennünk: vagy mind fegyvert fogunk, vagy elmegyünk, más 

nyugodtabb térségbe”. Dan Manolăchescu hétfőn Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi 

elnöke nyilatkozatával kapcsolatosan mondta el, „aki nem zárja ki annak lehetőségét, hogy 

a Hargita és Kovászna megyei lakosság az utcára vonuljon”, és hogy ez alkalommal az 

RMDSZ és különösképpen elnöke, Kelemen Hunor az ellenzék és egyes televíziók 

nacionalista retorikájának csapdájába estek. „Kár, mert nem hiszem, hogy Kelemen elnök 

úr egy elkülönített, lebombázott, véres Székelyföldet akarna, úgy gondolom, egy nyugodt, 

csendes és minden szempontból virágzó Székelyföldet akar”, mondta a PDL helyi vezetője. 

 

Csíkszeredában is elkezdődik az Erdélyi konzultáció 

2011. június 21. - Erdély Ma, Hargita Népe 

Tizenkétezer csíkszeredai háztartáshoz kopogtat be az RMDSZ Csíkszeredai Városi 

Szervezete – tájékoztatott Hajdu Gábor, a szervezet elnöke. Az elnök elmondta, amint az 

már ismeretes, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Figyeljünk egymásra! jelszóval 

széles körű Erdélyi konzultációt kezdeményezett, amelyhez május elején csatlakozott az 

RMDSZ Csíki Területi Szervezete is, és most már a csíkszeredai szervezet is.  
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Berényi a szoborrongálások ellen 

2011. június 20. - Szabad Újság, Új Szó Online 

Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke és Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság 

Tanácsának elnöke olyan kezdeményezést indítványozott, amely a határon túl felállított, a 

magyar nemzet kultúrájának és történelmének részét képező emlékhelyek, szobrok, 

síremlékek védelmére irányítja a figyelmet. Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Délvidék nem 

magyar civil szervezeteivel is kapcsolatba lépnek a nemzeti emlékek kölcsönös védelme 

céljából. 

 

A Híd ellenzi a körzeti hivatalok bezárását 

2011. június 20. - Új Szó 

A Híd elnöksége elutasítja a szlovák belügyminisztérium körzeti hivatalok csökkentésére 

vonatkozó javaslatát – tudatta közleményben a szlovák-magyar párt. „A körzeti hivatalok 

leépítéséről hivatalos tervezet egyelőre nem került a kormány elé, ám ha ez a közeljövőben 

megtörténne, a Híd kormánytagjai nem fogják támogatni a tervezetet” – áll a 

nyilatkozatban. „Amint hivatalossá válik ez a tervezet, javasolni fogjuk, hogy a koalíciós 

tanácson tárgyaljunk a hivatalok megszüntetéséről” – mondta Simon Zsolt alelnök. 

 

Berényi hallgat a kérvényről 

2011. június 20. - Új Szó 

Az MKP elnöke nem bízik a szlovák igazságszolgáltatásban, ezért nem tájékoztat a 

januárban benyújtott állampolgársági kérelméről. „Malina Hedvig ügye és a 

dunaszerdahelyi szurkolóverés után a legésszerűbb döntésnek azt tartom, hogy ne 

nyilatkozzak erről, ha már a kormánykoalíció nem tudja teljesíteni ígéretét” - mondta 

Berényi József. Hozzátette, feladatának inkább azt tartja, hogy a parlament összetétele a 

jövőben úgy változzon meg, hogy az állampolgársági törvényt módosítani lehessen. 

 

Ösztönállamfő 

2011. június 20. - Molnár Norbert - Új Szó 

„A kisebbségi nyelvtörvény visszaadása a parlamentnek senkit nem lepett meg. Csak az 

volt a kérdés, mire hivatkozik a Szlovák Köztársaság elnöke, vagyis minden állampolgár 

elnöke. Az egyik ok: bizonyos területeken egyenjogúsítja az ország tízszázaléknyi 

lakosának nyelvét az államnyelvével, sőt, ezáltal korlátozza az államalkotó nemzet jogait. 

Vagyis, ha valaki ebben az országban az anyanyelvét használja, ami történetesen nem 

szlovák, akkor más emberek, akik történetesen szlovákok, jogait sérti. Gašparovič logikáját 

az példázza a legjobban, hogy szerinte Szlovákiában nincs szükség olyan lépésekre, 

amelyek a kisebbségi nyelvhasználatot támogatnák. Bezzeg a többségi nyelvhasználat 

támogatására szükség van. Talán, ha a koalíció picit egységesebb lett volna a kérdésben, és 

Matovičék nem sütögetik kis politikai pecsenyéjüket e kérdéskör tepsijében, Gašparovič is 
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elbizonytalanodott volna. Vagy ha Répás Zsuzsanna magyar helyettes államtitkár kicsit 

korábban mondja azt a nyilvánvaló butaságot, hogy a kisebbségi nyelvtörvény visszalépés, 

akkor az államfő is megingott volna.” 

 

Az MNT az érintettekkel közösen írja meg a vajdasági magyar kulturális 
stratégiát 

2011. június 20. - Magyar Szó, pannonrtv.com 

Szakmai tanácskozásra invitálta szombaton Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács a 

közművelődési szféra, intézmények, szervezetek képviselőit, hogy közösen tegyenek 

javaslatokat a vajdasági magyar kulturális stratégia kidolgozására. Az összegyűlteknek 

Lovas Ildikó , az MNT kulturális ügyekkel megbízott tanácsosa elmondta, az a cél, hogy 

december 31-ig elkészüljön és elfogadásra kerüljön a vajdasági magyar kulturális stratégia. 

Ilyen módon még nem készült stratégia. Nem azt tesszük, hogy elkészítjük a stratégiát, és 

azután várjuk a véleményeket, hanem arra kérjük azokat, akiket érint ez a dolog, hogy 

együtt, közösen készítsük el – mondta el Lovas Ildikó. 

 

Józsa László: szakmai hibák sorozata váltotta ki a főszerkesztő felmentésének 
kezdeményezését 

2011. június 20. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Józsa László, a Magyar Szó Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének elnöke így indokolta 

Pressburger Csabának, a lap főszerkesztőjének felmentésére vonatkozó javaslatot az 

Újvidéki Rádió Esti híradójában: “Értékeltük azokat a tényeket, amelyek szakmai hibákra, 

szakmai mulasztásokra utalnak azokban a kérdésekben, amelyek a Magyar Szó 

főszerkesztőjének felelősségi körébe tartoznak. Tárgyaltunk még olyan eseményekről, 

amelyekről a Magyar Szó egyáltalán nem, vagy nem kielégítő módon tájékoztatott. 

Igazából azt kell mondjam, hogy a szakmai hibáknak, mulasztásoknak, hiányosságoknak 

egy sorozatát tártuk fel, amelyek ha egyenként, külön-külön nem is alkalmasak arra, hogy 

felelősség megállapításának alapjául szolgáljanak, huzamosabb időn keresztül történő 

megjelenésük és darabszámuk is mégis csak azt indokolta, hogy az említett intézkedés 

meghozatalára való javaslattételt megfontoljuk”. 

 

Pressburger Csabát Varjú Márta váltja a Magyar Szó élén 

2011. június 20. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

A Magyar Szó Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testülete június 20-án megtartott ülésén úgy 

határozott, hogy indítványozza az MNT-nek, mentse fel főszerkesztői megbízatása alól 

Pressburger Csabát és megbízott főszerkesztővé nevezze ki Varjú Mártát. A határozat 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-06-20_Fontos_latni_hogy_merre_tartunk.xhtml
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11924/Pressburger-Csabat-Varju-Marta-valtja-a-Magyar-Szo-elen.html
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indoklása szerint az elmúlt időszakban számos olyan hiba történt a lap 

szerkesztéspolitikájában és napi munkájában, ami indokolttá teszi, hogy azonnal hatállyal 

felmentsék a főszerkesztőt. A testület szerint kiváltképp indokolt ez a vajdasági és 

magyarországi közpénzekből működtetett lap esetében akkor, ha „folyamatos – 

jóindulattal szemlélve – szakmai nemtörődömséggel, reálisan szemlélve károkozással, 

esetenként rágalmazással, részrehajló tájékoztatással, aminek a ferdítés és csúsztatás 

ugyanúgy része volt, mint a szándékos elhallgatás, a vajdasági magyar közösség 

tájékozódási igényének nem szolgálatával hanem irányításával szembesültünk, nem 

esetenként, hanem folyamatosan, nem egy-egy téma vonatkozásában, hanem 

tendeciózusan.” 

 

Ágoston András: A vajdasági magyar pártokat nem lehet erőszakkal 
megszüntetni 

2011. június 20. - Ternovácz István - Vajdaság Ma 

A szerbiai parlament június 14-én elfogadta a politikai tevékenységek finanszírozásáról 

szóló törvényt, amely úgy rendelkezik, hogy a pártok a jövőben csak akkor vehetnek részt a 

választásokon, ha letétbe helyeznek egy bizonyos összeget a megmérettetés előtt. A VMSZ 

parlamenti képviselői megszavazták a javaslatot, amelyet ebben a formában 

elfogadhatatlannak tart a többi vajdasági magyar párt. A VMDP közleményében az 

olvasható, hogy ”ily módon csak a VMSZ lesz képes részt venni a választásokon. A többi 

magyar párt nem”. Ágoston András VMDP elnöke szerint az, hogy a támogatásokat 1994-

től kezdve a VMSZ kapja Budapestről és Belgrádból is, még nem hatalmazza fel arra, hogy 

ilyen eszközökkel próbálja maga előtt megtisztítani a vajdasági magyar politikai színteret. 

 

Szászfalvi László Horvátországban 

2011. június 20. - Molnár Mónika - Új Magyar Képes Újság 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházügyi államtitkára a múlt héten találkozott 

Csáti Szabó Lajossal, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház új püspökével, 

meglátogatta a kórógyiakat, majd útja végén Kopácson megbeszélést folytatott Jakab 

Sándorral, az egyházközség presbiterével. Jakab Sándor a Képes Újságnak elmondta, hogy 

Szászfalvi államtitkár, református lelkész, valamint külpolitikai főtanácsadója, a szintén 

református lelkész Nemes Csaba horvátországi látogatása fontos állomás az itteni 

reformátusság sajnálatos helyzetének rendezésében, megosztottságának felszámolásában. 
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