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Gyulafehérvári incidens: nem tetszik a román külügynek Budapest reagálása 

2011. június 21. - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Magyar Nemzet 

A bukaresti külügyminisztérium nem tartja helyénvalónak a magyar külügy reagálásának 

nyelvezetét Oláh Zoltán, a gyulafehérvári teológiai intézet rektorának megverésével 

kapcsolatban. A tárca felkérte a budapesti román nagykövetséget, hogy kérjen 

magyarázatot a magyar külügytől reagálásának „nem helyénvaló, és a két ország közötti 

közvetlen politikai párbeszéd nyitottságával ellentétes” nyelvezete miatt. A román külügy 

közleménye szerint az említett ügyben a magyar fél nem lépett kapcsolatba a szokásos 

diplomáciai csatornákon a román féllel, mielőtt kiadta volna közleményét. Kedden 

Gyulafehérvárra utazott Füzes Oszkár, bukaresti nagykövet, valamint Szilágyi Mátyás 

kolozsvári magyar főkonzul, hogy tájékozódjanak az incidensről. 

 

Térképrajzoló RMDSZ 

2011. június 22. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Brassó, Kovászna, Hargita és Maros megye egy megyét alkotna – román sajtóinformációk 

szerint ez lehet az a Románia közigazgatási átszervezésére tett egyik javaslat, amelyet akár 

az RMDSZ is elfogadhat. A kompromisszum lehetősége Traian Basescu államfő és a 

kormányt támogató pártok közötti tegnapi találkozón körvonalazódott. Az egyeztetésen az 

RMDSZ hétfőig kért időt arra, hogy kialakítsa álláspontját a kérdésben. Addig a frakciók, a 

területi elnökök, szombaton a Szövetségi Képviselők Tanácsa elemzi a kompromisszum 

lehetőségét jelentő „két-három variánst”, amelyekről azonban nem kívántak elárulni 

részleteket. 

 

Száznál több egyéni körzet lesz 

2011. június 22. - Szilágyi Richárd - Magyar Nemzet 

A napilap információi szerint az ősszel a parlament elé kerülő választójogi törvény 

tervezetében a vegyes választási rendszer szerepel. Kósa Lajos megerősítette a lap 

értesüléseit, miszerint a Fideszben már csak arról folynak egyeztetések, hogy hány egyéni 

választókerület legyen a jövőben. Döntés született arról, hogy a határokon kívül élő 

magyar állampolgárok számára Magyarország egyetlen választókerület lesz, vagyis csak 

listára szavazhatnak majd a határon túli magyar választók. Az eredeti elképzelés szerint 

2014-től legfeljebb tizenhárom kedvezményes kisebbségi mandátumot is kiosztanának. A 

Magyar Nemzet úgy tudja, hogy román és szerb részről felmerült az igény, hogy ezzel a 

megoldással rendezzék a hazánkban élő nemzetiségek országgyűlési képviseletét. Cserébe 

az érintett országokban saját lakóhelyükön adhatnák le voksaikat a határon túli magyar 

állampolgárok. 
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Magyar állampolgárság csíki segítséggel 

2011. június 21. - Hargita-megye tanácsának sajtószolgálata 

A Hargita-megye tanácsának sajtószolgálata számolt be arról, hogy az Összetartozunk 

szórványprogramnak köszönhetően az elmúlt hétvégén mintegy 50 Beszterce-Naszód 

megyei magyar lakos utazott Miskolcra, és nyújtotta be az állampolgárság igényléséhez 

szükséges iratcsomót. Az ottani kormányhivatal csak miattuk tartott nyitva szombaton is. 

Várhatóan augusztus 20-án fogják letenni az állampolgársági esküt a Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei Abaújszántón. 

 

Kelemen: mégsem kellene utcai tiltakozásokat szervezni 

2011. június 21. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Kolozsvári Rádió 

Az RMDSZ elnöke szerint mégsem kell utcai tüntetéseket szervezni Székelyföld 

feldarabolása ellen. A tegnapi hírügynökségi jelentésekkel ellentétben, amelyek arra 

fókuszáltak, hogy Kelemen Hunor szerint a székelység kész akár utcai tüntetésekkel is 

megakadályozni az ország Băsescu-féle területi átszervezését, az RMDSZ elnöke már 

visszafogottabban nyilatkozott. A szövetségi elnök most úgy gondolja, hogy tiltakozásként 

az utcára vonulást mindenképpen ajánlatos elkerülni. Az RMDSZ elnöke szerint a 

kormányban is maradni kell. Kelemen attól tart, ha kilépnek a kormányból, a románok 

összefognak, és mégiscsak nyolc szupermegyére osztják az országot.  

 

Nem ért egyet az ellenzék a nyolc megyés régióátszervezéssel 

2011. június 21. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nem értenek egyet az államfő régiófelosztási javaslatával – jelentette ki az államfővel való 

találkozóján a Szociál–Liberális párt két társelnöke, Victor Ponta és Crin Antonescu. Ha az 

ellenzék támogatja a nyolc megyés régiófelosztást, az államfő megtartaná a kétkamarás 

parlamenti rendszert – ezt ajánlotta ma Traian Basescu a Szociál–Liberális Szövetségnek 

– írta a Realitatea hírügynökség. Amennyiben az ellenzék elfogadná a javaslatot, az 

RMDSZ maradna egy egyetlen alakulat, amely a nyolcmegyés régiófelosztás ellen foglalna 

állást. 

 

A határon túli reformátusok helyzetéről tárgyalt a generális konvent 

2011. június 21. - MTI, Új Szó 

A határon túli reformátusok helyzetéről, az utóbbi egy év eredményeiről és a kettős 

állampolgárság intézményéről tárgyalt az egységes Magyar Református Egyház vezető 

szerve, a generális konvent keddi temesvári plenáris ülésén. Bölcskei Gusztáv, az MRE 

zsinatának lelkészi elnöke fontos pillanatnak nevezte, amikor a Szlovákiai Református 

Keresztyén Egyház jelezte, hogy ugyan fenntartással, de csatlakozik az egységes Magyar 
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Református Egyházhoz. „A kettős állampolgárság az egyes emberek eléréséről, az 

autonómia pedig a közösségek eléréséről szól” - mondta előadásában Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A kettős állampolgárságról és az 

autonómiáról elmondta: ezek a kisebbségek viszonyát rendezik mind az anyaországban, 

mind pedig saját országukban. A határon túli magyar közösségek többségi államhoz 

fűződő viszonyának megoldása az autonómia. Ahol ez Nyugat-Európában már 

megvalósult, ott harmonikussá vált a közösségek viszonya - közölte. 

 

Elítéli az Oláh Zoltán elleni támadást az RMDSZ 

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

Az RMDSZ határozottan visszautasítja és elítéli azt a vandál tettet, amelyet a 

gyulafehérvári római katolikus teológiai intézet rektora ellen követtek el a hétvégén. A 

szervezet aggasztónak tartja a magyarellenes hangulat felerősödését. „Az Oláh Zoltán ellen 

elkövetett agresszió nem csak személye ellen szólt, hiszen az ittas állapotban lévő fiatalok 

magyarellenes szólamokat is kiabáltak, így az erdélyi magyarság egészét érintő 

vandalizmusnak vagyunk a tanúi” - áll Kelemen Hunor közleményében. Az RMDSZ elnöke 

a tettesek mielőbbi felelősségre vonását kéri. „Ezt személyesen Traian Igas 

belügyminiszternek is tolmácsoltam és arra kértem, hogy a rendőrség gyorsan és 

példamutatóan járjon el az ügyben” – mondta. 

 

A rendőrség nem lát etnikai okot a rektor megtámadásában 

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

Nem etnikai incidensnek, hanem rongálásnak, ütlegelésnek, rablásnak és közerkölcs elleni 

vétségnek tekinti a gyulafehérvári rendőrség a római katolikus teológiai intézet magyar 

rektorának bántalmazását. A Fehér megyei főfelügyelő szerint nem nevezhető 

magyarellenes cselekedetnek a garázdálkodás, ugyanis az elkövetők nem írtak ki 

semmilyen sértő feliratot, és a magyarsághoz kapcsolódó szimbólumokat sem gyaláztak 

meg. Az ügyészség nem vette őrizetbe a fiatalokat, így az elkövetők szabadlábon 

védekezhetnek. Oláh Zoltán a lapnak elmondta, hogy elégedett a rendőrség 

hatékonyságával, gyorsan kézre kerítették az elkövetőket. 

 

Markó Attila válaszolt a népszámlálás kapcsán érdeklődő Tőkésnek 

2011. június 21. - transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Nyílt levélben válaszolt Markó Attila államtitkár, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának 

vezetője Tőkés László EP-alelnök nyílt levelében feltett, az ősszel esedékes népszámlálással 

kapcsolatos kérdéseire. Az államtitkár tájékoztatja Tőkést: tavaly december 9-én fordult 

első ízben levélben Virgil Voineaguhoz, a Statisztikai Hivatal elnökéhez, valamint 

Gheorghe Emacu belügyi államtitkárhoz, a népszámlálási bizottság alelnökéhez. Ebben a 

levélben kifejtette az RMDSZ népszámlálással kapcsolatos álláspontját, amelyet a nyílt 
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levélben négy pontba szedve ismertet. Továbbá arról számol be, hogy ugyanebben a 

levélben felajánlották, hogy az operativitás érdekében segítenek az űrlapok fordításában. 

 

Borboly Csaba bocsánatkérésre szólítja fel Dorin Floreát 

2011. június 21. - transindex.ro 

A legutóbbi, 2010-es esztendőre vonatkozóan az Országos Statisztikai Hivatal által mért 

adatok szerint az egy főre jutó GDP Hargita megyében 4308 euró, míg Maros megyében ez 

a szám 4135 euró, tehát csaknem 200 euró a kettő közti különbség Hargita megye javára – 

hívja fel a figyelmet Borboly Csaba legfrissebb, június 21-i blogbejegyzésében. Hargita 

Megye Tanácsának elnöke ezzel Marosvásárhely polgármestere, Dorin Florea nemrég tett 

kijelentésére reagált, mely szerint Maros megye nem társulna két szegényebb megyével, 

vagyis Hargitával és Kovásznával, hogy egy fejlesztési régiót alkossanak. Borboly Csaba azt 

is kiemeli a felmérésből, hogy Kovászna megyében a 2010-es GDP majdnem azonos a 

Maros megyeivel, 4048 euró. 

 

Térfigyelő kamerákat szerelnek fel a házsongárdi temetőben 

2011. június 21. - transindex.ro, Krónika, Szabadság 

Azok után, hogy az utóbbi időszakban több alkalommal is síremlék-rongálásról számoltak 

be a kolozsvári helyi tanács tagjai, a polgármesteri hivatal illetékes osztálya úgy döntött, 

térfigyelő kamerákkal látja el a házsongárdi temetőt, illetve a rendőrségen ismeretlen 

tettesek ellen feljelentést tett. Az önkormányzat egy informáló kampányt is elindít, 

amelynek során tájékoztatja a város lakóit arról, hogy a rongálások észlelése esetén miként 

segíthetik a hatóságok, illetve a helyi rendőrség munkáját. 

 

A kisebbségi törvény esetében eddig szó sem esett felelősségvállalásról 

2011. június 21. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Sever Voinescu, a PDL szóvivője hétfőn leszögezte: a koalíció célkitűzése változatlanul az, 

hogy június végéig fogadják el a kisebbségi törvényt. Hozzáfűzte: nem esett szó arról, hogy 

a kormány felelősséget vállaljon a tervezetért. Pénteken a bizottságban hétfőre 

halasztották a kisebbségi törvény vitáját, miután az RMDSZ elégedetlenségét fejezte ki 

bizonyos módosítások miatt, és úgy értékelte, a koalícióban kell tárgyalni a tervezetről. 

 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem átszervezése 

2011. június 21. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Önálló, a románnal megfelelő, egyenlő státusú és hatáskörű intézetekbe fog szerveződni a 

magyar oktatás a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. Az új oktatási törvény 

értelmében megszűnnek a korábbi tanszékek. „Három évvel ezelőtt kezdtük el azt a 

tárgyalássorozatot a román féllel, aminek az volt a célja, hogy találjuk meg a Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem magyar tagozatának valamiféle intézményes keretét. Az elmúlt 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=26459
http://itthon.transindex.ro/?hir=26461
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=93849&cim=a_kisebbsegi_torveny_eseteben_eddig_szo_sem_esett_felelossegvallalasrol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=93858&cim=a_babe%C5%9F_bolyai_tudomanyegyetem_atszervezese_%E2%80%93_audio


 

 

 

 

 

 
6 

időszakban növekedett a magyar oktatás, meg a kutatásszervezés önállósága, de nem 

voltak meg azok a szervezeti keretek, döntéshozási intézetek, amiben ez működhetett 

volna” – mondta el Magyari Tivadar rektorhelyettes. 

 

Román értetlenség, magyar döbbenet 

2011. június 22. - Bálint Eszter, Bíró Blanka - Krónika, Új Magyar Szó 

Magyarország figyel, és nagyon fontosnak tartja a romániai magyar közösség biztonságát – 

szögezte le tegnap a Krónikának Füzes Oszkár, Magyarország bukaresti nagykövete, azt 

követően, hogy Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul társaságában Gyulafehérváron 

tájékozódott, az áldozatokkal, a gyulafehérvári és Fehér megyei elöljárókkal tárgyalt a 

hétvégi magyarellenes incidens ügyében. 

 

Ismét elakadt a kisebbségi törvény 

2011. június 22. - Krónika 

A kisebbségek jogállását szabályozó törvény tervezetének 78 cikkelyéből tegnap is csupán a 

28-ig jutottak a képviselőház emberi jogi bizottságának tagjai, akik még múlt csütörtökön 

kezdték el a jogszabály cikkelyenkénti vitáját, azonban a fölmerült viták és a magyar 

szempontból kedvezőtlen módosítások miatt megszakították az egyeztetést. Sergiu Andon, 

az emberi jogi bizottság titkára elmondta, elégedetlenséggel tölti el, hogy elfogadtak egy 

olyan cikkelyt, amely külön támogatást biztosít a Hargita és Kovászna megyei magyar sajtó 

számára. Mint mondta, a döntés értelmében román médiumok nem kapnak támogatást. 

 

Băsescu Székelyföldje 

2011. június 22. - Krónika, Magyar Nemzet 

A nyolc nagyrégió mellett Hargita és Kovászna megye is megmaradhatna – ilyen 

kompromisszumos megoldást vázolt a Krónika értesülései szerint Traian Băsescu államfő 

a kormánykoalíció pártjaival összehívott kedd délutáni, zárt ajtók mögött lezajlott 

egyeztetésen. A tárgyalásra ő hívta meg a parlamenti pártok vezetőit, és ezen az általa 

kezdeményezett alkotmányreformról, valamint a szintén általa szükségesnek tartott 

közigazgatási átszervezésről fejtették ki álláspontjukat a résztvevők. 

 

Csonka Székelyföld? 

2011. június 22. - Erdély Ma 

Hétfőig alakítja ki végleges álláspontját a területi-közigazgatási átszervezésről az RMDSZ 

– közölték tegnap a szövetség vezetői a Traian Băsescu államfővel folytatott konzultáció 

után. Kelemen Hunor elnök leszögezte: továbbra sem fogadják el a demokrata-liberálisok 

által javasolt nyolc megamegyés változatot, több lehetőség is felmerült, keresik a 

megoldást, de ehhez mindkét félnek engednie kell, tekintettel kell lenni az ország és a 

magyar közösség érdekeire egyaránt, azt a változatot támogatják, amely mellett a területi 
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szervezetek is kiállnak. A Háromszék információi szerint a beszélgetésen felmerült az a 

javaslat is, hogy Kovászna és Hargita megye külön közigazgatási egységet képezzen, Maros 

megye ellenben beépülne a jelenlegi központi fejlesztési régióba. 

 

Aki időt nyer… 

2011. június 22. - Székedi Ferenc - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó vezércikkében Székedi Ferenc a tervezett regionális átalakítás kapcsán 

leszögezi: „a cél egészen pontosan körülhatárolt: meg kell akadályozni, hogy az elmúlt két 

évtized nemzetiségi előrelépései után visszarendeződés kezdődjön meg”. A szerző úgy véli, 

„a tizenhat régiós RMDSZ-modell elfogadtatásának jelenleg nincs semmiféle esélye, hiszen 

az „elszakadás”, „az ország szívének koszovósítása” típusú nacionalista kártyákat jobbról 

is, balról is egyre sűrűbben forgatják a román politikai életben. De a halasztásnak, az 

azonnali átalakítási szándék megakadályozásának valós esélyei vannak”. 

 

Tőkés László a regionális újraszervezésről 

2011. június 22. - Erdély Ma, Kossurh Rádió 

Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke szerint nyilvánvaló, hogy Basescu elnök 

vezényeli azt a politikai játszmát, amelyben összekapcsolják a területi újjászervezés 

kérdését a kisebbségi törvény elfogadásának a kérdésével, és egy „előkampányt” 

szerveznek a jövő évi országos választási kampányok előtt. A másik eleme a vitának az, 

hogy az ország regionális újraszervezése kapcsán megpróbálják felosztani Székelyföldet, és 

beolvasztani, akárcsak a partiumi vagy a többi magyar részeket – véli Tőkés. 

 

Román összefogást szorgalmaz a PRM 

2011. június 22. - Krónika 

A Nagy-Románia Párt (PRM) Bihar megyei szervezete közös jelöltek indítását javasolja a 

parlamenti pártoknak a jövő évi helyhatósági választásokon, azokon a Bihar megyei 

településeken, ahol a magyarság számaránya tükrében a magyar jelöltek eséllyel pályáznak 

a polgármesteri tisztségre vagy a megyei tanácselnöki székre. Mihai Drecin, a PRM Bihar 

megyei szervezetének elnöke azt állítja, az RMDSZ egy olyan tervet dolgozott ki, mely 

szerint Bihar, Szilágy és Szatmár megye közös közigazgatási egységbe kerülne a 

magyarországi Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyével, melynek a központja 

Debrecenben lenne. 

 

A hallgatás árnyéka 

2011. június 22. - Gazda Árpád - Krónika 

„Szokatlan megoldáshoz folyamodtak az RMDSZ vezetői, amikor úgy távoztak a Traian 

Băsescu elnökkel folytatott megbeszélésekről, hogy nem álltak a kamerák elé, és nem 

tájékoztatták a közvéleményt a párbeszéd témáiról és az ezek alapján levont 
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következtetéseikről” – írja Gazda Árpád a Krónika vezércikkében. A szerző rámutat: „Arra 

is lehet azonban gondolni, hogy immár nem is annyira szilárd az RMDSZ ellenkezése, és a 

szövetség vezetői arra gondolnak, bármit is nyilatkoznának, az később felhasználható 

lenne ellenük. A szükségesnél jobban kötelezné el őket vagy a koalíciós partnerek, vagy a 

választóik felé. Úgy érzik, abban érdekeltek, hogy minél szélesebb maradjon a 

mozgásterük. Tény, hogy az RMDSZ mostani hallgatása is üzenettel bír. A szövetség 

kényes helyzetét jelzi”. 

 

Nem az állampolgárság, a nyelv a legfontosabb 

2011. június 21. - Duna TV, hirado.hu 

A szlovákiai magyarok számára az identitás megőrzésének legfontosabb eszköze a nyelv, 

nem pedig a magyar állampolgárság, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített 

felmérésből. Ladislav Machacek kutatásvezető a Duna Televíziónak elmondta, a 

megkérdezettek 15 százaléka válaszolta, hogy szlováknak érzi magát magyar gyökerekkel, 

ugyancsak 15 százalék mondta azt, hogy magyarnak érzi magát és Magyarországot tekinti 

hazájának, míg a többség szlovákiai magyarként határozta meg magát. Bugár Béla, a Most-

Híd elnöke szerint a szlovákiai magyarok többségének a legfőbb problémája a rossz 

gazdasági és a nehéz szociális helyzet. „Szlovákiában magyarnak érzik magukat, 

magyarként akarnak élni, de ehhez nincs szükségük még egy papírra, amivel bizonyítani 

tudják, hogy igenis kérem szépen magyar állampolgárságom van” – véli Bugár. 

 

Miért nem élünk kisebbségi jogainkkal? 

2011. június 22. - Mészáros Alajos - Szabad Újság 

Mészáros Alajos, az MKP európai parlamenti képviselője írásában annak okait keresi, hogy 

a szlovákiai magyarok miért nem élnek a meglévő jogaikkal. „Hányatott kisebbségi 

helyzetünk az egykori Csehszlovákiában, majd a nemzeti érzelmektől túlfűtött 

Szlovákiában joggal bénított meg sokakat, hiszen az uniós nyelvhasználati tolerancia hazai 

tájakon még korántsem elismert, elfogadott, természetes állapot” – véli a képviselő, de 

értetlenül áll az előtt, hogy a nők 90 százaléka még mindig –ová végződéssel írja a nevét. 

„Nem hiszem, hogy azon a fél órán múlna, amit az új anyakönyvi kivonatra vagy 

házasságlevélre kell fordítani. Sokkal inkább a lelkünkben van valami nagyon 

egészségtelen: erodálódó önazonosság-tudatunk kórképe, hogy már a „nomen est omen” is 

közömbös számunkra.” 

 

Nemzetpolitikai hangsúlyok 

2011. június 22. - Molnár Judit - Szabad Újság 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a második Orbán-

kormány által meghirdetett új nemzetpolitika fontosabb elemeiről beszélt a Szabad Újság 
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című hetilapnak adott interjúban. Az eddigi lépések, mint a kedvezményes honosítás, vagy 

a Bethlen Gábor Alap létrehozása, mind a határon túli magyarság megmaradását segítik 

elő. Répás Zsuzsanna szerint a megmaradási stratégiák további fontos eleme lehet „a 

különböző önkormányzati és autonómiaformák” megtalálása, azaz a magyar közösségek 

önrendelkezésének megerősödése. A magyarság lélekszámának csökkenése kapcsán 

elmondta, „nagyon fontos, hogy presztízse legyen a magyarságnak, mint nemzetnek, és 

presztízse legyen a magyarnak, mint nyelvnek. Ha ez a presztízs megvan, akkor sokak 

számára vonzó lehet, hogy magyarnak vallja magát.” Ennek kapcsán példaként említette 

Kárpátalját, ahol a többi régióval összevetve jóval alacsonyabb, mindössze 2-3 százalékos 

volt a magyarok számának csökkenése. 

 

Javaslat Pressburger felmentésére: Az MNT fontosnak tartja a tények teljes 
körű tisztázását 

2011. június 21. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pressburger Csaba, a Magyar Szó főszerkesztőjének felmentése kapcsán az MNT 

Közigazgatási Hivatalának közleménye úgy fogalmaz, hogy a szervezet “fontosnak tartja a 

tények teljes körű tisztázását. Ennek érdekében kezdeményeztük, hogy az MNT 

Tájékoztatási Bizottsága végleges állásfoglalása előtt ismerkedjen meg Pressburger Csaba 

főszerkesztő álláspontjával és érveivel is. A demokratikus döntéshozatal megköveteli, hogy 

az érintettek minden esetben kifejthessék véleményüket a nekik felrótt mulasztásokkal 

kapcsolatban, a teljes körű tájékozódás pedig a tisztességes döntéshozatal előfeltétele”. 

 

VMÚE: Tovább mélyül a szakadék a politikum és a szakma között 

2011. június 21. - Vajdaság Ma 

A Magyar Szó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének a lap főszerkesztőjének a 

leváltására vonatkozó kezdeményezésével kapcsolatban a Vajdasági Magyar Újságírók 

Egyesülete állásfoglalásában leszögezte, „ennek a leváltási kezdeményezésnek a stílusa 

tovább mélyíti a hatalommal és pénzzel rendelkező politikum és a szakma, vagyis az 

újságíró társadalom közötti szakadékot. Ez a módszer még inkább növelheti a 

létbizonytalanságot és a kiszolgáltatottság érzését a vajdasági magyar újságírók és a 

médiában felelős tisztséget betöltők körében”. 

 

VMSZ: Csalás történt a választásokon 

2011. június 21. - pannonrtv.com, Magyar Szó 

Nyolc mandátummal károsította meg a szabadkai Városi Választási Bizottság a Vajdasági 

Magyar Szövetséget - jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Maglai Jenő. A párt szabadkai 

elnöke szerint a helyi közösségi választásokat követően nem véletlenül történtek a 

számolásnál hibák. A VMSZ jogi útra tereli az ügyet. 
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A Magyar Szó szerkesztőbizottságának állásfoglalása a Magyar Szó Lapkiadó 
Kft. igazgatóbizottságának a főszerkesztő menesztésére vonatkozó határozati 
javaslata kapcsán 

2011. június 22. - Magyar Szó 

A Magyar Szó szerkesztőbizottsága elfogadhatatlannak tartja azt a módszert és eljárást, 

amelyet a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatóbizottsága, azaz Taggyűlési Jogokat Gyakorló 

Testülete (TJGYT) alkalmazott a Magyar Szó főszerkesztőjének leváltására. „Tiltakozunk 

amiatt, hogy sem a főszerkesztőt, sem az igazgatóbizottság egyes tagjait nem tájékoztatták 

az ülés előtt arról, hogy ez a kérdés is napirenden szerepel. Tiltakozunk amiatt, hogy a 

főszerkesztő leváltására vonatkozó indítványt egy olyan napirendi pont mögé rejtve 

tárgyalták, amely nem utalt annak valós tartalmára.” 

 

Tiltakoznak a VMSZ vádjai ellen   

2011. június 22. - Szabó Palócz Attila - Magyar Hírlap 

A Magyar Hírlap is beszámol a vajdasági Magyar Szó főszerkesztőjét ért vádakról. A cikk 

szerzője szerint „koncepciós eljárásban” akarja a Vajdasági Magyar Szövetség eltávolítani 

Pressburger Csabát az újság éléről. Véleménye szerint nem meglepő a kezdeményezés, 

mivel a szövetség már rég szerette volna befolyása alá vonni a lapot. Az újság Taggyűlési 

Jogokat Gyakorló Testületének hétfői ülésén benyújtott vádirat szerint „magyarellenesnek, 

a délvidéki magyar közösségre károsnak véli az olyan véleményeket, amelyek nem a VMSZ 

érdekeit szolgálják.” 

 

Népcsoportképviselők megbeszélése 

2011. június 22. - volksgruppen.at 

„Magyarország intenzív párbeszédet kezd Ausztriával az osztrák népcsoportok kérelmének 

ügyében” - jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, 

aki a magyar Országgyűlés épületében megbeszélést folytatott az osztrák népcsoportok 

képviselőivel. Az ausztriai magyar, horvát és szlovén érdekvédelmi vezetők bírálták, hogy a 

megváltoztatásra váró, a hivatalos nyelvhasználatra is kitérő új szabályozás fenyegeti és 

jelentősen rontja a kisebbségi nyelvek használatát Ausztriában. 
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