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Semjén: Nem mondunk le egyetlen magyarról sem 

2011. június 22. - MTI, Magyar Hírlap Online, Népszabadság, index.hu, origo.hu, Krónika, 

Magyar Szó 

Az állampolgárság intézésétől kezdve, a nemzeti regiszteren át, az európai uniós elnökségig 

számos kérdést tekintettek át a résztvevők - jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes a nemzetpolitikai tárcaközi bizottság szerdai ülése után. A nemzeti regiszterrel 

kapcsolatban elmondta: szeptembertől fog működni az a rendszer, melynek segítségével a 

kormány 2500 magyar szervezeten keresztül el fogja érni az egész világ magyarságát. Az 

emigrációban élők angol és a későbbiekben spanyol nyelven is meg fogják kapni a 

tájékoztatást. Ezzel összefüggésben Semjén Zsolt elmondta, „mi nem mondunk le egyetlen 

magyarról sem, azokról sem, akik nem beszélik a magyar nyelvet úgy, mint az 

anyaországban élők”. Kérdésre válaszolva Semjén Zsolt megerősítette, hogy a határon túli 

magyarságnak lesz választójoga, a külhoni magyarok pártlistákra szavazhatnak majd. 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár elmondta, a tárcaközi 

bizottság ülésén Ulicsák Szilárd tájékoztatta a grémiumot a Bethlen Gábor Alap keretében 

működő nyilvántartási rendszerről. Minden olyan támogatás, ami a határon túlra megy, 

megtalálható lesz ebben a nyilvántartásban. 

 

Băsescu azt állítja, nem célja szétmorzsolni a magyar közösségeket 

2011. június 22. - transindex.ro 

Nagy mulasztás lenne, ha a PDL nem jutna egyezségre az RMDSZ-szel, és emiatt 

feláldozná a régióátszervezést - jelentette ki Traian Băsescu államfő a Radio România 

Actualităti közszolgálati rádiónak adott interjújában. „Az RMDSZ a kormánykoalíció része. 

Rengeteget tárgyaltunk a szövetségiekkel. Bizonyos javaslataik aberránsak, de olyan 

elképzeléseket is vázoltak, amelyekről lehet beszélni. Én nem vagyok az a fajta politikus, 

aki úgy gondolja, hogy a magyarok hátukra pakolják Kovászna és Hargita megyét, és 

megszöknek Budapestre, és nem célom olcsó demagógia révén politikai tőkét építeni 

magamnak” - így az államfő. 

 

Kisebbségi tövény: jelentés hétfőn? 

2011. június 23. - Balogh Levente - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Erdély Ma 

Hétfőn folytatódhat a kisebbségi törvény vitája a képviselőház emberi jogi bizottságában, 

miután tegnap a testület elfogadta a tervezet azon cikkelyét, amely lehetővé teszi, hogy a 

kisebbségi párok számára a házasságkötési ceremónia anyanyelven folyjék, amennyiben a 

házasulandók ezt kérik, illetve amennyiben ismerik az illető kisebbségi nyelvet. Varga 

Attila, a testület RMDSZ-es tagja elmondta: tegnap az 52. cikkelyig sikerült megvitatni a 

jogszabályt a testületben, azonban a kisebbségi hatóságokról szóló fejezetnél elakadtak. 

Varga szerint hétfő estére a bizottsági jelentés is elkészülhet a jogszabályról, azonban még 

mindig kérdéses, hogy június 30-ig, a parlamenti ülésszak végéig el lehet fogadtatni. Ha ez 
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nem következik be, júliusban rendkívüli ülésszakon a parlamenti vita megkerülésével, 

felelősségvállalással is beterjesztheti a kormány a jogszabályt. 

 

Az ukrán ügyészség szerint alkotmányellenes a magyar himnusz 
Beregszászon 

2011. június 22. - MTI, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

A beregszászi járásközi ügyészség megóvta a beregszászi járási tanács június 17-i döntését, 

amely szerint a képviselőtestület ülései a jövőben az ukrán állami himnusz mellett a 

magyar nemzeti himnusz lejátszásával kezdődnek. Az ügyészség szerint a beregszászi 

járási tanács határozata a magyar himnuszról ellenkezik az ukrán alkotmány állami 

zászlóról, címerről és himnuszról szóló 20. cikkével, valamint a helyi önkormányzati 

törvény 43. cikkével, amely a jelképek használatát szabályozza. Bihari András, a 

beregszászi járási tanács elnöke leszögezte, a nemzeti kisebbségekről szóló törvény 

lehetővé teszi, hogy a képviselőtestületi ülések előtt az ukrán állami himnusz mellett a 

magyar nemzeti himnusz is elhangozzon, s emellett még a nemzeti szimbólumok 

használata is engedélyezett. 

 

Megkezdődhet az egyházfinanszírozási törvény felülvizsgálata 

2011. június 22. - MTI, Echo TV 

Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil 

társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára titkár közölte: a csütörtökön az 

Országgyűlés elé kerülő új egyházi törvényjavaslatról a határon túli magyar egyházi 

vezetőkkel is egyeztettek, „bár jogi szempontból ez a törvény ezeket az egyházakat nem 

érinti”. A kormányzat nyitott arra, hogy a törvényben utaljanak a határon túli egyházakkal 

tartandó szoros kapcsolatra – mondta az államtitkár. Szászfalvi László arról is beszélt, 

hogy a határon túli magyar papok, lelkészek állami támogatása tavaly 160 millió forint 

volt, idén viszont már 210 millió forintot tesz ki, ami kifejezetten egzisztenciájuk 

fenntartását segíti. Kitért arra is, hogy eddig nem volt mindig kiegyenlített a támogatás a 

határon túli egyházak támogatásában az egyes régiók között, de a jövőben ezt az anomáliát 

igyekeznek felszámolni.  

 

Prőhle: Üdvözlendő a Velencei Bizottság álláspontja 

2011. június 22. - MTI, InfoRádió 

Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára a Velencei Bizottságnak az új 

magyar alkotmánnyal kapcsolatos állásfoglalása kapcsán elmondta, a testület véleménye 

egyértelmű azt illetően, hogy az alaptörvénynek nincs „extraterritoriális jellege”, és jogos, 

hogy a kormány felelősséget szeretne vállalni a határon túli magyarokért. Prőhle Gergely 

kérdésre válaszolva elmondta: Mikuláš Dzurinda szlovák külügyminiszter véleménye 
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„sajátos és egyedi interpretációja” a bizottság álláspontjának. Egyértelmű, hogy a 

külhonban élő kisebbségekért elsősorban az az ország felelős, amelyben élnek, de egyik 

nemzetközi dokumentum sem vitatja, hogy az anyaország is vállalhat értük felelősséget – 

közölte a helyettes államtitkár. Gulyás Gergely hozzátette: üdvözlik, hogy Dzurinda ilyen 

fontosnak tartja a testület állásfoglalását, de a bizottság minden véleményét, így a szlovák 

nyelvtörvénnyel kapcsolatos dokumentumot is érdemes lenne figyelembe vennie. 

 

Diszkriminációmentes választójog 

2011. június 23. - László Róbert - HVG 

„Ha valóban létezik olyan kormányzati szándék, hogy lakóhelyétől függetlenül tökéletesen 

egyenértékű választójoga legyen minden magyar állampolgárnak, a megoldás egyszerű: 

szüntessük meg az egyéni választókerületeket, szavazhassunk kizárólag a pártok országos 

listájára, és készen is vagyunk. A bökkenő csak annyi, hogy ez a módszer egyáltalán nem 

áll a Fidesz (és mindenkori szövetségesei) érdekében. Tisztán listás rendszerekben a 

legritkább esetben szerez ugyanis egyetlen politikai formáció abszolút többséget; nem 

véletlenül hangsúlyozzák a kormánypárti politikusok lépten-nyomon a vegyes szisztéma 

iránti elkötelezettségüket. Ha tehát megmarad mindkét – egyéni képviselőre és pártlistára 

leadható – szavazatunk, aligha megoldható, hogy a határon túliak diszkriminációmentesen 

szavazhassanak. Ha mindenkinek két szavazat jár, akkor az egyéni képviselet lehetővé 

tétele érdekében a világ magyarlakta területeit Nagyváradtól Sydneyig választókerületekre 

kellene osztani, ami természetesen nem kivitelezhető. Elvileg persze az is szóba jöhet, hogy 

a külhoniak csak a magyarországi pártlisták közül választhatnak, és egyéni képviselőt nem 

küldhetnek a parlamentbe. Ez azonban azt jelentené, hogy a határon innen kettő, a 

határon túl csak egy szavazat járna, aminek diszkriminatív jellege nyilvánvaló.” 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2011. június 23-i számában olvasható) 

 

Tőkés László-interjú az Academia Catavencu hetilapban 

2011. június 22. - Erdély Ma, Krónika, Új Magyar Szó 

Az Academia Catavencu román szatirikus politikai hetilap interjút készített Tőkés László 

EP-alelnökkel, aki szerint „Traian Băsescu államfő mégiscsak az egyik legjobb román 

politikus, egyetlen „gumicsonttal” el tudta érni, hogy mind a kormánypárt, mind az 

ellenzék úgy táncol, ahogy ő fütyül.” Tőkés hozzátette: „semmiképpen sem fogjuk hagyni, 

hogy mesterséges határokkal megváltoztassák a területi-etnikai arányokat. Legutóbb 

valami nagyon hasonlót éltünk át az 1968-as megyésítéskor. Akkor az organikus regionális 

fejlesztés elvével ellentétesen mesterségesen alkottak meg olyan megyéket, mint példának 

okáért Bihar, Szatmár, Szilágy és Maros, ami viszont most körvonalazódik, az több a 

soknál. Még Ceauşescunak sem volt mersze szétverni Székelyföldet, vagyis Hargita és 

Kovászna megyéket.” 
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Markó szerint a PDL hajlandó lenne külön megoldást elfogadni a Székelyföld 
számára 

2011. június 22. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, hirado.hu, Új Magyar Szó, 

Szabadság, Háromszék 

A Demokrata Liberális Párt (PDL) továbbra is ragaszkodik a nagymegyék gondolatához, de 

hajlandó lenne elfogadni egy külön megoldást a Székelyföld számára, amelyben a két 

székely megye, Hargita és Kovászna továbbra is megőrizné a státuszát – nyilatkozta Markó 

Béla kedd este az Erdélyi Magyar Televíziónak (ETV). A Krónika keddi értesülései szerint a 

megoldást Traian Băsescu is támogatja, de a két székely megye megmaradása az egyetlen 

kompromisszum, amelybe az államfő hajlandó belemenni.  

 

Kelemen: a régióátszervezés nem egy kirakós játék 

2011. június 22. - transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Kelemen Hunor kijelentette, a régióátszervezés nem egy kirakós játék, ezt az intézkedést a 

helyi közösségek érdekeinek figyelembe vételével kell végrehajtani. Az RMDSZ vezetője 

felhívta a figyelmet arra, hogy a regionális átszervezés körüli közbeszéd gyakorlatilag a két 

székelyföldi megyére koncentrál, és szem elől tévesztődik az a tény, hogy az átszervezés az 

ország egészét érinti: máshol is léteznek problémák. Arra a kérdésre, hogy a nyolc 

óriásmegye kialakítására vonatkozó tervezet elfogadása esetén az RMDSZ kilép-e a 

kormányból, Kelemen azt válaszolta, bármi elképzelhető. 

 

Smaranda Enache: A történelmi régiók figyelembevételével kellene felosztani 
az országot 

2011. június 22. - Hajnal Csilla - szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

A Provincia mozgalom több mint tíz évvel ezelőtt megfogalmazott Románia 

regionalizálásával kapcsolatos javaslatait vette elő a Pro Európa Liga (PEL), amely szerint 

hat tartományra, és ezeken belül pedig altartományokra kellene felosztani az országot a 

történelmi régiók figyelembevételével. „A regionalizálás során figyelembe kell venni a 

régiók etnikai összetételét, infrastruktúráját, gazdasági és kulturális szempontjait” – 

mondta a liga társelnöke a szerdán tartott sajtótájékoztatóján. „Nem új régiókat kellene 

létrehozni, hanem a hagyományos, történelmieket visszaalakítani” – tette hozzá.  

 

A magyar önverés pszichológiája 

2011. június 22. - Parászka Boróka - manna.ro 

Parászka Boróka a manna.ro hírportálon megjelent publicisztikájában a következőképpen 

ír: „A magyar diplomácia legendásan dilettáns, de a héten most önmagát is sikerült 

alulmúlnia. A gyulafehérvári „rektorverés” ügyében ugyanis ahelyett, hogy alaposan 

tájékozódott volna a magyar külügy a helyszínen, felvette volna a román hatóságokkal a 
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kapcsolatot, és diplomáciai úton és módon foglalt volna állást, azonnal kiadott egy 

nyilatkozatot, amelynek egyetlen célja és gyakorlati haszna az volt, demonstrálja: 

„megvédik” a „határon túli magyarokat”.” A szerző végül levonja a következtetést: „Most 

nincs magyarellenes hangulat, de még néhány ilyen bátor „védelmi akció”, és lesz. 

Szóljanak csak be bátran Budapestről Bukarestbe, haknizzon errefelé két-három napos 

politikai kiránduláson a magyar elit, szervezzen bábuégetős, irodanyitós happeningeket a 

Jobbik, és lesz. Néhány héten belül olyan klassz kis magyarellenes hangulat lesz itt, hogy 

csak füstöl. És mi majd szépen jól leszívjuk.”. 

 

Felelősségre vonást sürget Semjén Zsolt 

2011. június 23. - Krónika 

A magyarellenes cselekedetek elkövetőinek felderítését és példás felelősségre vonását 

követeli az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a gyulafehérvári incidens és a házsongárdi 

sírgyalázások kapcsán. A szervezet vezetősége közleményben ítélt el bármilyen, nyílt vagy 

burkolt uszítást, soviniszta hangulatkeltést. A felelősök megbüntetésére és a temető 

sírjainak védelmére szólított fel Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes is, 

rámutatva, a magyar–román együttműködés érdekeit az szolgálja, ha a román hatóságok 

hathatós lépéseket tesznek az ilyen esetek megakadályozására.  

 

Tusványosra készül el a Mikó-terv 

2011. június 23. - Bíró Blanka - Krónika 

Képlékeny vitairat formájában összeállt az EMNT gazdasági programja, a Mikó Imre-terv. 

A dokumentumot várhatóan két hét múlva közvitára bocsátják. Jakabos Janka, az EMNT 

gazdasági szakbizottságának egyik vezetője a Krónikának elmondta, meg kívánják szólítani 

a helyi közösségeket, széles konszenzust próbálnak kialakítani. Megnyernék a civil 

szervezetek, vállalkozói szövetségek támogatását, és megpróbálják az erdélyi magyar 

politikumot is a Mikó Imre-terv mellé állítani. A szakember szerint a Mikó-terv 

társadalomközpontú gazdaságfejlesztési program, célja az erdélyi magyarság 

megmaradása, gazdasági, szellemi és erkölcsi gyarapodása. Ez szerinte kapcsolódik a 

magyar kormány Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési stratégiájához.  

 

Vigyázat, csapda! 

2011. június 23. - Benkő Levente - Krónika 

„Csapdahelyzetet teremtett az új közigazgatási átszervezésről folyó vitában az államfő. 

Traian Băsescu ugyanis elfogadhatónak tartja azt a kompromisszumos megoldást, 

miszerint a mai Hargita és Kovászna megye megmaradhatna, a többi megyét viszont az 

eredeti nyolcrégiós rendszerben osztaná el. Vagy fel.” – írja Benkő Levente a Krónika 

vezércikkében. Benkő úgy fogalmaz, hogy „az államfő ezzel a Hargita és Kovászna megyei 

magyarok igényeinek kielégítését színlelve tulajdonképpen keresi azt a rést, azt a 

hajszálrepedést, amelybe éket verve darabolná az erőket, és elérné azt, hogy a 
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közigazgatási területrendezés vitája, netán kivitelezése során szem elől tévesszük az egész 

erdélyi magyarság érdekeit. Ez ellen a szitán átlátva testületileg kell nemet mondani! És 

kikövetelni a területi átszervezéshez elengedhetetlen előzetes felméréseket, a higgadt és 

nyílt vitát, beleértve a népszavazást is”. 

 

Újabb magyarellenes felirat 

2011. június 23. - Babos Krisztina - Krónika 

Feljelentést tesz ma a szatmárnémeti polgármesteri hivatal, illetve az RMDSZ városi 

szervezete a Szatmárnémeti Pálfalva felőli bejáratánál levő helységnévtáblára festett 

gyalázkodó felirat miatt. A megyeszékhely nevét román, magyar és német nyelven hirdető 

táblán a napokban magyarokat sértő felirat jelent meg: a „Muie ungurilor” (szoptok, 

magyarok), melynek szerzője egyelőre ismeretlen. Csehi Árpád megyei RMDSZ-elnök a 

Krónika kérdésére elmondta: úgy véli, a dolog a város hatáskörébe tartozik, ha viszont az 

önkormányzat nem lép, feljelentést tesz ez ügyben a szövetség megyei szervezete. „Szatmár 

megyére nem jellemzők az etnikai villongások. Az elmúlt  húsz évben a választási 

kampányidőszakokat kivéve magyarellenes uszításra nemigen volt példa” – véli 

Kereskényi Gábor alpolgármester. 

 

Cinkelt régiók 

2011. június 23. - Bogdán Tibor - Új Magyar Szó 

A tervezett közigazgatási átszervezés kapcsán Bogdán Tibor az Új Magyar Szó csütörtöki 

vezércikkében megállapítja: „Bár a nacionalista, magyarellenes hangulat újbóli 

felparázslása alapján az ősrégi taktika modern időben is beválni látszik, az államfő 

számításaiba alighanem hiba csúszott. Ha a netán kisebbségbe kényszerülő székelyföldi 

magyarság utcára vonulna önrendelkezéséért, nem lesz egyedül. Vele masíroznak majd a 

románok is, hiszen Nagyszeben sem örül például Brassó fennhatóságának, aminthogy 

Arad sem fogadja el Temesvár uralmát, és Suceava sem lelkendezik a iaşi-i vezetésért.” 

 

Összefogás Székelyföldért 

2011. június 23. - Erdély Ma, Hargita Népe, Háromszék 

Összefogást kezdeményez a Magyar Polgári Párt a közigazgatási átszervezés ügyében. 

Szeretnék, ha népszavazásra kerülne sor, amelyen Hargita és Kovászna megye lakói arról 

nyilatkoznának, akarják-e, hogy létrejöjjön Székelyföld mint önálló közigazgatási egység. 

Kovács Árpád András frakcióvezető elmondta, konkrétan azt szeretnék, hogy a Hargita és 

Kovászna megyei önkormányzat minél hamarabb tartson együttes ülést. Úgy vélik, ezen 

alkalommal egy elvi állásfoglalást kellene elfogadni arról, hogy miképpen képzelik el az 

ország közigazgatási átszervezését. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=52557
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=137781
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=93984&cim=osszefogas_szekelyfoldert
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Pártbejegyzés: nem cserélnek bírót 

2011. június 23. - Krónika 

A Krónika értesülései szerint a Bukaresti Törvényszék megalapozatlannak találta a Román 

Demokrata Párt (PDR) kérelmét az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bejegyzését tárgyaló 

bíró visszahívását illetően. A visszahívási kérelem elbírálása kedden zárt ajtók mögött 

zajlott, a döntésről pedig tegnap értesítették az érintetteket. A testület ugyanakkor közölte, 

a jövő hét elején fog érdemben tárgyalni a Néppárt névhasználattal kapcsolatos óvásáról.  

 

Dzurinda: a Velencei Bizottság állásfoglalása figyelmeztetés 

2011. június 22. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Mikuláš Dzurinda szlovák külügyminiszter szerint a Velencei Bizottság állásfoglalása az új 

magyar alaptörvénnyel kapcsolatban komoly figyelmeztetés Magyarország számára, hogy 

több téren módosítsa politikáját, beleértve a szomszédokhoz fűződő viszonyt is. Dzurinda 

szerint Magyarországnak „nagyon meg kell fontolnia, hogy fognak kinézni azok a 

törvények, amelyeket az alkotmány alapján kellene elfogadni. Milyen legyen az új 

választási rendszer, a Magyar Köztársaság polgárainak passzív és aktív választójoga”. A 

miniszter szerint a Velencei Bizottság állásfoglalása nagyon kellemetlen Magyarország 

számára, és nem szabadna, hogy hidegen hagyja politikai vezetőit. Dzurinda szerint az 

állásfoglalás azt is bizonyítja, hogy a szlovák diplomácia sikeresen teszi a dolgát, s 

eredményeket ér el, ellentétben a szlovák ellenzékkel, amely többnyire csak hangoskodik 

és hisztériát kelt. 

 

Fico: Magyarországot az elszigetelődés veszélye fenyegeti 

2011. június 22. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

Robert Fico, az ellenzéki Smer elnöke szerint Magyarországot az a veszély fenyegeti, hogy 

az soros európai uniós elnökségi időszak után nemzetközileg elszigetelődik. A Velencei 

Bizottságnak az új magyar alaptörvénnyel kapcsolatos állásfoglalásáról Fico azt mondta: 

csak megerősítette a Smernek azt a véleményét, hogy az új magyar alkotmányban az 

ország területén kívül is hatályos elemek vannak, illetve, hogy kollektív kisebbségi jogokról 

beszél. Fico bírálta a szlovák kormányt, mely szerinte passzívan szemléli a magyar 

kormány politikáját, és nem reagál határozottan a budapesti lépésekre. 

 

Az SNS támogatja a román radikálisokat 

2011. június 22. - MTI, bumm.sk, Új Szó Online, Krónika, Új Magyar Szó 

„Az SNS elképedve szemléli a magyar nemzeti kisebbség képviselőinek nagyon agresszív 

lépéseit a Magyar Köztársasággal szomszédos összes országban, nem csak Szlovákiában. A 

romániai magyar nemzeti kisebbség Budapest vezényletével ezekben a napokban 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=52554
http://www.bumm.sk/56928/dzurinda-a-velencei-bizottsag-allasfoglalasa-figyelmeztetes.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/06/22/fico-magyarorszagot-az-elszigetelodes-veszelye-fenyegeti
http://www.bumm.sk/56955/az-sns-tamogatja-a-roman-radikalisokat.html
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nyilvánosan polgári engedetlenségre és utcai zavargásokra szólított fel, tiltakozásul 

Románia új adminisztratív felosztása ellen, amelynek célja meggátolni, hogy Romániában 

népszavazást írhassanak ki egyes területek politikai autonómiájáról” - jelentette ki Ján 

Slota pártelnök. Az SNS elnöke szerint Szlovákia és Románia egyaránt Budapest azon 

igyekezete ellen harcol, hogy „hatalmába kerítse a szomszédos országokat, magyar 

politikai pártot juttasson a szomszédos országok kormányába, hogy azon keresztül 

élősködjön, s érvényesíthesse Magyarország érdekeit”. Slota támogatásáról biztosította 

Bogdan Diaconut, a román Konzervatív Párt alelnökét, aki néhány napja tett 

nyilatkozatában a magyarokkal való együttműködés miatt hazaárulónak minősítette a 

román kormányt. 

 

Velencei karnevál 

2011. június 22. - Veres István - Új Szó 

„A Velencei Bizottság csak véleményez, véleményez szorgalmasan. Szlovák 

államnyelvtörvény. Magyar alkotmány. Aggodalmat keltő visszalépés. Kormányzati 

pozícióval való galád visszaélés. Kicsinyes hatalomféltés. Furfangosan megfogalmazott 

kisebbségijog-sértés. Hogy ezt kellene, meg azt kellene. Így lenne jobb, meg amúgy. Az élet 

zajlik tovább, a kifogásolt törvények pedig sorra lépnek életbe, lásd szlovák 

államnyelvtörvény. Köszönjük a velencei ajánlásokat, de nekünk ilyen törvényre van 

szükségünk, épp ezért alkottunk ilyet. A szlovák külügy hiába dicséri agyon a bizottságnak 

a magyar alkotmányt elmarasztaló véleményét, az államnyelvtörvényhez kapott tavalyi 

ajánlásokat Szlovákia nem fogadta el. Az a magyar kormány pedig, amely ősztől a Velencei 

Bizottság szlovák államnyelvtörvényt elmarasztaló véleményét dörgöli újra és újra a 

szlovák kollégák orra alá, aligha fogja figyelembe venni a testület új magyar alkotmánnyal 

kapcsolatos ajánlásait.” 

 

Négyötöd Pressburger Csaba mellett 

2011. június 22. - Magyar Szó, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

A Magyar Szó szerkesztőbizottsága keddi ülésén hozott döntése értelmében kikérte a 

szerkesztőség tagjainak véleményét az igazgatóbizottság június 20-án elfogadott 

határozatáról. A szerdán lebonyolított szavazáson, a 83 jogosult szerkesztőségi tagból 78-

an szavaztak. Arra a kérdésre, miszerint egyetért-e a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési 

Jogokat Gyakorló Testületének indítványával, hogy a Magyar Nemzeti Tanács mentse fel 

Pressburger Csabát a Magyar Szó főszerkesztői megbízatása alól, és nevezze ki Varjú 

Mártát megbízott főszerkesztővé, igennel 14-en, nemmel 54-en szavaztak, 10 

szavazócédula pedig érvénytelen volt. 
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http://ujszo.com/napilap/velemeny-es-hatter/2011/06/22/velencei-karneval
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-06-22_SZAVAZOTT_A_MAGYAR_SZO_SZERKESZTOSEGE_Negyotod.xhtml
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Facebookos felhívás tüntetésre a Magyar Ház előtt 

2011. június 22. - Vajdaság Ma 

A Facebook közösségi oldalon meghirdetett felhívás szerint tüntetést szerveznek 

Szabadkán, a Magyar Nemzeti Tanács csütörtöki ülésének idején a Magyar Ház előtt. Mint 

ismeretes a Tanács ülésének napirendjén szerepel Pressburger Csabának, Magyar Szó 

jelenlegi főszerkesztőjének felmentése és új megbízott főszerkesztő kinevezése Varjú Márta 

személyében. A felhívás szerint ez ellen tiltakoznának az ott megjelenők. 

 

Az MNT tájékoztatási bizottsága támogatja a Magyar Szó főszerkesztőjének 
leváltására vonatkozó javaslatot 

2011. június 22. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

Az MNT tájékoztatási bizottsága nyolc igen szavazat és három tartózkodás mellett 

támogatta a Pressburger Csaba főszerkesztő leváltására vonatkozó javaslatot, és Varjú 

Márta főszerkesztővé választását. Az ülésen részt vett a Magyar Szó főszerkesztője és Siflis 

Zoltán, a TJGYT alelnöke is, így a bizottsági tagok a végleges döntés előtt személyesen is 

megismerkedhettek a napilap főszerkesztőjének álláspontjával és érveivel. 

 

Az új képlet helyett a régit használták 

2011. június 22. - pannonrtv.com 

A szabadkai helyi közösségi választások téves mandátumelosztása azért történt, mert 

figyelmen kívül hagyták a d'Hondt-módszert – nyilatkozta a Pannon RTV-nek a Választási 

Bizottság egyik tagja. 

 

Négy vajdasági magyar párt vezetőjének találkozója Zentán 

2011. június 22. - Ternovácz István - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Zentán került sor négy vajdasági magyar párt vezetőjének megbeszélésére. A Magyar 

Polgári Szövetség által kezdeményezett találkozón a Vajdasági Magyar Szövetség 

képviselője nem vett részt. A házigazda szerepét betöltő szervezet vezetőjén kívül a 

sikeresnek mondott egyeztetésen a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének és a 

Vajdasági magyar Demokrata Pártnak az elnöke, valamint a Magyar Remény 

Mozgalomnak az alelnöke vett részt. Egyetértettek abban, hogy a magyar szervezetek 

közötti kommunikációra a jövőben is szükség van. Ágoston András, Csonka Áron, Rácz 

Szabó László és Kispalkó Szilveszter elítélték a politikai tevékenységek finanszírozását 

szabályzó kisebbségellenes törvény minapi parlamenti elfogadását, amely minden pártot 

pénzletét biztosítására kötelezi, különben nem indulhatnak a megmérettetésen. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11938/Facebookos-felhivas-tuntetesre-a-Magyar-Haz-elott.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11940/Az-MNT-tajekoztatasi-bizottsaga-tamogatja-a-Magyar-Szo-foszerkesztojenek-levaltasara-vonatkozo-javaslatot.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11940/Az-MNT-tajekoztatasi-bizottsaga-tamogatja-a-Magyar-Szo-foszerkesztojenek-levaltasara-vonatkozo-javaslatot.html
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11946/Negy-vajdasagi-magyar-part-vezetojenek-talalkozoja-Zentan.html
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Baljós előjel 

2011. június 22. - Tóth Viktor - Kárpáti Igaz Szó 

Tóth Viktor vezércikkében a beregszászi járási tanács „nagy felháborodást” keltett döntése 

kapcsán írta: „Úgy tűnik, egyeseknek elemi érdekük, hogy egy természetes, másokat nem 

sértő nemzeti igényből ügyet kreáljanak. Az borítékolható volt, hogy a szélsőséges 

nézeteiről ismert Szvoboda ezt az ukrán államiság elleni támadásként értékelte, mivelhogy 

ettől a párttól más nem is igen várható. Sokkal veszélyesebb Andrij Szerbajlónak, a megyei 

tanács elnökhelyettesének nyilatkozata, amelyet a BBC-nek adott. Ebben nem kevesebbet 

állított, mint hogy a magyarság különböző igényeinek kielégítése „több mint csodálatos”. 

 

Használható-e a magyar Himnusz? 

2011. június 22. - Tóth Viktor - Kárpáti Igaz Szó 

Dr. Tóth Mihály, a jogtudományok kandidátusa, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

(UMDSZ) tiszteletbeli elnöke a lapnak elmondta, a beregszászi járási tanács a helyi 

önkormányzatokról szóló törvény alapján dönthetett a magyar himnusz lejátszásáról, a 

jogszabály ugyanis lehetővé teszi a járási és a megyei tanácsoknak, hogy meghatározzák az 

adott régió szimbólumainak tartalmát és használatuk rendjét. Tóth Mihály szerint a 

nemzeti kisebbségekről szóló törvény garantálja valamennyi kisebbség számára a nemzeti-

kulturális autonómiát, ennek keretében pedig a nemzeti szimbólumok használatát is. 

Felhívja a figyelmet egy további jogszabályra, mely kimondja, hogy azokban a 

helységekben, ahol egy tömbben élnek a nemzeti kisebbségek, az állami szimbólumok 

mellett lehetséges a nemzeti szimbólumok használata is. 
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