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Băsescu: szó nincs magyarellenességről a Gyulafehérvári incidensben 
2011. június 23. – Krónika, Népszabadság 

Négy férfi ellen indult bűnvádi eljárás a szombati gyulafehérvári incidens ügyében – közölte 

csütörtökön a gyulafehérvári ügyészség, amely az ügyben vizsgálódik. Megszólalt az ügyben 

Traian Băsescu államfő is, aki szerint nem beszélhetünk magyarellenességről. „Három 

részeges volt, akik ha én lettem volna ott, ha ön, ha a magyar rektor, hasonlóképpen jártak 

volna el. Fogalmuk nem volt, hogy ő a magyar rektor. Szidalmazni kezdték, s amikor kiderült, 

hogy magyar, akkor magyaroztak. Azt kijelenteni, hogy megtámadtak egy kisebbségit túl sok 

és túlhaladott, főleg a román állam tisztségviselője, állampolgára által” – reagált Băsescu 

Kelemen Hunor állásfoglalására. 

 

Egy magyar parlamenti képviselő a HarKov-ügyben dühös a romániai sajtóra: 
“Félreértelmezte” 
2011. június 23. - realitatea.net, Krónika 

A budapesti parlament külügyi bizottságának elnöke, a Fidesz-tag Hörcsik Richárd azt 

mondja, hogy a román sajtó elferdítette az egyik nyilatkozatát, mely szerint Magyarországnak 

szándékában áll Brüsszel közvetítését kérni a területi újrarendezés kérdésében. Mivel a 

hivatalosság nyilatkozata Bukaresten felszította a kedélyeket, a magyar Külügyminisztérium 

nyilvánosan fogja kijavítani a hibát. Hörcsik Richárd magyar parlamenti képviselő hullámokat 

keltett a nyilatkozataival a román sajtóban, melyek szerint az EU esetleg közvetíthet majd a 

Románia és Magyarország között a területi újrarendezéssel kapcsolatosan kialakult 

feszültségekben. A hullámok Magyarországig is eljutottak, a budapesti külügyminiszter, 

Martonyi János pedig kénytelen lesz egy nyilatkozatban kijavítani a Bukarestre érkezett 

üzenetet. 

 

Geoană: Magyarországnak nem kellene beavatkoznia Románia döntéseibe 
2011. június 23. - Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A szociáldemokrata politikus azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy a magyar országgyűlés 

külügyi bizottságának elnöke ma felkérte az Európai Bizottságot, legyen döntőbíró Románia 

regionális átszervezése ügyében. Mircea Geoană hangsúlyozta a területi-közigazgatási 

átszervezés román belügy. Kifejtette, Brüsszel nem dönthet Románia helyett, nem szólhat 

bele, hogyan szervezi meg területét Franciaország, Lengyelország, esetleg Románia. 

 

Az MNT felmentette a Magyar Szó főszerkesztőjét 
2011. június 24. - Vajdaság Ma, Magyar Szó, pannonrtv.com 

Maratoni vita után csütörtökön este a Magyar Nemzeti Tanács leváltotta a Magyar Szó 

főszerkesztőjét, Pressburger Csabát, és az egyetlen vajdasági magyar napilap élére megbízott 

főszerkesztőt nevezett ki Varjú Márta személyében. A tulajdonosi jogokat gyakorló MNT 

ülésének kezdetén mintegy ötvenen, főleg a lap dolgozói demonstráltak a Magyar Ház előtt. 

Az újságírók mécseseket gyújtottak és kifüggesztették az 1848-as 12 pont egy példányát, rajta 

kiemelve az első, a sajtószabadságra vonatkozó pontot. Az MNT-ülés végére, vagyis amikor 

szavazásra került sor tiltakozók is végigkísérték a szavazást.  
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Semjén: Románia és Magyarország sorsközösségre van ítélve 
2011. június 23. - ATV 

Románia és Magyarország sorsközösségre van ítélve, ezért az együttműködés mindkét ország 

nemzeti érdeke – mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az 

ATV Start című műsorában. Semjén hozzátette, ez az együttműködés csak akkor lehet 

harmonikus, ha nem történnek olyan incidensek, mint például a Házsongárdi temető magyar 

sírjainak meggyalázása, vagy a gyulafehérvári rektor összeverése. A magyar kormány joggal 

várja el Romániától, hogy tegyen hathatós lépéseket annak érdekében, hogy ilyen incidensek 

ne történhessenek – mondta a miniszterelnök-helyettes. A román közigazgatási átszervezésről 

szóló javaslat ellen Semjén Zsolt emelte fel a szavát a magyar állam nevében, a 

miniszterelnök-helyettes szerint ugyanis az államnak kötelessége, hogy kiálljon a magyarok 

mellett, éljenek azok bárhol a világon. Ráadásul egyetemes emberi jogi szempontok is 

felmerülnek, hiszen Románia is aláírta azt a szerződést, amelynek értelmében nem 

változtathatja meg az etnikai arányokat, főleg nem erőszakkal. 

 

Főként Erdélybe mennének a magyarországi iskolások 
2011. június 23. - MTI, bumm.sk 

Hatszáznál is több pályázat érkezett a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz a Határtalanul! iskolai 

kirándulási program 2011-es felhívásaira. A pályázatok előzetes összesítése szerint a 

legkedveltebb célterület Erdély: az iskolák 64 százaléka választaná ezt az úticélt tanulmányi 

kirándulásához - közölte Csete Örs, a programot koordináló Apáczai Közalapítvány 

igazgatója. A program áprilisban meghirdetett két felhívása keretében a pályázó iskolák 

23.737 diák utazásához igényeltek támogatást. A programra az idei költségvetésben 500 millió 

forintot különítettek el, ez körülbelül 11 ezer diák és 1100 kísérő tanár utazási és 

szállásköltségeit fedezheti. 

 

A magyar alkotmányt bírálta egy szlovák EP-képviselő 
2011. június 23. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online, Krónika, Szabadság 

Két erdélyi magyar európai parlamenti képviselő a tervezett romániai közigazgatási reformot, 

egy szlovák EP-képviselő az új magyar alkotmányt bírálta szerda éjjel az EP brüsszeli plenáris 

ülésén. Monika Smolková (Smer-SD) felszólalásában a Velencei Bizottságnak az új magyar 

alaptörvényről közzétett véleményére hívta fel a figyelmet. Különösen az alkotmány azon 

pontját tette szóvá, amely a határon túl élő magyarokért való felelősségről, az egységes 

magyar nemzetről, a kollektív jogokról, az etnikai alapú önkormányzati igényről szól. A 

képviselő az Európai Unió intézményeinek gyors reagálását várja a magyar alkotmányról 

szóló velencei bizottsági állásfoglalásra. Tőkés László elmondta, hogy az elmúlt hetekben a 

román politika részéről ellenséges hisztériakampány zúdult a Székelyföld brüsszeli képviseleti 

irodájának létrehozóira. „Ezenközben Romániában az ország területi-adminisztratív 

átrendezésének egy olyan tervét akarják áterőszakolni, amely nyolc megarégió létrehozása 
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által Székelyföld és Partium vidékének számbeli többségben élő magyarságát abszolút 

kisebbségbe taszítaná”. 

 

Baconschi: Románia és Magyarország között nagyon jó a politikai-diplomáciai 
párbeszéd 
2011. június 23. - transindex.ro 

Nagyon jónak nevezte a Románia és Magyarország közötti politikai-diplomáciai párbeszédet 

Teodor Baconschi külügyminiszter, aki csütörtökön egy bukaresti konferencián feltett kérdésre 

nyilatkozott erről a témáról. Az Agerpres hírügynökség szerint a külügyminisztert a magyar 

parlament egyik magas rangú vezetőjének kijelentéséről kérdezték, miszerint Romániának 

nyolc megyévé tervezett területi-közigazgatási átalakítása problémát okozhat a két ország 

viszonyában. Baconschi rámutatott: „az a jó, ha megőrizzük higgadtságunkat”. 

 

Választások a BBTE-n: nem indul újabb mandátumért Magyari Tivadar 
2011. június 23. - transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Közvetlen szavazással akarja megválasztani a BBTE rektorát a közelgő választásokon az 

egyetem oktatói kara és diáksága. Magyari Tivadar, a Babes-Bolyai Tudományegyetem 

magyar tagozatának vezetője bejelentette, nem indul újabb mandátumért. A közvetlen 

szavazásról egyébként a hét elején szervezett referendum során döntöttek, ahol az összes 

oktató és a diákképviselet tagjai szavazhattak, azaz csaknem kétezer személy. A résztvevők 84 

százaléka szavazott a közvetlen választás módszerére.  

 

Autonómiáért bicikliznek a háromszéki EMNT-s fiatalok 
2011. június 23. - transindex.ro, Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács háromszéki szervezetei kerékpártúrát szerveznek az 

autonómia népszerűsítése érdekében. A túra Kézdivásárhelyről indul július 19-én, végcélja a 

tusnádfürdői Bálványosi Nyári Szabadegyetem, ahová július 22-én érkeznek meg a 

kerékpározók. A közlemény szerint a túrához csatlakozhat bárki, aki Székelyföld 

önrendelkezési jogának kivívását és a közös célért való összefogást fontosnak tartja. 

 

Bognár: a szabadelvűek ötleteket adnak 
2011. június 23. - transindex.ro 

Bognár Zoltánnal, az RMDSZ Szabadelvű Kör nevű platformjának új elnökével készített 

interjút a transindex.ro. Bognár kifejti: “azok a liberális pártok, amelyeket az erdélyi magyarok 

ismernek, vagy a kulturális homogenizációra helyezik a hangsúlyt, vagy eltekintenek a 

kulturális nemzet létezésének tényétől. Egyik oldalon tolerancia helyett agresszivitást, másik 

oldalon számukra ellenségesnek ható viszonyulást tapasztalnak. A címke vált problematikussá, 

nem az eszmerendszer tartalma. Szerintem az erdélyi magyarok közül sokkal többen 

liberálisok, mint amennyien ezt vállalják”. A politológus végzettségű szakember a kettős 

állampolgárság és a választójog kapcsán úgy vélekedik, hogy: “Aki nem akar magyar 

állampolgár lenni, azt senki sem kényszeríti, aki viszont szeretne, annak álljon rendelkezésére 
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ez az opció. Nincs ezzel semmi baj! A magyarországi választójog kiterjesztéséről is ezt 

gondolom, ha valaki szeretne, szavazhasson.” 

 

Baconschi: Nem kell enklavizálni a magyarokat 
2011. június 23. - Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Nem kell enklavizálni a magyarokat, a külön régió nem szolgálná érdekeiket – véli a 

külügyminiszter, Teodor Baconschi, a Demokrata- Liberális Párt alelnöke. Szerinte a magyar 

többségű megyékből álló külön régió létrehozása nem szolgálná e közösség érdekeit. Teodor 

Baconschi úgy véli, a valamiféle tényleges szegregáció miatt a térség már amúgy is kevésbé 

fejlett, mint Románia többi része. 

 

Elkezdődött a bihari RMDSZ szórványprogramja 
2011. június 23. - Erdély Ma, Krónika 

Oláhszentmiklóson elkezdődött az RMDSZ Bihar megyei szervezetének idei nyári 

szórványprogramja. A Nagyszalonta és Nagyvárad közötti, országhatár menti településre a 

nagyváradi, Fekete Sas-palotában működő Információs Iroda munkatársai mentek ki Grim 

Andrással, a megyei RMDSZ szórványügyekért felelős ügyvezető alelnökével, hogy helyben 

segítség azokat, akik az egyszerűsített honosítási eljárással szándékoznak kérni a magyar 

állampolgárságot. A szórványprogram ötletgazdája és szervezője, Grim András elmondta: „Az 

RMDSZ-nek segítenie kell ott is, ahová más nem figyel. A kisebbségben, elszigeteltségben 

élők megköszönve szolgálatunkat tudatták, sokat jelent számukra az, hogy Nagyváradról 

kijöttünk és itt, az ő falujukban segítünk nekik.” 

 

Románia újrafelosztásának székelyföldi csapdái 
2011. június 23. - Szőcs Lóránt - szekelyhon.ro 

A régióátszervezési viták kapcsán Stefano Bottoni történész, a Magyar Tudományos 

Akadémia munkatársa a következő véleményt fogalmazza meg: „A modernizáció ugyanis 

óhatatlanul magával hozza a nemzetiségi arányok megváltoztatását. A történelem igazolja, 

hogy azokban a régiókban maradtak meg szinte érintetlenül az etnikai tömbök, amelyeket az 

iparosítás, a fejlesztések elkerültek. (…) Az autópályával és egyéb fejlesztéssel együtt jön a 

bukaresti tőke, és megváltoznak az etnikai arányok, ahogy ez már Marosvásárhely esetében 

meg is történt. Ha azt mondják az RMDSZ helyi vezetői, Borboly Csaba és Tamás Sándor, 

hogy akkor is fejlesztések kellenek Hargita és Kovászna megyében, ha megváltozhatnak a 

nemzetiségi arányok, ez legitim álláspont, amit viszont következetesen fel kell vállalni. Ha 

nem, akkor azért harcoljanak, hogy ez a régió tovább is mezőgazdaságból, fakitermelésből és 

turizmusból éljen”. 

 

Sepsiszentgyörgyre hívnak tiltakozni minden románt a szélsőségesek 
2011. június 23. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

Többek közt a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma, az Új Jobboldal 

szélsőséges szervezet és más, szintén szélsőséges román mozgalmak hívják fel a románok 

figyelmét, hogy június 26-án délután két órakor nemzeti ruhákba öltözve jelenjenek meg 

Sepsiszentgyörgyön, Mihai Viteazul szobránál, és így védjék meg az ország területi egységét, 
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nemzeti identitásukat és ősi hitüket a magyaroktól. Az általános mobilizációra az akció 

szervezői szerint azért van szükség, mert a magyarok megszállták az országot, és harc nélkül 

veszik el Románia területeit. 

 

Szentgyörgyi nagygyűlés: a román szervezetek elhatárolódnak 
2011. június 24. - Krónika 

A szélsőségesnek tartott Kovászna megyei román szervezetek is elhatárolódnak a vasárnapra 

Sepsiszentgyörgyre összehívott „nagy román nemzetgyűléstől”. A Kovászna, Hargita és 

Maros Megyei Románok Civil Fóruma és a Mi, románok egyesület – bár a mozgósító filmben 

kezdeményezőként szerepelnek – elhatárolódnak a rendezvénytől, sőt provokációnak, 

csapdának tartják. Hangsúlyozzák, hogy visszaéltek a nevükkel, és arra kérik a szervezőket, 

hogy mondjanak le a tervükről, mert a nagygyűlés interetnikai konfliktusba torkollhat. 

 

Együttműködés és népszavazás Székelyföldért 
2011. június 23. - D. Balázs Ildikó - szekelyhon.ro 

Összefogást sürget az ország közigazgatási átszervezése ügyében a Magyar Polgári Párt – 

hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet csütörtökön tartott Csíkszeredában Szász Jenő 

elnök, valamint Kovács András Árpád és Árus Zsolt megyei tanácsos. Az MPP-sek konkrét 

együttműködési elképzeléseiket is vázolták, amelyeket egyaránt ismertettek Hargita és 

Kovászna megye tanácselnökeivel. Meglátásuk szerint a két megye önkormányzatának 

mielőbb együttes ülésen kellene elfogadnia egy elvi megállapodást arról, hogy miként képzelik 

el az ország közigazgatási átszervezését. Javasolják, hogy a két megyében szervezzenek 

népszavazást, arról kérdezve meg a lakosságot, akarja-e, hogy a közigazgatási átszervezés 

során létrejöjjön Székelyföld mint önálló közigazgatási egység, az SZNT törvénytervezetében 

leírt határokkal, hatáskörökkel. 

 

Az elnök „haragszik” 
2011. június 24. - Krónika  

Traian Băsescu államfő közölte: azért nem vett részt a Füzes Oszkár bukaresti magyar 

nagykövet által a magyar EU-elnökség nevében a Romániába akkreditált nagykövetekkel 

tartott találkozón, hogy jelezze: fenntartásai vannak a magyar–roman kérdésekben az utóbbi 

időben elhangzott magyar politikusi nyilatkozatok miatt, és ezért a csütörtöki brüsszeli EU-

találkozón Orbán Viktor magyar kormányfővel is tárgyalni készült a témában. Az államfő 

szerint a magyar kormány ügye, ha „fel akarja éleszteni a kisebbségek üldözésével kapcsolatos 

retorikát”, ennek folyományaként azonban nem tudják majd fenntartani a jelenlegi szívélyes 

hangulatot. 
 

„Aggódó” magyar és román baloldal 
2011. június 24. - Krónika 

Szélsőségesnek nevezi Mesterházy Attila, az MSZP és Victor Ponta, a PSD elnöke 

csütörtökön, Brüsszelben kiadott közös nyilatkozatában Orbán Viktor magyar kormányfőt és 

Tőkés László EMNT-elnököt, az EP alelnökét. A két politikus elítéli a „magyarországi és 

romániai populista jobboldal gerjesztette nacionalizmust”, és veszélyesnek tartja, hogy 
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„kampánycéllal hamis interetnikai konfliktust gerjesztenek egy olyan régióban, ahol az utóbbi 

évtizedekben jelentős haladás történt a kisebbségi jogok tiszteletben tartása terén”. A 

közlemény szerint „egyes magyar kormánytagok uszító nyilatkozatai, a román kormány 

kaotikus közigazgatási átalakítási tervei és egyes romániai magyar szélsőségesek egyre 

agresszívabb, etnikai alapú szeparatizmust szorgalmazó törekvései veszélyeztetik a 

nemzetiségek közötti békét”. A két szocialista politikus szerint „Traian Băsescu, Orbán Viktor 

és Tőkés László szélsőséges politikusok, akik gátlástalanul lábbal tiporják az európai 

értékeket, hogy így biztosítsák politikai túlélésüket.” 

 

Băsescu nem találkozik Tőkéssel 
2011. június 24. - Krónika  

Traian Băsescu kijelentette: „udvarias viszonyuk” ellenére nem fog részt venni a Tőkés László 

EMNT-elnök, EP-alelnök által kezdeményezett informális találkozón, mivel megköveteli, 

hogy minden román állampolgár „tisztelje az államot”, márpedig Tőkés szerinte azzal, hogy 

„létre akarja hozni a Székelyföldet,” megsérti a román államiságot. Tőkés válaszában közölte: 

nem haragszik az elutasításért, mivel megérti az államfő helyzetét, azt hogy a körülmények 

miatt nem teheti azt, amit szeretne. Azt ugyanakkor cáfolta, hogy nem tisztelné a román 

államot, az autonómia követelése ugyanis nem ezt jelenti. 

 

Băsescu régiós csomagja 
2011. június 24. - Krónika, Szabadság 

A kisebbségi törvényt csak akkor terjeszti a törvényhozás elé a parlamenti vitát megkerülő 

felelősségvállalással a kormány, ha az csomagban történik a régióátszervezési törvénnyel – 

jelentette be szerdán este Traian Băsescu államfő. Az elnök a B1 kereskedelmi televízióban 

nyilatkozva elismerte azt, amit a Krónika kedd esti értesülései alapján már a szerdai 

lapszámban megírtak, miszerint a koalíciós pártokkal folytatott keddi megbeszélésen a régió-

átalakítás kapcsán kompromisszumos javaslatot tett az RMDSZ-nek.  

 

Elnöki pakk 
2011. június 24. - Balogh Levente - Krónika 

Balogh Levente a Krónika pénteki vezércikkében a következőképpen értékeli a közigazgatási 

átszervezés terve kapcsán kialakult helyzetet: „Traian Băsescu amolyan csatolt áruként 

próbálja meg lenyomni az RMDSZ torkán a régiótörvény tervezetét, mondván: a kisebbségi 

jogszabályt csak akkor lehet kormányzati felelősségvállalással a parlament elé terjeszteni, ha 

„csomagban”, a régiótörvénnyel együtt kerül a parlament elé. Márpedig ez utóbbi még a két 

székely megye megmaradását előirányzó verzióban is elfogadhatatlan, hiszen még ez is a 

romániai magyarság kétharmadának feláldozását jelentené. Egyértelmű: a régió-átalakítás 

csakis akkor vállalható fel, ha a három székely és a három, jelentős magyar lakossággal 

rendelkező partiumi megye egy-egy külön régiót alkot – ez viszont Băsescu számára 

elfogadhatatlan. Ez pedig azt jelentheti, hogy a kisebbségi törvény ügye is zátonyra futhat, 

hiszen a bizottsági vita még mindig nem zárult le, a legkényesebb, a kulturális autonómia 

szempontjából létfontosságú kérdésekről pedig csak hétfőn egyeztetnek a koalíciós pártok, 

E
rd

é
ly

 

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=52612
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=52612


 

 

 

 

 

 
8 

tehát gyakorlatilag reménytelen, hogy a csütörtökön záruló parlamenti ülésszak végéig a 

képviselőház is szavazhasson róla”. 

 

Tájékoztató honlapot indított a váradi RMDSZ 
2011. június 24. - Nagy Orsolya - Krónika, Reggeli Újság 

Eddig mintegy tizenkétezer magyar állampolgárságot igénylő személy dossziéjának 

összeállításában segédkezett a Bihar megyei RMDSZ – jelentette be Szabó Ödön ügyvezető 

elnök. A politikus felidézte: a szövetség ez év elején, az állampolgársági törvény 

módosításának életbelépésekor indította el ezzel kapcsolatos szolgáltatásait: tájékoztató 

körutat szervezett a megye összes magyarlakta településére, a szükséges tudnivalókat 

tartalmazó füzetet adott ki, és a területi irodák dolgozóinak magyarországi anyakönyvi 

hivatalok segítségével biztosított képzést. Elmondta, büszke arra, hogy a szövetség ingyenesen 

végzi a honosításhoz szükséges dokumentumok fordítását, illetve a fényképeket is 

térítésmentesen készíti el. Hozzátette, a bihari szervezet honlapot indított a 

www.kettosallampolgarsag.net címen, amelyről információkat lehet szerezni a könnyített 

honosítással kapcsolatban, illetve letölthető róla valamennyi szükséges nyomtatvány is. 

 

A kormányból való kilépésről is szavazhat a Szövetségi Képviselők Tanácsa 
2011. június 24. - Új Magyar Szó  

Arra hatalmazza majd fel holnapi alakuló ülésén a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt, hogy hétfőn mondjon nemet az államfő közigazgatási 

átszervezésre tett javaslatára, s kérje fel Traian Băsescut, halasszák későbbre a kérdés 

megvitatását – ezt tartják a szombati SZKT-ülés legvalószínűbb forgatókönyvének az Új 

Magyar Szó által megkérdezett politikusok, akik azonban azt sem zárják ki: Marosvásárhelyen 

a kormányból való kilépésről is szavaznak majd a küldöttek. Az már szerdán este kiderült, 

hogy nem a közigazgatási átszervezés lesz a koalíció szakítópróbája, mert az államfő a B1 

televízióban azt nyilatkozta: nem erőlteti többé az ország megyéinek átrajzolását, ha a kisebbik 

koalíciós partner nemet mond a javaslatára. 

 

Reménytelen, esett 
2011. június 24. - Ágoston Hugó – Új Magyar Szó 

Ágoston Hugó az Új Magyar Szóban elemzi a tervezett közigazgatási átszervezés és a 

kisebbségi törvény kapcsán kialakult helyzetet: „az államfő egyik legfontosabb célja a 

kisebbségi törvény megtorpedózása és ezáltal az RMDSZ-nek a koalícióból való kirekesztése. 

Ezért az árukapcsolás. Tervében a pokoli az, hogy akkor is célt ér, ha az RMDSZ önmagához 

következetesen viselkedik („ha nincs kisebbségi törvény, akkor nincs koalíció”), akkor is, ha 

enged (vagyis belemegy, történelmi kihatással, egy egészségtelen kompromisszumba). A két 

rossz közül melyiket választja az RMDSZ vezetősége? Természetesen azt, amire a képviseleti 

demokrácia törvénye szerint a nemzeti közösségünk őt felhatalmazza. Nyilvánvaló 

ugyanakkor, hogy politikailag azt a változatot kell választania, amellyel az életére törő 

ellenségen a legnagyobbat üt. Hogy ki ez az ellenség, az is nyilvánvaló”. 
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Füzes Oszkár: csak „húszezer idióta” akarja visszavenni Erdélyt 
2011. június 24. - Erdély Ma, origo.hu 

Magyarország mára tudomásul vette, hogy elveszítette a hétszáz éves harcot Románia ellen, 

Erdély visszavételét pedig már csupán „húszezer idióta” tartja elképzelhetőnek – idézi a 

bukaresti magyar nagykövetet egy bukaresti honlap. Füzes Oszkár nagykövet az interjúban 

arról beszélt, Romániának autonómiát (személyi, kulturális és területi függetlenséget) kellene 

biztosítania az országban élő magyaroknak, mivel ez lenne a legegészségesebb 

kompromisszum az állam szuverenitása és a kisebbségek jogai között. Füzes a lap szerint azt 

mondta, csupán „rossz vicc”, hogy a romániai magyarok elszakíthatnák az ország egy részét. 

Mint fogalmazott, e közösség tagjai lojálisak Románia iránt. „Ez az ő országuk, hazájuk, és 

ehhez lojálisak” – mondta Füzes Oszkár. 

 

Slotáék a hivatalokkal vizsgáltatnák, ki kért és kapott magyar állampolgárságot 
2011. június 23. - SITA, bumm.sk, Új Szó Online 

A hivatalokkal vizsgáltatná meg Ján Slota Szlovák Nemzeti Pártja (SNS), hogy Szlovákiából 

ki kért és kapott magyar állampolgárságot. Az ellenzéki párt ezért beadvánnyal fordul a 

főügyészséghez azzal a gyanúval, hogy tömeges törvénysértés történt. Anton Danko, az SNS 

alelnöke emlékeztetett, hogy a szlovák állampolgársági törvény értelmében egyes tisztségek 

betöltéséhez elengedhetetlen a szlovák állampolgárság. Az SNS gyanúja szerint több száz 

szlovákiai kérte és kapta meg a magyar állampolgárságot, és ha olyan tisztséget betöltők is 

vannak köztük, akiknél követelmény a szlovák állampolgárság, az ilyen személyek törvényt 

sértenek. 

 

Tiltakozás a Párkányi Körzeti Hivatal bezárása ellen 
2011. június 23. - bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

A szlovák belügyminisztérium elkészítette a körzeti hivatalok hálózatának szűkítéséről szóló 

törvénymódosítását, amelyet tárcaközi véleményezésre küldött. A törvénymódosítás négy 

körzeti hivatal megszüntetésével számol, ebből három Dél-Szlovákiában található: Szencen, 

Párkányban és Szepsiben. A Magyar Koalíció Pártja a héten megkezdte az aláírásgyűjtést a 

dél-szlovákiai körzeti hivatalok megszüntetése ellen. Farkas Iván és Szigeti László alelnökök a 

Párkányi Körzeti Hivatal előtt gyűjtöttek tiltakozó aláírásokat, mintegy másfél óra leforgása 

alatt közel háromszázan írták alá a petíciót. A kormánypárti Híd elnöksége is reagált a belügy 

javaslatára, elutasítva a körzeti hivatalok számának csökkentését. A Bugár Béla vezette párt 

leszögezte, ha a kormány elé kerül a tervezet, a Híd kormánytagjai nem fogják támogatni. 

 

Sme: az EU elnökség után várhatóan megerősödik Magyarország bírálata 
2011. június 23. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Onlin 

„Orbánék kedvenc állítása, miszerint csak Szlovákiával rosszak a kapcsolataik, kezdi érvényét 

veszteni. Budapest uniós elnökségének befejezése után várhatóan jelentősen megerősödik 

Magyarország bírálata” – írta a Sme liberális napilap kommentárjában Peter Morvay. A szerző 

rámutat: megromlott a viszony Bukaresttel is, mégpedig Románia tervezett új adminisztratív 
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felosztása kapcsán, amely megbontaná a székelyföldi magyarság egységét. Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes ezt azonnal a Ceuasescu-diktatúra idején uralkodó állapotokhoz 

hasonlította. Ennek kapcsán Morvay megállapítja, „Semjénnek most valamiben kivételesen 

igaza van. Az új adminisztratív beosztást érintő román tervek hasonló szellemben fogantak, 

mint a mai szlovákiai megyék határai: világosan látható az az igyekezet, hogy megosszák az 

ottani magyarokat még annak árán is, hogy új, értelmetlen régiókat alakítanak ki”. 

 

Az oktatásügyi tárca szerint nincs szükség magyar történelemkönyvekre 
2011. június 24. - Felvidék Ma 

Az Eugen Jurzyca vezette oktatásügyi minisztérium szerint a szlovákiai magyar iskolák 

hallgatóinak a szlovák tannyelvű iskolák számára írt tankönyvek magyarra fordított 

változatából kell tanulniuk a történelmet. Történik ez akkor, amikor lényegében készen állnak 

a tankönyvek a szlovákiai magyar iskolások számára. A Kovács László, Simon Attila és 

Simon Beáta nevével fémjelzett történelemkönyvek első két része már forgalomban volt, a 

Fico-kormány azonban leállította azok terjesztését. A minisztérium mostani indoklása szerint 

ezek a tankönyvek nincsenek összhangban az ún. ISCED állami művelődési tantervvel, a 

történelemoktatást pedig egységesíteni kell. A Felvidék Ma hírportál megjegyzi: a 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tárca szerint a magyar diákoknak nem kell ismerniük a 

magyar múltat, hanem azt a szlovák történelmet kell elsajátítaniuk, mely az ezer éves magyar 

múltat vagy elhallgatja, vagy eltorzítva említi. 

 

Egy párt érdekei helyett a közérdeket kell szolgálni 
2011. június 23. - Magyar Szó 

A Délkelet-Európai Média Szervezet (SEEMO) is elítélte a Magyar Szóra kifejtett 

nyomásgyakorlást, ezzel csatlakozott a szerbiai médiaegyesületekhez. A SEEMO szerint az 

MNT, amely korábban kinevezte Pressburger Csabát főszerkesztővé, most azért akarja őt 

leváltani, mert a lap szerkesztéspolitikája nem elégítette ki a tanácsban vezető szerepet betöltő 

pártot. “A Magyar Szónak nem egy párt érdekeit kell kiszolgálnia, hanem a közvéleményt” - 

hangsúlyozta ki Oliver Vujović a bécsi székhelyű szervezet főtitkára, aki hozzátette, aggállyal 

tölti el a lap igazgatói bizottságának döntése, és az álláspont felülvizsgálatára szólította fel a 

testületet. 

 

Dr. Hódi nemzeti elkötelezettséget és kiállást vár el a vajdasági magyar 
médiától 
2011. június 23. - Vajdaság Ma 

Dr. Hódi Sándor, a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága elnöke interjút adott a 

Vajdaság Mának a Magyar Szó főszerkesztőjének a felmentése kapcsán. Hódi kijelentette, 

hogy “olyan főszerkesztőre, olyan szerkesztőségre, olyan újságírókra, de olyan értelmiségiekre 

és egyáltalán olyan magatartású emberekre van szükségünk, akik tisztán látják ennek a 

közösségnek a helyzetét, szívükön viselik az itt élő emberek sorsát, s tudják, hogy ezért 

valamit tenni kell, áldozni kell!”. 
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Tulajdonjogi kérdések határozták meg a médiastratégiáról szóló nyilvános vitát 
2011. június 23. - Magyar Szó 

A vajdasági kormány azon az állásponton van, hogy az új stratégiának nem kellene lehetővé 

tennie a többnyelvű helyi sajtóorgánumok privatizációját. Módosításokra még lesz lehetőség, 

annak ellenére, hogy a stratégiatervezet jelenlegi szövege már egy széles körű 

kompromisszum eredménye. Milorad Đurić, tartományi művelődési és tájékoztatásügyi 

államtitkár várakozásai szerint szeptemberben elfogadhatják a dokumentum véglegesített 

változatát. 

 

Egy felesleges kitérő 
2011. június 23. - Magyar Szó 

Vukašinović Éva kisebbségügyi kérdésekkel megbízott tartományi ombudsmanhelyettes a 

Magyar Szó főszerkesztőjének leváltási javaslata kapcsán úgy vélekedett, hogy: “egyszerűen 

megengedhetetlen, hogy az egyetlen vajdasági magyar napilap bármilyen politikai nyomásnak 

legyen kitéve. Nagyon fontosnak tartom, hogy a lap minden vajdasági magyar pártnak egyenlő 

arányú teret biztosítson, s hagyja az olvasóra azt, hogy megítélje e pártok tevékenységét, s az 

olvasottak alapján kialakítsa saját véleményét”. A leváltás indoklása kapcsán leszögezte: “A 

felsorolt pontok egyszerűen arra vezethetők vissza, hogy a Magyar Szó, bizonyos alkalmakkor 

nem adott elegendő teret egyes politikai képviseleteknek, s az efféle hozzáállás, hangsúlyozom 

ismét, megengedhetetlen. Éppen annak a megvalósítása lenne a leglényegesebb, hogy abszolút 

szabad legyen a szerkesztéspolitika”. 

 

A beregszászi városi képviselőtestület is a magyar himnusszal kezdi az üléseit 
2011. június 23. - MTI, Kárpátinfo 

Egy héttel a beregszászi járási tanács döntése után a beregszászi városi tanács tagjai is 

egyhangúlag megszavazták, hogy a jövőben a testület ülései az ukrán állami himnusz mellett a 

magyar nemzeti himnusszal kezdődjenek. A magyar himnusz lejátszásának a hivatalos 

ügyrendbe történő felvételét a beregszászi városi tanács valamennyi képviselője megszavazta 

– adta hírül az ua-reporter.com ungvári hírportál. 

 

Nem játsszák le a magyar himnuszt 
2011. június 23. - MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap 

Gajdos István, Beregszász polgármestere cáfolta azt a kárpátaljai ukrán médiában megjelent 

hírt, amely szerint a beregszászi városi tanács egyhangúlag megszavazta, hogy a jövőben az 

ukrán mellett a magyar himnusszal kezdődnek a testületi ülések. Az MTI érdeklődésére 

Gajdos elmondta: a himnusszal kapcsolatos szavazás valóban szerepelt a városi tanács 

ülésének napirendjén, ám rövid vita után a képviselők úgy döntöttek, hogy a kérdés által 

keltett feszültség fokozódásának megelőzése érdekében a jövőben sem az ukrán, sem a magyar 

himnuszt nem játsszák a testületi üléseken. 
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Helyreállították az ungvári Petőfi szobrot 
2011. június 23. - MTI, hirado.hu 

Ungváron helyreállították Petőfi Sándor szobrát, amelynek néhány hete ismeretlen elkövetők 

letörték a kardját. A kárpátaljai megyeszékhely Petőfiről elnevezett legnagyobb terén álló 

emlékmű restaurálását az ungvári magyar főkonzulátus közbenjárására az ungvári Turbogaz 

vállalat magyar nemzetiségű dolgozói társadalmi munkában végezték el. A szoborjavításról 

beszámoló ua-reporter.com hírportál szerint máig nem sikerült kideríteni, hogy a város 

jelképének számító szobrot színesfémgyűjtők rongálták-e meg, vagy politikai szándék volt a 

vandál cselekedet hátterében. Az emlékművét éjjel-nappal két egyenruhás rendőr őrzi. A 

tervek szerint hamarosan magyarországi támogatással térfigyelő kamerákat szerelnek fel a 

szobor körül. 

 

Kárpátaljára látogatott Hende Csaba honvédelmi miniszter 
2011. június 23. - MTI, hirado.hu 

Egynapos nem hivatalos látogatást tett csütörtökön Kárpátalján Hende Csaba honvédelmi 

miniszter. Hende Csaba Ungváron találkozott Kárpátalja megye kormányzójával, majd a 

KMKSZ székházában felkereste Kovács Miklóst, a szervezet elnökét. Munkácson, a vár Zrínyi 

Ilona termében fogadást adott, amelyen részt vettek az ukrajnai magyar szervezetek, 

történelmi egyházak vezetői és a kárpátaljai magyar közélet szereplői. Üdvözlő beszédében 

Hende hangsúlyozta: a magyarságnak ugyan gazdag a múltja, de a jövőjét nem ez fogja 

meghatározni, hanem az, hogy miként fognak egymásra figyelni a szűkebb és a tágabb 

közösségen belül. A Rákóczi-szabadságharc ruszin résztvevőire utalva nagyon fontosnak 

mondta a jövő szempontjából a magyarsággal együtt élő más nemzetekre való odafigyelést, 

egymás segítését és a békés együttélést.  

 
  

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/06/23/18/Helyreallitottak_az_ungvari_Petofi_szobrot.aspx
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/06/23/19/Karpataljara_latogatott_Hende_Csaba_honvedelmi_miniszter_.aspx
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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