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A megyék újrafelosztásának halasztását kéri az SZKT 

2011. június 26. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, MTI, Nyugati 

Jelen, szekelyhon.ro, Szabadság, Reggeli Újság, Új Magyar Szó, Háromszék, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet, Népszava, Paprika Rádió 

Elutasította a nyolc mamutmegye létrehozását az RMDSZ Szövetségi Képviselő 

Tanácsának (SZKT) ülése, a küldöttek a megyék újrafelosztásának elnapolását sürgetik. A 

marosvásárhelyi eseményen a képviselők elsősorban a közigazgatási reformról, a 

kisebbségi törvényről és a kormányzati szerepvállalásról mondtak véleményt. Úgy vélték: 

közigazgatási reformra szükség van, ám ezt széleskörű konzultációnak kell megelőznie. A 

fejlesztési régiók átalakítására szükség van ugyan, az RMDSZ azonban ez ügyben 

ragaszkodik az általa benyújtott 16 régiós tervezethez. Nem fogadhatnak el egy olyan 

kisebbségi törvényt, amely kevesebbet tartalmaz, mint az eredeti változat. Az RMDSZ-nek 

még fontos feladatai vannak a romániai kormány tagjaként, de csak addig maradhat benn 

a koalícióban, amíg nem sérülnek a romániai magyarság egészének az érdekei – fejtegette 

Kelemen Hunor, RMDSZ-elnök. 

 

RMDSZ-es jelöltet támogat az EMNT 

2011. június 27. – Szucher Ervin – Krónika 

Vass Levente miniszteri tanácsost támogatná az Erdélyi Nemzeti Tanács és a Magyar 

Polgári Párt a jövő évi helyhatósági választásokon Marosvásárhelyen. Egyedül az RMDSZ 

nem döntött még. Míg a megyei vezetés nagyjai támogatják Vasst, a városi a választmány, 

illetve a küldöttgyűlés véleményére kíváncsi. „Kétszer már megittuk a levét a felülről 

érkező kezdeményezésnek. Harmadjára nem szabad kitennünk a város magyarságát egy 

újabb, hasonló pofonnak” – szögezte le a Krónikának Benedek István, a marosvásárhelyi 

szervezet elnöke, hozzáfűzve: a jelöltet „nem az országos vezetésnek és nem is a többi 

pártocskának” kell megneveznie. 

 

Diaszpórában tevékenykedő magyar egyházi vezetők látogattak 
Magyarországra 

2011. június 24. - MTI, fidesz.hu 

Az amerikai és ausztrál diaszpórában tevékenykedő magyar egyházi vezetők látogattak 

Magyarországra és találkoztak Szászfalvi László egyházügyi államtitkárral, Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkárral, Szili Katalinnal, az Országgyűlés 

Nemzeti Összetartozás Bizottsága alelnökével. Poznán Béla, az amerikai Kálvin 

Egyházkerület püspöke elmondta, hogy a találkozókon a kinti egyházi élet aktuális 

kérdéseit, problémáit és az együttműködés lehetőségeit tekintették át. Hozzátette, látják, 

hogy a magyar kormány nemzetben gondolkodik és aggodalmát fejezte ki az amerikai 

magyar római katolikus gyülekezetek templomainak bezárásai miatt. Szabó Sándor, az M
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Amerikai Magyar Református Egyház püspöke azt mondta, hogy egyházaik a diaszpórában 

magyarságmentő szolgálatot végeznek, az elmúlt száz évben és most is az egyházak, illetve 

a magyar szervezetek voltak a magyarság megtartói, amelyek nagyban hozzájárultak 

ahhoz, hogy a magyarság a diaszpórában és a tengerentúlon megmaradjon. 

 

Zentaiak ünnepélyes állampolgársági eskütétele Gödöllőn 

2011. június 26. – Vajdaság Ma 

A hétvégén tartották meg Gödöllőn a magyar szabadság napja és az európai uniós elnökség 

gödöllői eseményeinek zárása alkalmából szervezett Európai Identitás Testvérvárosi 

Fesztivált, amelyre a város tizennégy testvértelepüléséről érkeztek vendégek, köztük 

Zentáról is. A Širková Anikó polgármester asszony és Csízik Károly alpolgármester vezette 

zentai küldöttség tagjai a Duna Televízió által élőben közvetített különleges hangulatú 

ünnepségen tehették le a magyar állampolgári esküt. 

 

A Mátyás-szobor védelmére kéri a polgármesteri hivatalt a Kolozs megyei 
RMDSZ 

2011. június 24. – transindex.ro 

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete, június 24-én hivatalos kérést fogalmazott meg a 

kolozsvári Polgármesteri Hivatal irányába, melyben fokozott védelmet kérnek a Mátyás- 

szoborcsoport körül, a június 25-26 periódusban megrendezésre kerülő Ursus Evolution 

fesztivál időtartamára. Kolozsvár főterén június 25-én és 26-án kerül sor az Ursus 

Evolution nevű sörfesztiválra. A rendezvény programjában különböző koncertek is 

szerepelnek, így a téren a sörsátrak mellett egy színpad is felállításra kerül. A Kolosz 

megyei szervezet úgy véli, hogy az ingyenes programokra nagyszámú közönség látogat 

majd ki, ezért a Mátyás-szobor fokozott védelmet igényel. 

 

Megalakult az új SZKT, elnöke továbbra is Bíró Rozália 

2011. június 25. – transindex.ro 

169 tagú az új Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT), elnöke továbbra is Bíró Rozália 

marad - dőlt el az SZKT jelenleg zajló marosvásárhelyi ülésén. A Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök által javasolt főtitkár-helyetteseket is megerősítette tisztségükben a testület.  

 

Udrea: ha nincs politikai támogatás, elhalasztjuk a közigazgatási reformot 

2011. június 25. – transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

A kormánynak nem lesz más választása, mint elhalasztani a közigazgatási átszervezést, 

amennyiben nem lesz politikai akarat ennek elfogadására. Azonban az RMDSZ-nek és a 

PDL-nek az ország érdekeit figyelembe véve kellene együttműködnie, tehát azon kellene 
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dolgoznia, hogy megkönnyítse az EU-s támogatások lehívását - jelentette ki Elena Udrea 

turisztikai miniszter azok után, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Marosvásárhelyen 

zajló SZKT-n úgy nyilatkozott, hogy a szövetség nem támogatja Traian Basecu államfőnek 

a közigazgatási reformra tett javaslatát. 

 

Evenimentul Zilei: itt az ideje, hogy ne szidjuk a magyarokat 

2011. június 25. – Erdély Ma, MTI 

Itt az ideje, hogy legalább most ne szidjuk a magyarokat, és ismerjük el, hogy jóval előbbre 

tartanak, mint mi, románok – írta pénteken az Evenimentul Zilei című napilap a Marian 

Cozma volt román kézilabdázó meggyilkolása perében született ítélet kapcsán. A román 

országos napilap újságírója, Adrian Dobre szerint Románia számára „sokkoló” a Veszprém 

Megyei Bíróság ítélete, hiszen Romániában a végtelenségig szoktak húzódni a perek, 

miközben a magyar igazságszolgáltatás két és fél év után ítéletet hirdetett egy bonyolult 

ügyben. Az újságíró úgy véli, ha már a románok átjárnak Magyarországra bevásárolni 

azért, mert általában a termékek olcsóbbak, mint Romániában, akkor a románoknak „a 

magyar igazságszolgáltatás módszerét is kölcsön kellene venniük”. 

 

Létrejött a Ţinutul Secuiesc 

2011. június 24. – Czika Tihamér – manna.ro 

Czika Tihamér úgy véli, hogy a közigazgatási átszervezés körüli médiafelhajtás eredménye: 

„végérvényesen elültetik a román köztudatban Székelyföld létezését. A szalagcímek, a 

térképek, a folytonos hírek tulajdonképpen megteremtették, létrehozták, legitimáltálták 

Székelyföldet a román politikusok, sajtósok és médiafogyasztók körében egyaránt. 2011 

júniusában véglegesen megszűnt Harkov, és létrejött Székelyföld a románok fejében is. 

Többet tettek a hírtévék, az újságok, a portálok Székelyföldért, mint 21 év teljes 

autonómiaküzdelme. Ennyi Székelyföld-kommunikáció hírben, képben, videóban, 

térképben és publicisztikában talán soha nem volt román nyelven”.  

 

Füzes: Beleszólunk Románia ügyeibe 

2011. június 25. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap, Kolozsvári Rádió, Erdély Ma 

Füzes Oszkár Magyarország bukaresti nagykövete a Mediafax hírügynökségnek adott 

interjút, ahol kijelentette, hogy a román sajtó tévesen értékeli Hörcsik Richárd 

nyilatkozatát, miszerint Magyarország az EU közvetítését kéri a Romániában tervezett 

területi-közigazgatási reform ügyében. A diplomata kijelentette, hogy egy ország akkor 

szólhat bele egy másik állam belügyeibe, ha ott hozzá kötődő nemzeti kisebbségek élnek. 

Véleménye szerint a román közigazgatás tervezett átalakítása alapján eltűnnének a magyar 

többségű megyék, az megterhelné a román–magyar kapcsolatokat. Kijelentette azt is, hogy 

a két ország már nem ellensége egymásnak, „szövetségesek vagyunk, most kell 

kibeszélnünk az érzékeny témákat”. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=94186&cim=evenimentul_zilei_itt_az_ideje_hogy_ne_szidjuk_a_magyarokat
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Borbély László: Ebből nem lesz semmi 

2011. június 25. - Szőcs Levente - Népszabadság 

Az RMDSZ elutasítja a Traian Basescu által javasolt területi átrendezést, amelynek 

támogatásához kötötte az elnök az öt éve halogatott kisebbségi törvény elfogadását. 

Borbély László a szövetség politikai alelnöke elmondta, hogy egyértelmű az RMDSZ 

álláspontja, nem akar egy sebtében összekapott területi átrendezés részese lenni. 

Hozzátette, hogy régió átszervezés határideje jövő év nyara, így érthetetlen számára ez a 

sietség. Az RMDSZ nélkül csak abban az esetben tudnánk elfogadtatni a törvényt, ha 30 

ellenzéki képviselő átszavazna. Borbély szerint erre még akkor sincs esély, hogy ha ezzel a 

magyarokat érné hátrány. A kisebbségi törvény elfogadása még messze van, mivel a 

bizottságban zajlik a vita annak pontjaival kapcsolatban. A június 30-i határidő már 

nagyon közel van amit az RMDSZ szabott a törvény elfogadására, különben kilép a 

koalícióból. Borbély László szerint van esély arra, hogy június végéig elfogadásra került a 

törvény. 

 

Türelmi zóna 

2011. június 26. – Irházi János – Nyugati Jelen 

„Habár március–április-májusban még azt mondta Kelemen Hunor, hogy ha június 30-ig 

nincs kisebbségi törvény, akkor kilép az RMDSZ a koalícióból, most meg persze, hogy 

nincs kisebbségi törvény, de az RMDSZ nem lép ki, hogy ne okozzon belpolitikai válságot, 

jobb, ha ezt most elhalasszák, és megvárják, amíg elfogadható formája alakul ki” – írja 

Irházi János a Nyugati Jelenben. A szerző kiemeli: „A PDL most talán belement, hogy 

halasszák a régiós átszervezést, de cserébe azt kérte az RMDSZ-től, hogy nyelje le június 

30-at, magyarázza el a magyaroknak, türelmesen várjanak a kisebbségi törvényre. Mert a 

két rossz közül ez utóbbit előnyösebb a románoknak a végtelenbe taszítani. Szerintem 

bármit megszavaznának, még az erdők kiírtását is, csak kisebbségi törvény ne legyen”. 

 

Újabb attrocitás Kolozsvár főterén 

2011. június 26. – Varga Melinda – Erdély Ma, Szabadság, Új Magyar Szó 

A hétvégén Sörfesztivál zajlott Kolozsvár főterén, egy hete pedig Fagylaltfesztiválra került 

sor a Mátyás-szoborcsoport körül. Annak ellenére, hogy egy 2002-es önkormányzati 

határozat kimondja: nem szabad a főtéren ilyen jellegű rendezvényeket tartani, csakis 

megemlékezésekre lehet a teret kihasználni, mégsem tartják tiszteletben ezt. A katolikus 

egyház tiltakozni kíván az ilyen jellegű rendezvények szervezése ellen, az RMDSZ Kolozs-

megyei szervezete a Mátyás-zoborcsoport védelme miatt aggódik. Guttmann Szabolcs 

műépítész nem a Sör- vagy Fagylaltfesztiválokban látja a legnagyobb problémát. Szerinte 

inkább az autós forgalmat kellene mielőbb kiiktatni, ahhoz, hogy a városközpont 

kellőképpen működhessen. 
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Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem – magyar részleg 
elgáncsolva 

2011. június 26. – Erdély Ma 

„Az új román tanügyi törvény szellemében a vegyes tannyelvű felsőoktatási 

intézményekben létrehozhatók az önálló döntési jogkörökkel felruházott magyar intézetek. 

A Babes-Bolyai Tudományegyetemen, két kar kivételével, siker koronázta a magyar 

oktatók próbálkozásait. A magyar intézetek létrehozását a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem oktatói is megkísérelték. A nacionalista román egyetemi vezetés, 

többszöri hitegetés után, törvényellenes eszközöktől sem visszariadva gáncsolta el a 

kezdeményezést” – áll a Bolyai Kezdeményező Bizottság közleményében. 

 

Geoana: nem lesz RMDSZ a következő kormányban 

2011. június 26. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Krónika, Nyugati Jelen 

Ha nem elég figyelmes az RMDSZ, a következő kormányzásban nyoma sem lesz a 

szövetség képviselőinek – véli a szenátus elnök. Mircea Geoana ezt tegnap egy teleormani 

konferencia keretében mondta. A szociáldemokrata párti felsőházi elnök szerint az ország 

közigazgatási átszervezése kapcsán folytatott tárgyalások ebben az időszakban energia-

pazarlásnak bizonyulnak, olyan körülmények között, hogy Romániának jelenleg ennél 

sokkal fontosabb gondokat kell kezelnie. 

 

EMNT: autonómia helyett gumicsont 

2011. június 27. – Szucher Ervin – Krónika  

„Minket, magyar politikusokat is minősít, miként viszonyulnak a román vezetők az 

autonómia kérdéséhez” – jelentette ki egy marosvásárhelyi lakossági fórumon Toró T. 

Tibor. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezetője úgy véli: nemcsak a 

románság, az erdélyi magyarság sincs felkészülve eléggé az autonómiára. Szerinte azok a 

magyar elöljárók, akik tisztségben vannak, és számos gazdasági, politikai, szociális és 

kulturális kérdésre van rálátásuk, képtelenek autonómiában gondolkodni. „Ehelyett 

inkább Petőfi–Schiller típusú meg ehhez hasonló gumicsontokat rágnak, a neptunos, 

aprólépések politikáját érvényesítve” – vetette az RMDSZ vezetőinek szemére a szövetség 

egykori parlamenti képviselője. 

 

Kinek a kudarca? 

2011. június 27. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint az SZKT hétvégi döntése, miszerint nem fogadják el koalíciós 

partnerük közigazgatási átszervezésre vonatkozó elképzeléseit tulajdonképpen Băsescu 

államfő sikerének tekinthető, hiszen leszögezte: „az RMDSZ által a koalícióban maradás 

feltételéül szabott kisebbségi törvény felelősségvállalással történő elfogadása csakis a 

régiótervvel egy csomagban történhet. Márpedig ezt úgy is lehet értelmezni, hogy ha nincs 
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http://erdely.ma/dokumentum.php?id=94222&cim=nem_lehet_magyar_reszlege_a_marosvasarhelyi_orvosi_es_gyogyszereszeti_egyetemnek
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=94220&cim=geoana_nem_lesz_rmdsz_a_kovetkezo_kormanyban
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régiótörvény, akkor kisebbségi törvény sincs. Az RMDSZ elnökének hétvégi nyilatkozatai 

alapján úgy tűnik: jelenleg ez a forgatókönyv érvényesül. Ez pedig mégiscsak Băsescunak 

és a PDL-nek kedvez, hiszen ha bizonytalan időpontig halasztódik az ügy, talán mégsem 

vonják a fejükre az árulás vádját a soviniszta ellenzék részéről. Az RMDSZ számára viszont 

jókora presztízsveszteséget jelent, ha nem lesz kisebbségi törvény, de ígéretei ellenére 

mégis a koalícióban marad. Hiszen igaz ugyan, hogy ellenzékben nem tudnak semmit 

elérni – de hát a jelek szerint kormányon sem sokkal többet”. 

 

Nem valószínű egy magyarellenes szövetség 

2011. június 27. – Krónika 

Az SZKT ülése után a Krónika arról kérdezett RMDSZ-politikusokat, hogy érzik-e annak a 

kockázatát, hogy a vezető kormánypárt ellenzéki szavazatokkal olyan kisebbségi törvényt 

fogadtasson el a parlamentben, amely nem elégíti ki a szövetség igényeit? Kelemen Hunor 

egyetlen szóval válaszolt: „nem!”. Márton Árpád képviselő is azt mondta, jelenleg nem érez 

ilyen veszélyt, de kizártnak sem tartja ezt a fejleményt. „A romániai magyarság nem tud 

biztos oltást szerezni az ellen, hogy adott esetben a többségi képviselők ne kacsintsanak 

össze a feje fölött, és ne töröljék el akár az összes jogait. A szövetségnek mindig a helyzet 

adta lehetőségeket kell megragadnia az előrelépéshez, illetve az efféle összekacsintás 

megakadályozásához” – állapította meg a képviselő. 

 

Hol a határ? 

2011. június 27. – Székely Ervin – Új Magyar Szó 

Székely Ervin úgy véli, az RMDSZ-nek ki kellene lépnie a kormánykoalícióból, mivel „ilyen 

helyzetben már nem beszélhetünk kölcsönösen előnyös szerződésről, csak egy diktatúra 

konszolidációjához nyújtott segítségről”.  A szerző szerint „Kelemen Hunor mer kicsi lenni 

és elismeri, hogy a hétszázalékos parlamenti jelenlétből most csak a kisebbség jogállásának 

konzerválására (vagyis a kecske időnként kitessékelésére) futja, a javulás később 

képzelhető csak el, nincs mit tenni, mint ülni és várni egy kedvezőbb politikai csillagzat 

kialakulását”. 

 

A magyar külügy nem érti Dzurinda kijelentéseit 

2011. június 24. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

A budapesti Külügyminisztérium érthetetlennek és megmagyarázhatatlannak tartja 

Mikuláš Dzurinda szlovák külügyminiszter kijelentéseit, miszerint a Velencei Bizottság 

Magyarországot politikájának módosítására hívja fel. A magyar külügyminisztérium 

megelégedéssel fogadta, miszerint a Velencei Bizottsága üdvözli, hogy a magyar 

alaptörvény a demokrácián, a jogállamiságon és az alapvető jogok védelmén alapuló 

alkotmányos rendet hoz létre. A szaktárca különösen üdvözöli, hogy az alaptörvény D 
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cikkében foglaltak elemzése során a Velencei Bizottság hangsúlyozza: a magyar hatóságok 

megerősítették, e rendelkezésnek nem tulajdonítanak területen kívüli hatályt. 

 

Szlovákia a magyaroktól tartva nem ismeri el Koszovót 

2011. június 24. - SITA, bumm.sk 

Luan Shllaky, az albániai Nyitott Társadalomért Alapítvány igazgatója szerint Szlovákia 

azért nem ismeri el Koszovót, mert attól tart, az ország a magyar kisebbség helyzetének 

megoldására mutat példát. Shllaky a SITA hírügynökségnek adott nyilatkozatában úgy 

vélte, hogy a szlovák diplomácia álláspontjának csakis belpolitikai okai vannak. A 

Szerbiából kiszakadt országot az Európai Unió tagállamai közül csak Szlovákia, 

Spanyolország, Görögország, Románia és Ciprus nem ismerte el. Shllaky szerint 

mindegyik országot belpolitikai okok vezérelik - ahogy Spanyolország a katalánoktól és 

baszkoktól tart, Szlovákia szerint a magyar kisebbség számára szolgálhat példaként a 

koszovói történet. 

 

Történelem csak szlovák szemszögből 

2011. június 25. - Kocur László - Magyar Hírlap 

Továbbra sem hárultak el az akadályok a magyar tankönyvek útjából Szlovákiában. Az 

oktatási tárca nem engedélyezte felvidéki magyar szerzők történelemkönyvének 

megjelentetését és helyette szlovákból fordítanak tankönyveket. A Kovács László, Simon 

Attila és Simon Beáta által írt magyar nyelvű történelemkönyvek terjesztését a 

minisztérium arra hivatkozva utasította el, hogy már nem érvényes az a tanterv, amelynek 

alapján a kiadvány készült. Simon Attila, aki a Selye János Egyetem tanszékvezetője is 

elmondta, hogy „szégyen, hogy egy európai uniós országban még mindig arról vitatkozunk, 

joguk van-e a magyar diákoknak saját nemzeti múltjuk megismerésére. S mint a 

minisztérium megnyilatkozása jelzi, ők úgy gondolják, hogy nincs.” 

 

Szlovák vasbeton a romatelep ellen 

2011. június 27. - Neszméri Sándor - Magyar Nemzet 

Ruttka város vezetése úgy döntött, hogy a romatelep és a város szélén lévő lakótelep, 

óvoda és szociális otthon közé két és fél méteres vasbeton falat húz. Ezzel teremtve 

biztonságot a környéken élő polgároknak. A város követi azt a példát, amit Eperjes, 

Homonna és Nagymihály megkezdett, bár az ellen akkor több emberi jogi szervezet is 

tiltakozott. A mostani építés kapcsán azonban a kormány romaügyi biztosa nem emelt 

kifogást, hiszen mint mondta, „falakat mindenütt építenek, Pozsonyban is sok van 

belőlük”. Az Emberek a Rasszizmus Ellen Polgári Társulás felháborítónak tartja az esetet, 

valamint a kormány magatartását is. Még Robert Fico kormányzása idején Szlovákia 

2007-2013-as EU költségvetési időszakra 200 millió eurót kapott a roma közösségek 

felzárkóztatására, azonban ebből még egy centet sem hívtak le. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. június 27-i számában olvasható.) 
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Ismét terítéken Pozsonyban a nyelvtörvény 

2011. június 27. – Kocur László – Magyar Hírlap 

A kisebbségi nyelvtörvény is terítékre kerül a szlovák parlament nyári szünet előtti, utolsó 

ülésszakán, amely kedden kezdődik. A jogszabályt korábban már elfogadta a parlament, 

ám Ivan Gasparovic államfő nem látta el kézjegyével, hanem visszaküldte a parlamentbe, 

azzal, hogy elvetését javasolja. Az államfő a törvény elutasításának indoklásakor arra 

hivatkozott: „A törvény elfogadása után nem lenne elegendő idő arra, hogy felkészüljenek 

a jogszabály gyakorlati alkalmazására és már ebben a költségvetési évben terheket ró az 

önkormányzatokra és a költségvetési szervekre”. Az államfő nehezményezte azt is, hogy az 

új törvény által a kisebbségeknek nemcsak az általuk lakott területen, hanem az egész 

állam területén nyelvhasználati többletjogaik keletkeznek. Ivan Gasparovic szintén nem 

azonosult azzal a lehetőséggel, hogy a kisebbségek által 15 százalékban lakott 

településeken kétnyelvű közokiratokat állítsanak ki. Ahhoz, hogy a jogszabályt az elnöki 

vétót letörve újra elfogadják, 76 támogató szavazatra lesz szükség, amire van esély. A 

kedden kezdődő parlamenti ülésszak több pontjáról heves vita várható.  

 

A Humentis új MNT-szavazást követel a Magyar Szó főszerkesztőjével 
kapcsolatban 

2011. június 24. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Humentis nem kormányzati szervezet négy tagja követeli, hogy a Magyar Nemzeti 

Tanács ismételje meg a szavazást Pressburber Csabának, a Magyar Szó fő- és felelős 

szerkesztőjének leváltásáról. A Demokrata Párthoz közel álló nem kormányzati szervezet, 

amelynek a tavaly nyáron lebonyolított választások során négy tagja került be a Magyar 

Nemzeti Tanácsba, kérni fogja a szabadkai Pannon Televízió főszerkesztőjének a leváltását 

is, mert a televízió megszakította egyenes adását a Magyar Nemzeti Tanács üléséről, abban 

a pillanatban, amikor Pressburger leváltásáról és az új főszerkesztő, Varjú Márta 

megválasztásáról szavazott a tanács. "Úgy gondoljuk, hogy a szavazás eredményeit 

meghamisították, mert ahogyan utánaszámoltunk, sehogyan sem stimmelnek a számok. 

Nem lehet tudni például, hogyan szavazott dr. Várady Tibor, aki ki-bejárkált", jegyezte 

meg Borsos Csilla, a Humentis tagja, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke. 

 

Varjú Márta: Napilapunk továbbra is, változatlanul fog megjelenni 

2011. június 25. – Kocsis Árpád – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács 2011. június 23-i ülésén a Magyar Szó Taggyűlési Jogokat 

Gyakorló Testületének a főszerkesztő-váltással kapcsolatos indítványát elfogadva, Varjú 

Mártát nevezte ki a napilap megbízott főszerkesztőjévé. A magyarkanizsai születésű, 

pedagógus családból származó, 26 éves újságírói tapasztalattal rendelkező Varjú Márta 
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legfőbb szakmai alapelvének a többoldalúságot, a témához való hozzáértést és műfajokban 

való jártasságot tartja. A Magyar Szót „mindig is szívügyének tekintő” publicista 2000–

2002 között főszerkesztő-helyettes, majd 2005 és 2007 közt Predrag Čudić budapesti 

szerb nagykövet mellett politikai tanácsos volt, visszatérve a laphoz folytatta újságírói 

munkáját. A Vajdasági Újságírók Független Egyesületének (NDNV) alapító- és 

igazgatóbizottsági tagja. 

 

Több pénz az oktatásra 

2011. június 25. – Magyar Szó 

Az MNT csütörtökön elfogadott pótköltségvetésének függvényében a kiemelt oktatási és 

művelődési intézmények, de a nem kiemelt oktatási intézmények számára is 

többlettámogatás jut. Dr. Korhecz Tamás, az MNT elnöke elmondta, hogy a költségvetés 

módosítására azért volt szükség, mert tavaly év végén túl óvatosan mérték fel a tanács 

anyagi lehetőségeit. Időközben azonban kiderült, hogy az MNT-nek nagyobb bevételi 

forrásai lesznek – közölte Korhecz. Az MNT elnöke azt is bejelentette, hogy az MNT 

kampányának köszönhetően idén ősszel a szórványban a katasztrofális demográfiai 

mutatók ellenére is nagyjából negyven elsős kisdiákkal több kezdi meg tanulmányait 

magyar osztályban, mint tavaly. 

 

Kijev figyelmen kívül hagyja a „magyar veszélyt”? 

2011. június 25. - MTI, hvg.hu, Magyar Hírlap 

Egy ukrán internetes kiadvány szerint Ukrajna vezetése minden lehető módon igyekszik az 

Európai Unió soros elnöki tisztségét betöltő Magyarország kedvében járni, hogy a 

magyarok előtti „hajbókolás” fejében vízummentességet kapjon Európától. A kijevi 

hvylja.org hírportál szerint azonban Magyarország jelenleg olyan politikát folytat a 

szomszédos országokkal kapcsolatban, amely feszültséget gerjeszt a régióban és ellentétes 

az ukrán nemzeti érdekekkel. A kérdésről a hírportál által megkérdezett szakértő, Dmitrij 

Timcsuk, a kijevi Katonai-politikai Kutatások Központjának igazgatója elmondta: 

Magyarország irányvonala ma kifejezetten a szomszédos országokban élő nemzettársak 

támogatására irányul, egészen az egy tömbben élők területi autonómiájának a 

kezdeményezéséig terjedően. Mint kifejtette: a kettős állampolgárságról szóló törvény 

múlt évi elfogadása mellett Magyarország vezetése gyakorlatilag meghirdette a szomszédos 

országokban élő magyarok autonómia-küzdelmének és asszimiláció elleni harcának, 

valamint a Kárpát-medencei kulturális terjeszkedés fokozásának a támogatását. Timcsuk 

elmondása szerint az ilyen magyar politika – tekintettel a Kárpátalján élő magyarok 

számára – közvetlen fenyegetést jelent Ukrajna nemzetbiztonságára nézve. 
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A magyar himnusz miatt tört ki vita Ukrajnában 

2011. június 25. - MTI, hvg.hu, Magyar Nemzet 

Az ukrán ultranacionalisták „ajándékot” kaptak azzal, hogy a beregszászi járási tanács 

megszavazta a magyar himnusz lejátszását az ülésein, ráadásul a döntés ismét kiélezte a 

„magyar kérdést” Kárpátalján – írta szombati számában a Zerkalo Nyegyeli című ukrán 

hetilap. A mértékadó kijevi lap írása megállapítja, a Beregszászi járás különleges régió, az 

egyetlen olyan közigazgatási egység az országban, amelyben a kárpátaljai népesség 12 

százalékát kitevő magyarok vannak többségben 76,3 százalékos arányukkal. A cikk szerint 

ennek ellenére némiképp furcsa a járási tanács egyhangú döntése arról, hogy ülésein 

ezentúl elhangzik a magyar himnusz, mivel a testületet alkotó hat párt képviselőinek a 

kétharmada ugyan magyar nemzetiségű, ám a két magyar pártnak, az UMDSZ-nek és a 

KMKSZ-nek együttesen sincs meg az egyszerű többsége. A kiadvány szerint komoly 

választás előtt áll a beregszászi járási képviselőtestület, mert legközelebbi ülésén döntenie 

kell arról, hogy érvényben hagyja-e a magyar himnusszal kapcsolatos határozatát, amelyet 

időközben – alkotmányellenességre hivatkozva – megóvott a helyi ügyészségség. 

 

Barack Obama a magyarokat köszöntötte 

2011. június 27. - MTI, Magyar Hírlap 

Megalakulásának 20. évfordulóján levélben köszöntötte az Amerikai Magyar Koalíciót 

Barack Obama amerikai elnök. „Üdvözletemet küldöm mindazoknak, akik az Amerikai 

Magyar Koalíció 20. évfordulóját ünneplik” – írta az elnök június 15-én keltezett levelében. 

Kiemelte, hogy „A bevándorlók nemzeteként hagyott örökségünk része mindannak, ami 

Amerikát erőssé teszi, s az amerikai magyarok eredményei mindannyiunk életét 

megérintik. Orvosokként és tudósokként, ügyvédekként és mérnökökként, 

közalkalmazottakként és katonákként segítik országunk története következő fejezetének 

megírását. Az olyan szervezetek, mint az Amerikai Magyar Koalíció, segítenek nekünk 

megünnepelni azt a gazdag történelmet és eleven kultúrát, amelyet az amerikai magyarok 

hoztak partjainkhoz.“ 
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