
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2012. szeptember 25. 



 

 

 

 

 

 
2 

Semjén: a ciklus végére meglesz a félmillió új magyar állampolgár 
2012. szeptember 24. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Eddig mintegy 320 ezer állampolgársági kérelem érkezett, a választási ciklus végére 

meglesz a félmillió, esküt tett új magyar állampolgár - mondta Semjén Zsolt hétfő este 

Budapesten, a Szent István Társulat rendezvényén. A nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes beszámolt arról, hogy 270 ezren tették le az állampolgársági 

esküt, ennek fele névváltoztatási kérelemmel is járt. 

 

Az MKP, a Híd és a Kerekasztal aláírták a kisebbségi minimumot 
2012. szeptember 24. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, 

Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke, Bugár Béla, a Híd elnöke, 

továbbá Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője hétfőn aláírták azt a 

közösen készített dokumentumot, mely a szlovákiai magyarság megmaradásához 

szükséges minimumot rögzíti. Az alapdokumentum leszögezi: a szlovákiai magyarság a 

magyar nemzet része, ugyanakkor tagjai egyben Szlovákia állampolgárai, az ország 

társadalmi, politikai és gazdasági rendszerének alkotói is. A célkitűzések között a 

dokumentum a nemzeti megértés és tolerancia légkörének kialakítását említi. 

 

Államnyelv lehet az orosz Ukrajnában 
2012. szeptember 24. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Az ukránnal egyenrangú állami státust adna az orosz nyelvnek Ukrajnában az a 

törvényjavaslat, amelyet a kormányzó Régiók Pártjának képviselője nyújtott be. Az ukrán 

parlament honlapján hétfőn közzétett javaslat szerzője, Olekszandr Csernomorov 

indoklása szerint az orosz nyelv nem tekinthető kisebbségi nyelvnek Ukrajnában, ahol – 

mint írja – a lakosságnak legalább a fele használja az oroszt a hétköznapi 

kommunikációban. 

 

IKSZ: Az MSZP fejezze be hangulatkeltést! 
2012. szeptember 24. – MTI, Echo TV 

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) felszólította a Magyar Szocialista 

Pártot, hogy határolódjon el Molnár Zsolt választási eljárásról szóló hétfői parlamenti 

kijelentése miatt, és fejezze be a határon túli magyarok választójoga körüli hangulatkeltést 

és csúsztatásokat. Molnár Zsolt azt mondta: Magyarország az előzetes választási 

feliratkozás bevezetésével kiiratkozik az európai jogállamok közül. Felvetette, hogy a 

határon túli magyarok levélben szavazása miatt a román postának lesz kiszolgáltatva a 

magyar választások tisztasága. 
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Az LMP szerint a kormány „gyáván lapít” a kettős állampolgárság 
problémájáról 
2012. szeptember 24. – MTI, hirado.hu 

Az LMP szerint a kormánynak, valamint a szlovák-magyar kormányközi vegyes 

bizottságnak a következő, október 18-án esedékes visegrádi találkozóján tárgyalnia kell a 

szlovák és magyar kettős állampolgárság megadásának lehetőségeiről, valamint vizsgálják 

meg a Selye János Egyetem leminősítésének okait. 

 

Botrány a román kultúrközpontban 
2012. szeptember 25. - Magyar Nemzet 

Sebesi Karen Attilát a Magyarörmények Romániai Szövetségének elnökét nevezte ki a 

Román Kulturális Intézet a budapesti intézet vezetőjévé. Brindusa Armanca a leváltott 

vezető felháborítónak nevezte, hogy ő is csak a közleményből értesült leváltásáról. Sebesi 

bírálta a magyar kormányt amiatt, hogy kiadta Azerbajdzsánnak Ramil Safarovot, 

kijelentette, hogy megszokta már a magyar kormány fasisztoid kirohanásait, de azt nem 

hitte volna, hogy az örmény genocídiumnak is teret biztosít. 

(A cikk teljes terjedelemben a Magyar Nemzet 2012. szeptember 25-i számában 

olvasható.) 

 

Kiáll a Látó és a Vatra mellett a MÚRE 
2012. szeptember 24. – transindex.ro 

Ellehetetlenítené a Látó szépirodalmi folyóirat megjelentetését Ciprian Dobre, a Maros 

Megyei Tanács elnöke, derül ki a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete által szeptember 

15-én, a gyergyószárhegyi közgyűlésén elfogadott állásfoglalásból. A tanácselnök terve 

szerint a Látó és a Vatra szépirodalmi folyóiratok a Megyei Könyvtár fennhatósága alá 

kerülnének egy főszerkesztő és két helyettes valamint a személyzet felére csökkentésével. 

 

Spanyolországban remélnek támogatást autonómia-ügyben a székelyek 
2012. szeptember 24. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Spanyolországban remélnek támogatást a székelyek autonómia-törekvéseikhez. Baszk és 

katalán politikusok hívták meg a Székely Nemzeti Tanács küldöttségét Spanyolországba. A 

székelyföldi magyar szervezet az ibériai államban is támogatást remél európai polgári 

kezdeményezéséhez, amely során egymillió EU-s állampolgár aláírását kell összegyűjteni a 

székelyföldi autonómia uniós napirendre tűzéséért. 
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Megújul a Székelyföldi Önkormányzati Tanács 
2012. szeptember 24. – transindex.ro 

A Székelyföldi Önkormányzati Tanács újraalakuló ülését tartják meg kedden délelőtt 

Csíkszeredában, a Hargita Megyei Tanács gyűléstermében. Az eseményen jelen lesz 

Kelemen Hunor szövetségi elnök. 

 

Magyarként legálisan dolgozhat a székely 
2012. szeptember 24. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Az otthon élő udvarhelyszékiek közül az átlagosnál kevesebben, de a külföldön dolgozók 

közül igencsak sokan látogatták meg a nyár folyamán a demokráciaközpontokat. Mint 

kiderült: külföldön a legális munkához egyre többen kérik a magyar állampolgárságot. 

 

A választók bölcsebbek, mint ahogy a politikusok gondolják 
2012. szeptember 24. – Erdély Ma, Népújság 

Szili Katalin, a magyar Országgyűlés volt elnöke egyhetes erdélyi körútjának zárónapján 

meglátogatta a Népújság szerkesztőségét. A munkatársakkal folytatott kötetlen beszélgetés 

után arról kérdezték, milyen tapasztalatokat szerzett a magyar politikai alakulatokkal és 

önkormányzati vezetőkkel tartott megbeszéléseken? 

 

Túl kevesen jelentkeztek a Sapientia két csíkszeredai karára 
2012. szeptember 25. – Krónika 

Felemás helyzet alakult ki idén az ország egyetemein, a katasztrofális érettségi eredmények 

miatt ugyanis egyes karokon jelentősen csökkent a jelentkezők száma, sőt olyan szak is 

van, amelyet érdeklődés hiányában megszüntettek. Kolozsváron és Marosvásárhelyen 

ezzel szemben nem változott jelentősen a tanulni vágyók száma, így a felsőoktatási 

intézmények „telt házzal” kezdhetik a hétfőn kezdődő új egyetemi évet. 

 

Nevet kapott a magyar iskola 
2012. szeptember 25. – Krónika 

Kozmutza Flóra gyógypedagógusról nevezték el a kolozsvári hallássérültek speciális 

iskoláját. A kincses városi tanintézetet – az ország egyetlen magyar tannyelvű, 

hallássérültekkel foglalkozó iskoláját – a névadó nagybátyja építtette, a 19. század elején 

szanatóriumként működött. 

 

Bírálat az RMDSZ-nek 
2012. szeptember 25. – Krónika 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) született egyezség 

megkötése után keményen egymásnak esett az RMDSZ és a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) vezetősége. A civil szervezet titkára, Ádám 

Valérián azt állítja, hogy a szövetség csúcspolitikusai csapdába vezették az intézmény 
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magyar tanárait, hisz a szombaton megkötött paktum betartására sem határidő, sem 

garancia nincs. 

 

Csehi szakít a politikával 
2012. szeptember 25. – Krónika 

Bár múlt héten még jelöltetni kívánta magát, mégsem indul képviselői mandátumért Csehi 

Árpád Szatmár megyei RMDSZ-elnök volt megyei tanácselnök, sőt a szövetség megyei 

elnöki tisztségéről is lemond. Ezt a párt rangsoroló küldöttgyűlésén jelentette be, melynek 

keretében a téli parlamenti választásokon induló jelöltek sorrendjét határozták meg, akik a 

listán elfoglalt helyezés függvényében választhattak maguknak körzetet. 

 

Berényi József a kisebbségi minimumról 
2012. szeptember 24. – Mózes Szabolcs – Új Szó Online 

„A leltár jó, még ha nagy újdonságot nem is találnak benne a szakértők. Az igazán nagy 

újdonság a regionális önkormányzatiság elvének olyan megjelenítése, ahogy ezt mind a 

három szubjektum aláírta. A természetes régiók önkormányzata a programunk volt. Húsz 

éve azt látjuk, hogy vannak folyamatosan leszakadó régiók, a központi államigazgatás nem 

akar vagy nem tud segíteni rajtuk. Ilyenkor kell azt mondani, hogy akkor saját kezünkbe 

akarjuk venni a dolgokat” – nyilatkozta az MKP elnöke a kisebbségi minimumról. 

 

Bugár Béla a kisebbségi minimumról 
2012. szeptember 24. – Mózes Szabolcs – Új Szó Online 

„Mi az, ami nemcsak megtarthat minket, de segíthet is a fejlődésben? A nyelvhasználat, a 

kultúra és az oktatásügy, valamint a régiófejlesztés. Ha megerősítenék az önkormányzati 

hatásköröket, akkor pl. sokkal könnyebben tudnának gazdasági vagy szociális téren 

működni” – nyilatkozta az Új Szónak a Most-Híd elnöke a kisebbségi minimumról. 

 

Póttámogatásokat oszt a kormánybiztos hivatala 
2012. szeptember 24. – bumm.sk, Új Szó 

A kisebbségi kormánybiztos hivatala további 100 ezer eurónyi kulturális támogatást oszt 

szét pályázóknak egy második körben. Az előző összegek még mindig sok helyen nem értek 

célba, s többen nehezményezik a pénzosztás arányait. 

 

Somogyi: pozitív visszajelzésre van szükségem 
2012. szeptember 24. – bumm.sk 

Somogyi Szilárd, az SaS korábbi képviselője április végén a Bummnak úgy nyilatkozott, 

nem zárkózik el a pártalapítástól. Most a hírportálnak elmondta, továbbra sem tett le a 

tervéről, kezdeményezésével a szlovákiai magyar választókat is megcélozhatja. „A 

szlovákiai magyar választók a legutóbbi választásokon is megmutatták, hogy egyre 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67476
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/09/24/berenyi-jozsef-a-kisebbsegi-minimumrol
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/09/24/bugar-bela-a-kisebbsegi-minimumrol
http://www.bumm.sk/73478/pottamogatasokat-oszt-a-kormanybiztos-hivatala.html
http://www.bumm.sk/73495/somogyi-pozitiv-visszajelzesre-van-szuksegem.html


 

 

 

 

 

 
6 

kevesebbjüket érdekli az a fajta politizálás, mely etnikai alapon szerveződik. Nagyon sok a 

választani nem járó szlovákiai magyar ember. Én úgy gondolom, hogy ezeket az embereket 

elsősorban a saját jólétük és egzisztenciális gyarapodásuk érdekli” – nyilatkozta Somogyi. 

 

Szabadka és Dunaszerdahely felújítja testvérvárosi kapcsolatát 
2012. szeptember 24. – Vajdaság Ma 

Sok éves szünet után Dunaszerdahely és Szabadka felújítja testvérvárosi együttműködését. 

Kern Sólya Mária, a Városi Képviselő-testület elnöke Dunaszerdahelyre utazott, ahol 

díszvendége volt a hagyományos, 32. Csallóközi Vásár megnyitójának is. Az elnök asszonyt 

és Kern Imrét, a Tartományi Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettesét Hájos Zoltán 

polgármester és A. Szabó László alpolgármester látta vendégül. 

 

Vajdaság autonómiája ellen kampányol a Dveri 
2012. szeptember 24. – Vajdaság Ma 

A Dveri mozgalom Kinek kell Vajdaság autonómiája? jelszóval indít kampányt. A 

mozgalom mai közleményében többek között az áll, hogy Vajdaság Autonóm Tartomány 

„politikailag szükségtelen és gazdaságilag káros”. A kampányról több részletet az 

Újvidéken szeptember 26-án megtartandó sajtóértekezletükön közölnek majd. 

 

Milošević vereségének 12. évfordulója 
2012. szeptember 24. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Hétfőn volt tizenkét éve annak, hogy az egykori elnök Slobodan Milošević elveszítette a 

Jugoszláv Szövetségi Köztársaság elnökválasztását. Akkor, a Szerbiai Demokratikus 

Ellenzék, a DOS jelöltje, Vojislav Koštunica, a Szerbiai Demokrata Párt (DSS) elnöke 

győzött. 

 

Előrelépés a Mérey-ügyben 
2012. szeptember 25. – Vajdaság Ma 

A múlt héten érkezett meg a zombori Alapfokú Bíróság végzése a Magyarországon élő 

Zagyva-Mérey Emma címére, mely szerint édesapja, Mérey István 1949. december 12-étől 

holtnak tekinthető, 1944. december 11-étől fogva ugyanis senki sem látta élve, és az 

ellenkezőjének a bizonyítására a bíróságnak nem sikerült tanúkat felkutatnia. A zombori 

szíjgyártót és nyergesmestert, aki korábban számos szerb polgár életét mentette meg, 

1944. december 11-én a partizánok a Kronich-palotába hurcolták, megkínozták, és onnét 

többé élve nem került elő. Mérey István hivatalos holttá nyilvánítása megnyitotta az utat a 

tetemes családi vagyon visszaszármaztatásának követelésére, amire a 2011-es restitúciós 

törvény lehetőséget nyújt. 
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A helyzethez alkalmazkodva 
2012. szeptember 25. – Vajdaság Ma 

Az eddigi gyakorlattól eltérően, a szerbiai politikai színtéren lezajlott változásokhoz 

alkalmazkodva lehet-e, szabad-e a Vajdasági Magyar Szövetségnek azokkal az erőkkel – 

elsősorban a Szerb Haladó Párttal – helyi szinteken koalícióra lépnie, amelyek az elmúlt 

két évtizedben a politikai választóvonal másik felén helyezkednek el? Erre a kérdésre 

kereste a választ a párt a hétvégén Magyarkanizsán megtartott tanácskozásán, amelyen a 

VMSZ csaknem 350 tisztségviselője, a civil szféra és az egyházak képviselői vettek részt, és 

mondták el álláspontjukat e kérdéssel kapcsolatban. 

 

Ha magyarul szólok, visszadobja a papírjaimat 
2012. szeptember 24. – Fabók Bálint – Origo 

Az új ukrán nyelvtörvénnyel foglalkozik az Origo, kiemelve, hogy a jogszabály zavaros, és 

nem tudni pontosan, hogy a nyelvtörvény egyáltalán érinti-e a magyarokat, vagy csak a 

sokmilliós kelet-ukrajnai orosz lakosság élvezheti-e majd a hasznát. 

 

Esküt tettek a rijekai magyarok 
2012. szeptember 24. – Új Magyar Képes Újság 

A tengermelléki magyarok is örömmel fogadták a kedvezményes honosításról szóló 

törvényt. A HMDK rijekai székhelyű, Tengermellék-Fennsíki Megyei Egyesületének több 

tagja és az elnök asszonyuk is élt a lehetőséggel, hogy magyar anyakönyvi kivonattal is 

megerősíthessék nemzeti öntudatukat. A múlt szerdán az egyesületből elsőként öten tettek 

ünnepélyes esküt a zágrábi magyar nagykövetségen. 

 

Magyar Nap Kismartonban 
2012. szeptember 24. – Volksgruppen 

Második alkalommal kerül megrendezésre a Tourist Net projekt keretében 2012. 

szeptember 29-én Eisenstadt sétálóutcájában a Magyar Nap. A Tourist Net projekt a Vas 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Burgenlandi Gazdasági Kamara 

együttműködésében valósul meg, annak érdekében, hogy a nyugat-dunántúli és a 

burgenlandi turisztikai szervezetek és vállalkozások közötti kapcsolatok erősödjenek, az 

együttműködés kialakuljon. 
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„Régi és új többnyelvűség“ konferencia 
2012. szeptember 24. – Volksgruppen 

Az ELDIA (European Language Diversity for All – Európai Nyelvi Diverzitás 

Mindenkinek) nemzetközi kutatóprojekt regionális konferenciát rendez „Régi és új 

többnyelvűség“ címmel, melynek központjában Ausztria, Németország és Szlovénia áll. A 

projektben végzett kutatói munka 13 olyan többnyelvű beszédközösség empirikus 

esettanulmányán alapul, melyek a kisebbségek különböző típusait, őslakos népcsoportokat 

és migránsokat képviselnek. A rendezvény során három esettanulmány eredményei 

kerülnek bemutatásra: a magyar nyelvűek Ausztriában, a magyar nyelvűek Szlovéniában, 

valamint az észt migránsközösség Németországban. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

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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