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Kockázatvállalást vár a külhoni magyarok vezetőitől Kövér László 
2013. május 3. – MTI, hirek.sk, Magyar Nemzet 

A csaknem negyedszázados múltra visszatekintő Rákóczi Szövetségnek ítélte oda idén a 

„Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat a Polgári Magyarországért Alapítvány. A 

testület a Kárpát-medencei magyarság megmaradásért folytatott küzdelméért, a 

szomszédos országokban, kisebbségben élő magyarság oktatásügyének, kultúrájának 

támogatásáért, a magyarság összetartozás-tudatának erősítéséért, és Rákóczi Ferenc 

szellemi örökségének népszerűsítésért ítélte oda az elismerést. Az ünnepi ceremónián 

Kövér László, a magyar törvényhozás elnöke kiemelte, hogy a Rákóczi Szövetséget a 

nemzeti érzelem mellett a nemzeti értelem is jellemezte az elmúlt két évtizedben: a 

felvidéki magyar gyerekek magyar iskolába történő beiratkozását türelmes, szakszerű 

munkával érték el. 

 

Fidesz: a Gyurcsány-Bajnai szövetség ma is megosztásra használja a 
nemzetpolitikai kérdéseket 
2013. május 3. – MTI, hirado.hu 

A Fidesz szerint Bajnai Gordon bebizonyította, hogy a Gyurcsány-Bajnai szövetség ma is 

csak a megosztásra, a feszültségkeltésre használja a nemzetpolitikai kérdéseket. A 

kormánypárt szerint a baloldalon ma ugyanazok a képmutatók vannak együtt, akik 

miközben a határon túl a külhoni magyarok szavazatáért kuncsorognak, itthon továbbra is 

„románozzák”, listázzák, „zsigeri barmoknak”, „boldog-boldogtalannak” nevezik őket. 

(Bajnai Gordon pénteken Pozsonyban a Most-Híd párt frakcióvezetőjével tárgyalt, majd az 

ezt követő sajtótájékoztatón a nemzetpolitika alakulásáról szólva azt hangsúlyozta, hogy 

komoly veszélynek tartja a belpolitikai konfliktusok és a megosztottság exportját a határon 

túli magyarok közé, ami szerinte „mintha erősödött volna” az elmúlt időszakban.) 

 

Kárpát-medencei Történelemtanár Tábor lesz ismét Gyöngyösön 
2013. május 3. – hirek.sk 

A Rákóczi Szövetség a Kárpát-medence valamennyi országában, magyar nyelven 

történelmet oktató tanárok számára, július 22. és 27. között 16. alkalommal rendezi meg 

nyári Történelemtanár Táborát Gyöngyösön. Az idei nyári tábor témája: Visegrádtól 

Visegrádig - A Visegrádi Államok kapcsolatai a vallás tükrében a középkortól napjainkig. 

 

Megalakult a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma 
2013. május 3. – MTI, hirado.hu 

A fórum alapító okiratát 16 gazdaszervezet írta alá, a határon túlról Hargita, Temes és 

Arad megyéből, továbbá Szlovákiából, Szlovéniából, Horvátországból, valamint 

Kárpátaljáról és a Vajdaságból; a magyarországi gazdák képviseletében a Magosz, a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Orosháza és Környéke Gazdakör. Támogatóként a 
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Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium csatlakozott 

a fórumhoz. Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

hangsúlyozta: a fórum a nemzeti összetartozást jeleníti meg, a magyar közösségek Kárpát-

medencei együttmunkálkodását, az anyaország nemzetpolitikai céljainak megvalósulását.  

 

Erdélyi nemzetstratégia két főváros árnyékában 
2013. május 3. – B. Kovács András – Erdély Ma, Háromszék 

Erdélyi nemzetstratégia két főváros árnyékában – e téma megbeszélésére hívta meg Dénes 

István, az RMDSZ nemzeti szabadelvű platformjának vezetője a sepsiszentgyörgyi 

RMDSZ-platformokat. Felvezetőjében Dénes kifejtette, véleménye szerint Erdélynek mint 

térségnek önálló szereplővé kellene válnia az európai régiók térképén, Kolozsvárból igazi 

regionális központot kellene felépíteni, történelmi térségeinek alközpontjaival, 

Brassóval, Marosvásárhellyel, Temesvárral, Nagyváraddal, miközben az erdélyi 

identitást olyan rangra kellene emelni, mint a német nyelvterületen az osztrákot vagy a 

svájcit. 

 

Elhunyt Mózes Árpád 
2013. május 5. – Krónika, maszol.ro 

Életének 82. évében Budapesten elhunyt Mózes Árpád nyugalmazott evangélikus-

lutheránus püspök. Adorjáni Dezső, az egyház tisztségben levő püspöke az MTI-nek 

elmondta, a nyugalmazott püspököt a család és a nagykárolyi gyülekezet kérésére a 

nagykárolyi evangélikus templomban ravatalozzák fel. Itt kezdődik a gyászszertartás is, 

amelynek az időpontját még nem rögzítették. A szertartás Kolozsváron a Házsongárdi 

temetőben zárul. 

 

Pert nyert Florea 
2013. május 5. – Krónika, szekelyhon..ro 

Jogerős ítéletében erősítette meg a Maros megyei törvényszék azt az alapfokon hozott 

döntést, miszerint Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester nem követett el 

becsületsértést, amikor „semmirekellőnek, leprának és hormonzavarosnak" nevezte 

Kincses Ajtay Máriát.  

 

SZNT: megvan az európai polgári kezdeményezés bizottsága 
2013. május 5. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Magyar Hírlap 

Megalakult a Székely Nemzeti Tanács javaslata alapján indítandó európai polgári 

kezdeményezés polgári bizottsága – derül ki az SZNT vasárnapi közleményéből. Mint 

rámutatnak, megvan a testület megalakításához szükséges hét, különböző országból 

származó tag: eddig hét tagállamból – Ausztria, Hollandia, Magyarország, Románia, 

Spanyolország, Svédország, Szlovákia – van nyolc tag, de további egy ország és két személy 

támogatására számítanak. 
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Sikeresek voltak a székelyföldi standok Brüsszelben az uniós nyílt napokon 
2013. május 5. – transindex.ro, Erdély Ma 

Hargita és Kovászna megye egy-egy standdal képviselte Székelyföldet az uniós nyílt napok 

keretén belül szombaton, május 4-én Brüsszelben a Régiók Bizottságánál. A küldöttségek 

Fejér László Ödön Kovászna megyei parlamenti képviselő és Barti Tihamér Hargita megyei 

tanácsos részvételével mutatták be az érdeklődőknek a térség gazdasági és turisztikai 

potenciálját, természeti adottságait. 

 

A székelyföldi területi autonómia fontosságát hangsúlyozták a Székely 
Majálison 
2013. május 5. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A székelyföldi területi autonómia fontosságát hangsúlyozták a felszólalók a Székelyföld 

önálló régió mottóval Makfalván tegnap megszervezett Székely Majálison. A rendezvényen 

a Magyar Polgári Párt vezetősége egyeztetett Szili Katalinnal, a Magyar Országgyűlés volt 

elnökével, az Autonómia Albizottság elnökével. Elhangzott, hogy az Autonómia Albizottság 

Marosvásárhelyen tarthatja soron következő ülését. 

 

„Jogvédő” jogtiprás 
2013. május 6. – Balogh Levente – Krónika 

Balogh Levente hangsúlyozta: “az egyik csíkszeredai üzlet, illetve több székelyföldi 

önkormányzat elleni hatósági zaklatás, valamint a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem vezetőségének felháborító döntései is rávilágítanak arra a kettős 

mércére, amit a román hatóságok a magyarokkal szemben alkalmaznak, illetve arra, hogy 

gyakorta éppen a kisebbségek védelméhez kapcsolódó jelszavakat hangoztatva tartják fenn 

a kisebbségekkel szembeni elnyomást”. 

 

Műhelymunka az autonómiáról 
2013. május 6. – Krónika 

Európai autonómiák a gyakorlatban címmel ötnapos műhelymunka kezdődik ma 

Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna Megyei Tanács által szervezett, péntekig tartó 

rendezvényen dél-tiroli, finnországi, felvidéki, törökországi és hazai résztvevők értekeznek 

az önrendelkezésről. A képzés pénteken nyilvános kerekasztallal zárul, 14 órakor a 

megyeháza nagytermében Székelyföld a gyakorlatban címmel tart előadást Tamás Sándor, 

a Kovászna Megyei Tanács elnöke és dr. Valentin Stan, a Bukaresti Tudományegyetem 

történelem karának professzora. 

 
 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=32827
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Nem indít teljes listát a Galántai járásban az MKP 
2013. május 3. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Pénteken tartotta galántai járási konferenciáját a Magyar Közösség Pártja. A küldöttek úgy 

döntöttek, a megyei választásokon nem indítanak teljes listát, így csökkentve a magyar 

szavazatok szétforgácsolódásának veszélyét. A hét képviselői helyre négy jelöltet indítottak 

a küldöttek. A fennmaradó három helyet nyitva hagyják a járás további magyar jelöltjei 

számára. Az MKP galántai jelöltjei Berényi József, Biró László, Forró Krisztián és Pék 

László. 

 

Bajnai Gordonnal tárgyalt Solymos László 
2013. május 3. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság 

Az Együtt 2014 - Párbeszéd Magyarországért Szövetség vezetője és Solymos László, a 

Most-Híd szlovák-magyar vegyespárt parlamenti frakciójának vezetője Pozsonyban 

tárgyalt. A felek a határ menti területeken megvalósítható gazdasági együttműködés 

lehetőségeiről és a nemzetpolitika jelenlegi, illetve jövőbeli alapelveiről egyeztettek. 

Berényi József is felkérést kapott a Bajnai Gordonnal való találkozóra, ám az MKP elnöke 

azt nem fogadta el. 

 

Vasúti kétnyelvűség: törvénymódosítás javasol A. Nagy László 
2013. május 3. – TASR, hirek.sk 

A vasúti kétnyelvűség problémakörének megoldása érdekében a kisebbségi 

nyelvhasználatról szóló törvény módosítását javasolja A. Nagy László kisebbségügyi 

kormánybiztos. Az indítvány megoldaná az állomások feliratainak kétnyelvűsítését, 

egyúttal megteremtené a jogalapot a vasúti törvény tervezett módosításához, amelyet a 

közlekedési minisztérium készít elő. 

 

Nem enged a Kaufland - A harc folytatódik 
2013. május 3. – hirek.sk 

A Kaufland továbbra sem alkalmazza a kétnyelvűséget révkomáromi áruházában - 

erősítette meg a hirek.sk-nak a nemzetközi cég marketingigazgatója. 

 

Most-Híd: törvénnyel oldható meg az állomásnevek kétnyelvűsítése 
2013. május 5. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Megoldaná a kisebbségek lakta települések vonatállomásainak és megállóinak az adott 

kisebbség nyelvén történő feltüntetésének problémáját a Most-Híd frakciója. „A módosító 

javaslattal, jogharmonizáció révén el kívánjuk távolítani a kisebbségi nyelvhasználati 

törvény és a vasútvonalakról szóló törvények közötti ellentmondásokat. A 

törvénymódosítás lehetővé tenné, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmében az 

egyes kisebbségek lakta települések vasútállomásain és megállóiban, azok neveit a 

kisebbségek nyelvén is feltüntethessék” – áll a párt állásfoglalásában. 
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Pajtić: Lehetséges a nyilatkozat szövegének korrekciója 
2013. május 3. – Vajdaság Ma 

A Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozat továbbra is 

nyitott, képlékeny dokumentum, ezért szövegében „korrigálható minden a lényegen kívül, 

a lényeg pedig az alkotmány tiszteletben tartása, valamint a polgárok jobb élete melletti 

elkötelezettség” – jelentette ki Bojan Pajtić, a vajdasági kormány elnöke. 

 

Nikolić: Koszovó soha nem lesz állam 
2013. május 3. – Vajdaság Ma 

Koszovó soha nem lesz állam, mert nem válhat azzá Szerbia beleegyezése nélkül – 

jelentette ki Tomislav Nikolić, szerb elnök. „Tudjuk, hogy Szerbia szörnyű nyomásnak lesz 

kitéve annak érdekében, hogy fogadja el Koszovó függetlenségét, de mi ezt soha nem 

fogjuk megtenni, Szerbia beleegyezése nélkül pedig Koszovó nem válhat állammá” – 

hangoztatta Nikolić. Hozzátette, ez a nyomás „gazdasági jellegű”. 

 

Ipsos: A polgárok bíznak az aktuális hatalomban 
2013. május 3. – Vajdaság Ma 

Az Ipsos Strategic Marketing felmérése szerint a polgárok fele bízik abban, hogy Szerbia jó 

irányba halad. A kutatás során kíváncsiak voltak, mi a lakosság véleménye a Belgrád-

Pristina-megállapodás parafálásáról. A válaszadók hatvan százaléka támogatja Ivica Dačić 

és Aleksandar Vučić döntését, amely a gyorsabb európai integráció felé lendíti az országot, 

míg 23 százalék egy ilyen lépést a nemzeti érdekek elárulásának minősít. A 

megkérdezettek 52 százaléka az EU-csatlakozás mellett voksolt, míg 27 százalék ellene. 

 

Megkezdődnek a munkálatok a szabadkai szent György plébániatemplom 
tornyának helyreállításán 
2013. május 3. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A szabadkai szent György plébániatemplomba látogatott Pásztor István, a vajdasági 

képviselőház elnöke, Nebojša Malenković, a Tartományi Nagyberuházási Alap megbízott 

igazgatója, Modest Dulić, Szabadka polgármestere és Kern Sólya Mária, a szabadkai városi 

képviselő-testület elnöke, annak kapcsán, hogy megkezdődnek a munkálatok a templom 

megdőlt tornyának helyreállításán. 

 

Szabadka: Megkezdődött a Városi Könyvtár tetőszerkezetének felújítása 
2013. május 3. – Vajdaság Ma 

Megkezdődtek a felújítási munkálatok a szabadkai Városi Könyvtár tetőszerkezetének egy 

részén. A tető rossz állapota már évek óta problémákat okozott a kulturális intézmény 

munkájában. Modest Dulić polgármester szavai szerint a könyvtár egyike Szabadkai 
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kiemelt jelentőségű épületeinek, ugyanakkor kettős jelentősége van. Egyik az, hogy több 

mint 300 ezer címszó szerepel a nyilvántartásában szerb, magyar és horvát nyelven, 

másrészt a történelmi értéke is jelentős, hiszen Raichle Ferenc híres építész neobarokk 

stílusban készült munkáinak egyike. 

 

Moholon megalakult az új tanács 
2013. május 3. – Magyar Szó 

Hétfő este Moholon megtartotta alakuló ülését a helyi közösség új összetételű, tizenöt fős 

tanácsa, amely Stanka Mihajlovot választotta meg tanácselnöknek, Világos Tibort 

elnökhelyettesnek, Ódri Tamást pedig kinevezte a helyi közösség új titkárának. A helyi 

közösség vezetősége a Szerb Haladó Párt által támogatott A haladó Moholért lista, 

valamint a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott Moholért lista tagjai közül került 

ki, miután a két csoportosulás koalícióra lépett. 

 

Egyre kevesebb a gyerek 
2013. május 4. – Fekete J. József – Magyar Szó 

Őszre Zombor városában 711 általános iskolás kezdi meg az első osztályt, négy iskolában 

még tíz kezdő kisdiák sincs, Doroszlón mindössze egyetlen gyermeket írattak magyar 

tagozatra. A legutóbbi népszámlás adatai megdöbbentették a zombori polgárokat, mert 

kiderült belőlük, hogy tíz év alatt tízezernél több fővel csökkent a lakosság lélekszáma, és 

ez a közel tízszázalékos hiányráta a magyar közösségen is tapasztalható, immár 

háromezren sincsenek magyarok a városban. Az őszre első elemibe induló diákok 

nyilvántartásba vétele során az is megmutatkozott, hogy valamiféle népesedési kitörésre 

továbbra sem számíthat a régió, hiszen magyar tannyelvű tagozatra csupán 35-en 

jelentkeztek. 

 

„A Magyar Szó kiegyensúlyozottan tájékoztat” 
2013. május 5. - Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács ülésein az MNT-ben kisebbséget alkotó tagok (akik nem a 

Magyar Összefogás választási listáján jutottak be a tanácsba) folyamatosan azzal vádolták 

a Magyar Szót, hogy a lap a VMSZ pártújságja, a többi vajdasági magyar politikai pártnak 

pedig szinte egyáltalán nem ad teret hasábjain. Emiatt az MNT egy kimutatás elkészítését 

kérte a médiaszakemberek alkotta Szakértői Testülettől. A jelentést az MNT legutóbbi 

ülésén fogadták el. Simon Erzsébet Zita, az MNT tájékoztatási ügyekkel megbízott 

tanácsosa megerősítette az ülésen elhangzott kijelentését: a kimutatás egyértelműen 

megcáfolta az állítást, hogy a Magyar Szó nem biztosít egyformán teret a vajdasági magyar 

politikai pártoknak. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1959/vajdasag_zenta/96078/Moholon-megalakult-az-%C3%BAj-tan%C3%A1cs.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1960/kozelet_oktatas/96112/Egyre-kevesebb-a-gyerek.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1961/hetvege/96139/%E2%80%9EA-Magyar-Sz%C3%B3-kiegyens%C3%BAlyozottan-t%C3%A1j%C3%A9koztat%E2%80%9D.htm


 

 

 

 

 

 
8 

Fotótábor 
2013. május 5. - Lukács Melinda – Magyar Szó 

Az MNT június 20-áig várja azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését, akik szeretnek 

fotózni, és fotótáborban vennének részt augusztus első hetében a Róka-tanyán, Ludason. A 

táboron való részvétel díjmentes, a jelentkezéshez viszont három különböző témájú fotót 

kell elküldeni. A programról bővebben a www.mnt.org.rs/kultura weboldalon lehet 

értesülni. 

 

Requiem egy megálmodott temetőért 
2013. május 4. – Kárpáti Igaz Szó 

A „Megbékélés a közös Európáért emlékpark” nevet viselő derceni magyar katonai 

temetőről ír a Kárpáti Igaz Szó. A lap kiemeli, hogy a magyar állam 2013 elején leállította a 

kivitelezési munkálatokat, és egy új, eddig meg nem határozott helyszínen kívánja a 

sírkertet felépíteni. A lap szerint “elég furcsa politikai érdekek húzódnak meg a park 

építésének leállítása mögött. Az objektumot a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) vezérkara szerette volna a saját felügyelete alá vonni. Erről Kovács Miklós elnök 

és Brenzovics László alelnök Hende Csaba honvédelmi miniszterrel is tárgyalt.” 

 

Az egyetem nem harcol – oktat 
2013. május 4. – Kárpáti Igaz Szó 

Spenik Sándor írásában nehezményezi, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola és magyar kormány közti együttműködéséről szóló keretegyezmény aláírásakor 

elhangzott beszédekben (Orosz Ildikó, Kovács Miklós és Brenzovics László beszédéről van 

szó) kiemelt téma volt az Ungvári Nemzeti Egyetem. A felszólalók szavai szerint az UNE-t 

teljesen átszőtte a korrupció, ahol a diákokra kizárólag „fejőstehenekként” tekintenek, ahol 

a vizsgákat és a diplomát adni-venni lehet, s ahol olyan szakokat nyitottak, mint a 

beregszászi főiskolán. 

 

Felszentelték a Szent Flórián szobrot Lendván 
2013. május 4. – RTV Slovenija Hidak 

Május 4-én, Szent Flórián napján, szentelték fel a felújított Szent Flórián szobrot a római 

katolikus templom melletti téren, amelyet 1797-ben állíttattak abból a célból, hogy a várost 

megvédje a tűzvésztől. Szent Flórián a tűzoltók védőszentje, ezért a legrégibb lendvai 

köztéri szobor felszentelési rendezvényén a lendvai és a környékbeli tűzoltóság is felvonult. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1961/hetvege/96138/Fot%C3%B3t%C3%A1bor.htm
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=13286
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=13287
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6211
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BMKE: vezetőségi gyűlés 
2013. május 5. – Volksgruppen 

Pénteken, május 3-án vezetőségi gyűlést tartott a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 

Felsőőrött. A gyűlésen a vezetőségi tagok megbeszélték az aktuális tevékenységeket és 

rendezvényeket. Elhangzott, hogy május 10-én megünneplik a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület Gyermekórájának 10-ik évfordulóját és köszönetet mondanak Dowas 

Katalin vezetőnek. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/182067/
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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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http://www.huncro.hr/
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http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
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