
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2013. május 7. 



 

 

 

 

 

 
2 

Ellenezte a szlovák lakosságcserét Mindszenty 
2013. május 6. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Tótkomlóson ünnepélyes keretek között avatták fel Mindszenty József bíboros-

hercegprímás szobrát hétfőn. A Békés megyei kisváros lakosainak, egyházi, nemzetiségi és 

civil közösségeinek akaratából állítottak emléket a mártír egyházfőnek, a költségeket a 

Szeged-Csanádi Egyházmegye vállalta magára. Schmidt Mária, a budapesti Terror Háza 

Múzeum főigazgatója ünnepi beszédében hangsúlyozta, Mindszenty a legjobb magyar 

tradíciókat képviselte, a szabadságot, az emberi jogokat, az emberiességet, a 

könyörületességet, a méltányosságot és a rendet. Tiltakozott a szlovák lakosságcsere, a 

délvidéki magyarok tömeges lemészárlása, a német kisebbség kitelepítése ellen. 

 

Az EMNP fúziót javasolt az MPP-nek 
2013. május 6. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, 

Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) fúziós ajánlatot tett a Magyar Polgári Pártnak - derül 

ki az EMNP közleményéből. Az ajánlat megtételéről az EMNP elnöksége határozott, a 

testület álláspontját pedig Papp Előd Székelyföldért felelős alelnök tolmácsolta a hétvégén 

az MPP vezetésének. Papp Előd szombaton, a Maros megyei Makfalván megrendezett 

Székely majálison beszélt nyilvánosan a Néppárt fúziós ajánlatáról, az eseményen jelen 

volt Biró Zsolt, az MPP elnöke is. 

 

Kétnyelvűséget követeltek Révkomáromban: a fogadtatás felemás 
2013. május 6. – bumm.sk, hirek.sk 

„Ha a pénzünket akarjátok, szólítsatok meg magyarul is!” – ilyen szöveget ábrázoló 

cédulákat lehetett látni hétfő reggel több szlovák nyelvű óriásplakáton Révkomáromban és 

a városba vezető utak mentén. Délutánra a legtöbb reklámfelületről eltüntették őket. 

 

Heteken belül eldől, hogy ellenőrzik a határon túlról érkező szavazatokat 
2013. május 6. – hvg.hu 

Heteken belül elkészülhetnek azok a végrehajtási rendeletek a választási eljárási 

törvénnyel kapcsolatban, melyek megnyugtatóan szabályozzák majd a határon túli 

szavazatok nyilvántartását, a névjegyzéket, és a voksok transzparens összeszámlálását is – 

mondta a hvg.hu-nak Gulyás Gergely. A Fidesz képviselőjét azután kérdezte a lap, hogy az 

Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, a Political Capital Institute, a Társaság 

a Szabadságjogokért, és a Transparency International Magyarország szerint lépéseket kell 

tenni annak érdekében, hogy „a választások tisztasága biztosított legyen”. 
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http://www.hirek.sk/hitelet/20130506183942/Ellenezte-a-szlovak-lakossagcseret-Mindszenty.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=32831
http://www.hirek.sk/belfold/20130506160805/Ketnyelvuseget-koveteltek-Revkomaromban-a-fogadtatas-felemas.html
http://hvg.hu/itthon/20130506_valasztas_hataron_tul#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2013_5_6
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Gyurcsány: Nincs okunk elnézést kérni a határon túli magyaroktól 
2013. május 6. – atv.hu, Felvidék Ma 

Gyurcsány Ferenc az ATV Egyenes beszéd című műsorában arról beszélt, nincs ok elnézést 

kérni azokért az álláspontokért, amelyeket akkori pártja, az MSZP képviselt a határon túli 

magyarok állampolgársági és szavazati joga ügyében. 

 

Tízezer gyertyával a székelyföldi erdőkért 
2013. május 6. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és ifjúsági partnerszervezete, a Minta kedden este 

tízezer gyertya meggyújtásával kíván tiltakozni a háromszéki Rétyre tervezett osztrák 

fafeldolgozó üzem ellen. Az EMNP hétfői közleménye szerint a párt felhívására 13 

székelyföldi és egy partiumi településen gyújtanak gyertyát a székelyföldi erdők 

védelmében. A szervezők elképzelése szerint a demonstráció résztvevői a gyertyákból a 

Székelyföldi erdőkért feliratot fogják kirakni. Így kívánják felhívni a figyelmet a felelőtlen 

erdőirtás veszélyeire. 

 

Nemzetközi tanácskozást tartanak az autonómiáról Sepsiszentgyörgyön 
2013. május 6. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Május 6-10 között, Sepsiszentgyörgyön Kovászna Megye Tanácsa szervezésében öt ország 

résztvevői értekeznek az Európában létező autonómiaformákkal kapcsolatos 

lehetőségekről, tapasztalatokról. Hétfő délelőtt a műhelymunkálatok megnyitóján 

ismerkedtek össze a rendezvény résztvevői, akik az elkövetkező napokban hazai és külföldi 

szakemberek segítségével értekeznek az Európában létező autonómia lehetőségekről, 

tapasztalatokról. 

 

Miért vonakodnak a román törvényhozók visszaadni a levéltári anyagot az 
egyházaknak? 
2013. május 6. – transindex.ro 

Nem kaphatják vissza a kommunista diktatúra idején elkobzott levéltári anyagukat az 

egyházak, egyes törvényhozók ugyanis nemzetbiztonsági kockázatot és 

történelemhamisítás lehetőségét látták a visszaszolgáltatásban. Nagy Mihály Zoltán 

történészt, a Román Országos Levéltár volt aligazgatóját többek között arról kérdezték, 

hogy mi a valódi tétje annak, hogy az államosított iratok az állam kézben maradnak. 

 

Biró Zsolt: komolytalan az EMNP-nek a fúzióra irányuló ajánlata 
2013. május 6. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati 

Jelen 

Komolytalannak tartja az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) fúzióra irányuló felkérését a 

Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke, Biró Zsolt. A hétvégi makfalvi ötödik Székely Majálison 
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http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/39413-gyurcsany-nincs-okunk-elnezest-kerni-a-hataron-tuli-magyaroktol
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tizezer-gyertyaval-a-szekelyfoldi-erdokert
http://itthon.transindex.ro/?hir=32833
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20222
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20222
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/biro-zsolt-komolytalan-az-emnp-fuziora-iranyulo-felkerese
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informális találkozóra került sor a két jobboldali alakulat vezetői között. Papp Előd 

néppárti alelnök ekkor a két szervezet fúzióját ajánlotta fel a polgári pártnak. Biró Zsolt 

azonban úgy értelmezte Papp javaslatát, hogy az EMNP-sek egyúttal belátják tévedésüket, 

miszerint „miután megosztották és szétverték a nemzeti oldalt, most korrigálnák tettüket”. 

Megítélésében azonban egy ilyen felkérésnek nem egy közösségi találkozó színpadról 

kellene elhangzania. 

 

Gergely Balázs: nincs olyan politikai vita, ami többet érne a családnál 
2013. május 6. – Erdély Ma, Erdélyi Riport 

Gergely Balázs az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári tisztújító küldöttgyűlésén jelentette 

be, hogy nem vállalja többé az EMNP alelnöki tisztségét. Hátralépésének okairól, a 

magyar-magyar és a román-magyar párbeszéd esélyeiről Cseke Péter Tamás kérdezte a 

politikust. 

 

Kelemen az egyik legantipatikusabb politikus 
2013. május 6. – manna.ro 

Victor Ponta miniszterelnök bizonyult a legszimpatikusabb politikusnak – derül ki a 

Geopol közvélemény-kutatásából. Az kormányfőt a megkérdezettek 62,1 százaléka tarja 

szimpatikusnak, 37,9 százalék pedig antipatikusnak. A legkevésbé Dan Voiculescu és 

Kelemen Hunor bizonyult szimpatikusnak. 

 

Izsák Balázs: Benyújtjuk az autonómiatervezetet az Európai Bizottságnak 
2013. május 6. – szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács munkájának eredményeképpen sikerült hét uniós tagállam 

képviselőit bevonni egy autonómiabizottság megalakításába, amely komolyan foglalkozni 

fog az önálló Székelyföld kérdésével, valamint hamarosan autonómiatervezetet nyújtanak 

be az Európai Bizottsághoz – jelentette ki a makfalvi Székely Majálison Izsák Balázs, az 

SZNT elnöke. 

 

Tőkés László: A polgári engedetlenség is szóba jöhet 
2013. május 6. – szekelyhon.ro 

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke nem rejtette véka alá 

elégedetlenségét amiatt, ahogyan a román kormány a székelyföldi autonómia kérdését 

kezeli. Ezért ha kell, akár a polgári engedetlenség különböző formájáig is el lehet és el kell 

menni – jelentette ki az EP-képviselő szombaton Makfalván. 

 

Tőkés László miccset kínált Makfalván 
2013. május 6. – szekelyhon.ro 

Ironikusan szólt Tőkés László a román kormányról, amely nemzeti termékként védi és 

óvja a miccset, de rest megvédeni Székelyföld integritását és jogait. „Márpedig mi nemcsak 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=141178&cim=gergely_balazs_nincs_olyan_politikai_vita_ami_tobbet_erne_a_csaladnal
http://manna.ro/porta/kelemen-az-egyik-legantipatikusabb-politikus-2013-05-06.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/izsak-balazs-benyujtjuk-az-autonomiatervezetet-az-europai-bizottsagnak
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tokes-laszlo-a-polgari-engedetlenseg-is-szoba-johet
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tokes-laszlo-miccset-kinalt-makfalvan
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a miccs ügyét akarjuk Európa és a világ elé terjeszteni, hanem a székelység ügyét is 

visszük” – jelentette ki Tőkés. 

 

Fúzió főpróbával 
2013. május 7. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “A jelek szerint az Erdélyi Magyar Néppárt megunta az 

elmúlt egy évben a Magyar Polgári Párt területi és felső vezetőinek küldött kódolt 

üzeneteket, és hivatalosan is javaslatot tett az egyesülésre. A két, parlamenten kívüli párt 

fúziójának legalábbis együttműködése szorosabbra fűzésének gondolata nem új keletű, 

gyakorlatilag egy idős az EMNP másfél évvel ezelőtti létrehozásával”. 

 

Kijavítják a brassói turisztikai táblákat 
2013. május 7. – Krónika 

Letakarták és több helyen eltávolították Brassóban a helytelenül lefordított és történelmi 

pontatlanságokat tartalmazó turisztikai táblákat – tudta meg a Krónika Kovács Attilától, a 

Brassó megyei önkormányzat alelnökétől. Kovács megígérte, a megyeháza hamarosan 

kicseréli az összes ilyen táblát. „Többen jelezték, hogy a táblákon nemcsak a magyar 

nyelvű szövegben vannak nyelvhelyességi, helyesírási és fogalmazási hibák, hanem a többi 

fordítás is helytelen, ugyanakkor történészek arra hívták fel a figyelmet, hogy a tájékoztató 

táblákon feltüntetett történelmi tények is számos pontatlanságot tartalmaznak” – mondta 

el a Krónikának. 

 

Nincs konkrét előrelépés a szlovákiai vasút kétnyelvűsítése ügyében 
2013. május 6. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Nincs konkrét előrelépés a közlekedésügyi tárca és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

szakértőinek a vasúti feliratok kétnyelvűsítése ügyében tartott hétfői egyeztetésén 

Pozsonyban. Erről Tokár Géza, a civil ernyőszervezet szóvivője tájékoztatta az MTI-t 

hétfőn. 

 

Ülésezett a "Szlovákiai Magyarok Nemzeti Tanácsa" 
2013. május 6. – Felvidék Ma 

Vasárnap tartotta első ülését a Szlovákiai Magyarok Nemzeti Tanácsának kezdeményező 

bizottsága Komáromban. Az alapítók a formálódó szerveződés céljául tűzték ki a magyar 

kultúra megőrzését Szlovákia területén, éppen ezért a szervezet a tevékenységét Szlovákián 

belül a „magyar kultúra történelmi területeire” kívánja kiterjeszteni. A nemzetek békés 

együttélését a regionális elv alapján elképzelő civilek azt is fontos célként fogalmazták 

meg, hogy az ország területén élő népek minél mélyebben ismerjék meg egymás kultúráját. 
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http://www.bumm.sk/81925/nincs-konkret-elorelepes-a-szlovakiai-vasut-ketnyelvusitese-ugyeben.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/39420-ulesezett-a-szlovakiai-magyarok-nemzeti-tanacsa
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Krasznahorkai vár – hamarosan rendbehozzák a megrongálódott tetőt 
2013. május 6. – hirek.sk, Új Szó 

Néhány napon belül rendbehozzák a krasznahorkai várat fedő ideiglenes tetőzetet, amely a 

múlt pénteki vihar során rongálódott meg. 

 

Semleges lesz: alapszabályt módosít a HÖK 
2013. május 6. – Új Szó 

A Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (HÖK) Küldöttgyűlésén a résztvevők 

– reagálva a HÖK és különböző pártok összefonódásáról szóló sajtóhírekre, amelyek 

legutóbb a Jobbikkal hozták hírbe a szervezetet – azzal bízták meg Valent Ákos elnököt, 

hogy a legközelebbi küldöttgyűlésre terjessze elő a HÖK Alapszabályának módosítását.  

 

Bizonytalan a kassai "Ipari" sorsa? 
2013. május 6. – hirek.sk 

Anyagi okokból a bezárás fenyegeti a legfeljebb 200 diákkal rendelkező középiskolákat. 

Helyi források szerint Kassa megyében veszélybe kerülhet a nagy múltú Szakkay József 

Szakközépiskola, az "Ipari" is. 

 

Bajnai gesztusokat kért Ficótól 
2013. május 7. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A kettős állampolgárság ügye és az ehhez kapcsolódó szavazati jog kérdése nagyon hosszú 

távra eldőlt a magyar politikában – véli Bajnai Gordon, aki pártja nevében garanciát ad 

arra, hogy jogot vissza nem vesznek. Az Új Szónak adott interjúban Bajnai úgy vélte, „a 

belpolitikai megosztottságot, érdekeket exportálja a kormány külföldre, ezért osztja meg a 

romániai magyarok képviseletét. Sikertelenül, de mégis fájdalmasan fájó veszteségekkel. 

Szlovákiában míg a Hídnak van 150 ezer magyar nemzetiségű szavazója, addig a párttal 

való kapcsolatot elutasítja, az MKP-val pedig kizárólagosságra törekszik. Ez káros az itt élő 

magyaroknak.” 

 

Kedvet csinálni több gyermek vállalásához 
2013. május 5. – Magyar Szó 

A magyarság május első vasárnapján ünnepli az anyák napját. A szabadkai református 

egyházközségben egész vasárnap az édesanyákról, a családokról szólt. Délelőtt a családi 

istentisztelet keretében keresztelőt tartottak, a családok megáldására is sor került, a 

gyülekezet vendégei pedig Szénási Oszkár szociális munkás, családi konzulens és felesége, 

Kaszás Éva csellótanár, művészetterapeuta voltak. 
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http://ujszo.com/online/regio/2013/05/06/krasznahorkai-var-hamarosan-rendbehozzak-a-megrongalodott-tetot
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/05/06/semleges-lesz-alapszabalyt-modosit-a-hok
http://www.hirek.sk/oktatas/20130506100648/Bizonytalan-a-kassai-Ipari-sorsa.html
http://www.magyarszo.com/hu/1961/kozelet/96155/Kedvet-csin%C3%A1lni-t%C3%B6bb-gyermek-v%C3%A1llal%C3%A1s%C3%A1hoz.htm
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Regisztráció a kettős állampolgárok számára 
2013. május 6. – Vajdaság Ma 

A 2014. évben parlamenti választásokra kerül sor Magyarországon. Miután a második 

Orbán-kormány a külhoni magyarság számára megteremtette a kettős állampolgárság 

lehetőségét, s ezzel a szavazati jogot is. A külhoni magyar kettős állampolgárok a szavazás 

előfeltételeként 2013. augusztusától kezdve regisztrációs folyamatban vesznek részt. 

Ágoston András a Kisebbségi Fórum nevű civilszervezet nevében Topolyán, egy 

rendezvényen bejelentette, hogy a Vajdaságban a választási regisztrációval kapcsolatos 

első összejövetelt augusztus harmadikán tartják meg. 

 

Vučić a legnépszerűbb, az SZHP-t a megkérdezettek 43 százaléka támogatja 
2013. május 6. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Abban az esetben, ha most tartanának parlamenti választásokat Szerbiában, a Szerb 

Haladó Pártra a szavazóurnák elé járulók 43 százaléka adná le a voksát, derül ki abból a 

közvélemény-kutatásból, amelyet a Központ a Szabad Választásokért és Demokráciáért 

(CeSID) végzett a megfogalmazásuk szerint egy elismert amerikai ügynökség 

megbízásából. 

 

Horthy Miklós rokonai Beregszászon 
2013. május 6. – Kárpátinfo 

A Jobbik kárpátaljai szimpatizánsai kiderítették, hogy Beregszászon nyugszanak Horthy 

Miklós nagybátyjai: Horthy Pál és Horthy László, valamint néhai hitveseik: ludányi Bay 

Katalin és Kölcsey Róza. A helyi jobbikosok nemcsak felkutatták, de meg is tisztították a 

sírhelyeket. 

 

Tisztújítás a kárpátaljai magyar vállalkozók szövetségénél 
2013. május 6. – Kárpátinfo 

Tisztújító közgyűlést tartott a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) május 

4-én Beregszászban. Az újraválasztott elnök Virág László lett. 

 

Bemutatták Magyarországot 
2013. május 6. – Új Magyar Képes Újság 

A szentlászlói általános iskola magyar anyanyelvápolásra járó tanulói Magyarország 

történelmével, nevezetességeivel, a szlavóniai magyarság szokásaival, népviseletével 

ismertették meg a nemrég az Utazzunk Európába! elnevezésű projekt keretében az 

iskolájukba látogató tordincei általános iskolásokat. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15419/Regisztracio-a-kettos-allampolgarok-szamara.html
http://www.magyarszo.com/hu/1962/kozelet_politika/96200/Vu%C4%8Di%C4%87-a-legn%C3%A9pszer%C5%B1bb-az-SZHP-t-a-megk%C3%A9rdezettek-43-sz%C3%A1zal%C3%A9ka-t%C3%A1mogatja.htm
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/horthy-miklos-rokonai-beregszaszon
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/tisztujitas-karpataljai-magyar-vallalkozok-szovetsegenel
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4501-bemutattak-magyarorszagot
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Egyéves a Cserebogár 
2013. május 6. – Új Magyar Képes Újság 

A dályhegyi Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület keretei között egy évvel ezelőtt alakult 

meg a Cserebogár gyermektánccsoport. Három koreográfiájukat már több fellépésen is 

bemutatták, legutóbb a tánc nemzetközi napján léptek föl Eszéken. A maroknyi hegyháti 

magyarság életében fontos szerepet játszik a kultúra, a hagyományok ápolása. A hegyháti 

magyar szokások – ezen belül a népviselet és néptánc – megőrzése fontos feladat a 

számukra. 

 

Cseh lap: magyarok vére szárad Konyev kezén, ne legyen szobra Prágában! 
2013. május 6. – MTI, Új Szó 

Konyev marsall, a szovjet Vörös Hadsereg egykori hadvezére prágai köztéri szobrának az 

eltávolítását és múzeumba helyezését követelte a Lidové Noviny című cseh konzervatív 

napilap hétfőn. Az újság ezt egyebek között azzal indokolta, hogy Konyev marsall a Varsói 

Szerződés haderejének főparancsnokaként személyesen irányította az 1956-os magyar 

forradalom katonai leverését. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4502-egyeves-a-cserebogar
http://ujszo.com/online/kulfold/2013/05/06/cseh-lap-magyarok-vere-szarad-konyev-kezen-ne-legyen-szobra-pragaban
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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.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

