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Semjén: Ez nem lehet csak magyar ügy 
2013. május 14. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Új délvidéki országzászlót állítottak Szegeden, az Árpád téren. Simor Márton 

szobrászművész alkotását kedden avatta fel a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes. Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy minden magyar számára elérhető a magyar 

állampolgárság, ami a nemzet közjogi újraegyesítését jelenti. „A magyar állampolgárság és 

az Európában bevált autonómia megadása jelenti a megoldást. Ez a magyar megmaradás 

és a Kárpát-medence népeivel sorsközösséget vállaló válasz történelmünk tragédiájára. Ezt 

jelképezi ez az országzászló” – mondta Semjén Zsolt. 

 

Teljes adatvédelem és biztonság kell a választásra regisztrálók számára 
2013. május 14. – MTI, Fidesz.hu, Népszabadság 

Teljes adatvédelmet és biztonságot kell nyújtani a magyarországi választásokon való 

részvételre külföldön regisztrálók számára – mondta el Potápi Árpád a Kárpát-medencei 

Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Állandó Bizottságának elnöke kedden, azt követően, 

hogy a választási törvény végrehajtásáról tárgyalt a bizottság a Parlamentben. 

 

Elutasították Borboly Csaba letartóztatását 
2013. május 14. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Nyugati Jelen, Magyar Nemzet, Népszabadság 

A táblabíróság kedden arról döntött, hogy Borboly Csaba és társai szabadlábon 

védekezhetnek a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) marosvásárhelyi területi szolgálata 

által megfogalmazott vádakkal szemben, de nem hagyhatják el lakóhelyüket. Az 

intézkedésről kiadott közlemény szerint Borboly Csaba indokolatlanul fizetett ki jelentős, 

útjavításra szánt összegeket a szintén őrizetbe vett önkormányzati képviselő 

érdekeltségébe tartozó cégnek. Ezzel - mint a közleményben olvasható - közel 1,8 millió lej 

kárt okozott az államnak. 

 

Borboly: nem tudtak térdre kényszeríteni 
2013. május 14. – transindex.ro 

Azt gondolom, hogy folytatni kell a munkát, még akkor is, ha vannak ilyen botlasztók” – 

mondta Borboly Csaba szabadlábra helyezése után a sajtónak. „Harmadik éve folyik 

ellenem lejárató kampány, holnaptól kezdve nyilvánosak lesznek a dossziék, és látni lehet, 

hogy mennyi feljelentés van. Mindenféle rosszindulatú megállapítás, kutakodás volt, éjjel-

nappal megfigyelve voltam az elmúlt három évben, nem csak hangilag, de kép és videó is 

készült mindenfele, ahol jártam. Azonban úgy döntöttünk a családommal, hogy ha látom 

értelmét annak, hogy Hargita megyéért dolgozzak, akkor ezt folytatni kell” – mondta a 

megyei tanácselnök. 
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http://mno.hu/belfold/semjen-ez-nem-lehet-csak-magyar-ugy-1160887
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=191872
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/elutasitottak-borboly-csaba-letartoztatasat
http://itthon.transindex.ro/?hir=32920
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Borboly Csaba koholmánynak tartja az ellene megfogalmazott vádakat 
2013. május 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Borboly Csaba az ügyészség 29 napos letartóztatási kéréséről dönteni hivatott 

Marosvásárhelyi Táblabíróságon való előállításakor kedden újságíróknak kijelentette: csak 

a Hargita megyei utakat akarta leaszfaltoztatni, ezek ugyanis negyven éve nem voltak 

aszfaltozva. Sergiu Bogdan, Borboly Csaba ügyvédje újságíróknak nyilatkozva nehezen 

megmagyarázhatónak nevezte, hogy egy 2010-es ügyben az iratok háromévi vizsgálata 

után miért indokolt az őrizetbe vétel. 

 

Székelyföldi önkormányzati vezetők elítélik a Borboly Csaba elleni eljárást 
2013. május 14. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Egyértelmű, hogy Borboly Csaba, Hargita megyei tanácselnök meghurcoltatása a román 

karhatalom aljas megfélemlítési kísérlete – áll az RMDSZ által kedden ismertetett 

állásfoglalásban. A Székelyföldi Önkormányzati Tanács elnöksége által aláírt dokumentum 

szerint az ügyészség hétfői akciója annak a folyamatnak a része, amely során a szövetség 

számos politikusát meghurcolták. Az aláírók szerint nem véletlen az ügyészség időzítése, 

hiszen Borboly Csabát a 11. RMDSZ kongresszus egyik házigazdáját, tíz nappal e fontos 

politikai esemény előtt vették őrizetbe. 

 

Az EMNP a politikától mentes korrupcióellenes harc mellett foglalt állást 
2013. május 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, 

Nyugati Jelen 

Támogatja a korrupció és a bűnözés elleni harcot, de elítél minden olyan eljárást, 

amelynek politikai, netán etnikai alapú megfélemlítés vagy leszámolás a célja – közölte 

állásfoglalásában az Erdélyi Magyar Néppárt. A Toró T. Tibor pártelnök által jegyzett 

állásfoglalásban a párt elnöksége közölte, támogatja, hogy az igazságszolgáltatás 

intézményei magas rangú tisztségviselők esetében is teljesítsék kötelességüket, hiszen egy 

jogállamban a törvény előtt mindenkinek egyenlőnek kell lennie. Azt is hangsúlyozta 

ugyanakkor, hogy az ártatlanság vélelme mindenkit megillet. 

 

A MIÉRT arra kéri a hatóságokat, hogy tisztázzák Borboly Csaba hírnevét 
2013. május 14. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A MIÉRT csalódottan tapasztalja, hogy Romániában a hatósági eljárások ellentmondanak 

a jogállamiság szellemének és az európai országokban alkalmazott módszereknek – 

olvasható az ifjúsági szervezet közleményében. E szerint a Borboly Csabával szembeni 

erkölcstelen hivatali eljárás rámutat arra, hogy Romániának még nem sikerült levetkőznie 

a múlt rendszer megfélemlítési beidegződéseit. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/borboly-csaba-koholmanynak-tartja-az-ellene-megfogalmazott-vadakat
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/szekelyfoldi-onkormanyzati-vezetok-elitelik-a-borboly-csaba-elleni-eljarast
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-emnp-a-politikatol-mentes-korrupcioellenes-harc-mellett-foglalt-allast
http://itthon.transindex.ro/?hir=32908
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A Csík Területi RMDSZ szerint politikai lejáratás folyik Borboly ellen 
2013. május 14. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

A politikai lejáratás eszközének tartja Borboly Csaba őrizetbe vételét, a tanácselnök ellene 

felhozott vádakat pedig koholmányként értékelte közleményében az RMDSZ Csíki Területi 

Szervezete. A dokumentum szerint az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének vezetősége 

szolidáris a tanácselnökkel és annak családjával. Reméli, az ügy mielőbb tisztázódik, és a 

Borboly fele irányuló politikai támadások, fenyegetések egyszerre s mindenkorra véget 

érnek. 

 

Sófalvi László volt megyei tanácsi alelnököt is vizsgálja a DNA 
2013. május 14. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sófalvi László, a Hargita Megyei Tanács volt alelnöke ellen is bűnvádi eljárást indított be a 

Maros Megyei Területi Korrupcióellenes Ügyosztály a Borbolyt is érintő korrupciógyanús 

ügyben. Az ügyészek szerint alelnöki mandátuma idején Sófalvi is részt vett a feltételezett 

törvénytelenségek elkövetésében. Sófalvit közérdek ellen elkövetett többrendbeli hivatali 

visszaéléssel, közérdek elleni hivatalbeli visszaélésre való felbujtással, és hamisítással 

vádolják. 

 

Az RMDSZ parlamenti frakciói kiállnak Borboly Csaba mellett 
2013. május 14. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ szenátusi és képviselőházi frakciójának tagjai is szolidaritásukat fejezték ki 

Borboly Csabával, és hisznek ártatlanságában - olvasható a frakciók közleményében. 

 

Borboly: rosszakaróim juttatnának rácsok mögé 
2013. május 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Borboly a tárgyalóteremből kilépve újságíróknak elmondta, igazságtalannak tartja az 

ellene zajló eljárást és reméli, hogy a bíróság is olyan döntést hoz, amely őt fogja igazolni. 

A politikus szerint valószínűleg a rosszakarói szeretnék őt rács mögé juttatni. „Az 50 

kilométeres útszakasz, amely megépült, most is jó és használható” – utalt arra, hogy 

útjavítási munkálatok kapcsán keveredett hivatali visszaélés gyanújába. A tanácselnök 

közölte, hogy 30 napra pihenőszabadságot vesz ki, amit a családjával fog tölteni. „Amúgy 

sem voltam már hat éve szabadságon” – tette hozzá. 

 

Borboly a maszol.ro-nak: lehallgatták a telefonbeszélgetéseimet  
2013. május 14. – maszol.ro 

Hónapokon keresztül lehallgattatta az ügyészség a hétfőn őrizetbe vett, majd kedden 

szabadlábra helyezett Hargita megyei tanácselnök telefonbeszélgetéseit – tudta meg a 

maszol.ro a politikustól, akit hazautazása közben értek el telefonon. „Amíg a bíróság 

döntésére vártam, volt időm átlapozni a dossziémat. Az iratokból kiderült, hogy hosszú 

ideig lehallgatták a telefonbeszélgetéseimet. Az összeállított dokumentáció alapján már 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32909
http://itthon.transindex.ro/?hir=32913
http://itthon.transindex.ro/?hir=32916
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12425-borboly-rosszakaroim-juttatnanak-racsok-moge
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12428-borboly-a-maszolro-nak-lehallgattak-a-telefonbeszelgeteseimet
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egy évvel ezelőtt őrizetbe vehettek volna, ezért gyanús nekem, hogy hétfőre időzítették ezt 

az intézkedést” – nyilatkozta a maszol.ro-nak Borboly Csaba. 

 

Vannak normális románok is – Beszélgetés Lucian Mîndruţăval 
2013. május 14. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

A magyar–román párbeszéd jegyében született HungaRomânisme–

HungaRomagyarázatok kiállítás díszvendége volt Lucian Mîndruţă román újságíró, aki az 

elmúlt hónapokban magyarbarát megnyilatkozásai miatt vált ismertté és népszerűvé az 

erdélyi magyarság körében. A megnyitó után még rövid ideig elidőzött 

Sepsiszentgyörgyön, mint mondotta, ezúttal nem próbálta ki, adnak-e neki kenyeret, pár 

éve már bizonyosságot nyert, hogy alaptalan e mítosz, s azóta is őrzi az itt románul 

vásárolt hűsítőt. Lucian Mîndruţă szívesen válaszolt a Háromszék kérdéseire is. 

 

A dél-tiroli autonómiamodell, mint megoldás a székelyföldi románok 
gondjaira 
2013. május 14. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A székelyföldi autonómiáról sok szó esik, viszont arról már keve- sebb, hogy hogyan 

gondolkoznak erről a románok. A sepsiszentgyögyi többnapos műhelymunkán, amelynek 

témája az autonómia volt, Oláh Gál Elvira Valentin Stan történész- professzorral 

beszélgetett. 

 

Még sincs kőbe vésve az alkotmány 1-es cikkelye? 
2013. május 14. – maszol.ro 

Módosíthatónak tartja a miniszterelnök a román alkotmánynak azokat a cikkelyeit is, 

amelyek megváltoztatását maga az alaptörvény korlátozza. Ilyen egyebek között az egyes 

cikkely, amely szerint Románia nemzetállam. Victor Ponta erről egy korábbi javaslata 

kapcsán beszélt hétfőn este.  

 

A MOGYE-konfliktusról tájékozódnak a miniszterek 
2013. május 14. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Várhatóan szerda délután Bukarestben fogadja Remus Pricopie tanügyminiszter és 

Mihnea Costoiu, a kutatási és felsőoktatási tárca vezetője a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) román, illetve magyar vezetőit, akiktől a két miniszter 

tájékozódni szeretne az intézményben kialakult újabb konfliktusról. 

 

A magyar-magyar együttműködés fontosságát hangsúlyozta Kolozsváron Szili 
Katalin 
2013. május 14. – Erdély Ma, MTI 

A magyarországi társadalmon belüli és a határokon átnyúló magyar-magyar 

együttműködés fontosságát hangsúlyozta kedden este a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (EMTE) kolozsvári székházában tartott, nemzetpolitikáról szóló 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=141662&cim=vannak_normalis_romanok_is_beszelgetes_lucian_m%C3%AEndru%C5%A3%C4%83val
http://erdely.ma/autonomia.php?id=141709&cim=a_del_tiroli_autonomiamodell_mint_megoldas_a_szekelyfoldi_romanok_gondjaira_audio
http://erdely.ma/autonomia.php?id=141709&cim=a_del_tiroli_autonomiamodell_mint_megoldas_a_szekelyfoldi_romanok_gondjaira_audio
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12405-meg-sincs-kobe-vesve-az-alkotmany-1-es-cikkelye
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-mogye-konfliktusrol-tajekozodnak-a-miniszterek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=141715&cim=a_magyar_magyar_egyuttmukodes_fontossagat_hangsulyozta_kolozsvaron_szili_katalin
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=141715&cim=a_magyar_magyar_egyuttmukodes_fontossagat_hangsulyozta_kolozsvaron_szili_katalin
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előadásában Szili Katalin. Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága autonómia 

albizottságának az elnöke kérdésre válaszolva elmondta: egyetért azzal a megállapítással, 

hogy ha erős az anyaország, a határon túli magyar törekvések sikerének is növekszik az 

esélye. Hozzátette: nem tagja Orbán Viktor rajongói klubjának, de megérti, hogy a magyar 

kormányzat keresi a gazdasági kihívásokra a válaszokat, még akkor is, ha ezek negatív 

felhangokat váltanak ki Európában. 

 

Teljes az RMDSZ kisebbségi polgári kezdeményező bizottsága 
2013. május 14. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Annewietske de Vries, a Nyelvi Sokszínűséget Támogató Hálózat (NPLD) elnöke 

hetedikként csatlakozott az RMDSZ, a Dél-Tiroli Néppárt és az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója által alapított európai polgári kezdeményezési bizottsághoz. A hollandiai 

Frízföldön élő munkáspárti politikus a tartományi kormányzat minisztere, a fríz városok 

vezető testületének a tagja. Ezzel a lépéssel kiteljesedett a kisebbségi európai polgári 

kezdeményezés bizottsága, amelynek tagjai: Hans Heinrich Hansen, a FUEN elnöke, 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, Luis Durnwalder, Dél-Tirol tartomány 

kormányzója, Karl-Heinz Lambertz, a belgiumi német kormány miniszterelnöke, Anke 

Spoorendonk, Schleswig-Holstein tartomány igazságügyi, művelődési és európa-ügyi 

minisztere, Valentin Inzko, az ENSZ bosznia-hercegovinai főképviselője és Annewietske de 

Vries. 

 

Olosz: lemondásomnak nincs köze a korrupciós perhez  
2013. május 14. – maszol.ro 

Olosz Gergely közlése szerint a szenátori mandátumáról való lemondásának nincs semmi 

köze az ellene zajló korrupciós perhez. Az RMDSZ politikusa az MTI-nek hétfőn adott 

nyilatkozatában leszögezte: azért mondott le szenátori mandátumáról, mert a háromszéki 

Rétyen tervezett fafeldolgozó üzem miatt méltatlan és alaptalan vádak érték nemcsak 

személyét, hanem az RMDSZ-t és a beruházót egyaránt.  

 

Támogatás a magyar iskolába járóknak 
2013. május 15. – Krónika  

A dél-bihari szórványban élők is részesülhetnek abban az ösztöndíjban, amelyet a 

gyermekeiket Magyar iskolába írató szülők kapnak a Rákóczi Szövetségtől – jelentették be 

tegnap. Halzl József, a szövetség elnöke Tőkés László EP képviselővel közös 

sajtótájékoztatón elmondta, terveik között szerepel a program egész Erdélyre való 

kiterjesztése. 

 

Három díjat nyert a kolozsvári magyar színház az UNITER-gálán 
2013. május 15. - Krónika 

A Kolozsvári Állami Magyar Színház színészei három díjat nyertek a Román Színházi 

Szövetség (UNITER) évente megszervezett ünnepségén, amely a hazai színházi szakma 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32917
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12386-olosz-lemondasomnak-nincs-koze-a-korrupcios-perhez
http://kronika.ro/kultura/harom-dijat-nyert-a-kolozsvari-magyar-szinhaz-az-uniter-galan
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Oscar-gálájának számít. A kolozsvári színház ezzel a legtöbb díjat kapta a romániai 

színházak közül a Jászvásáron hétfő este megtartott ünnepségen.  

 

 

Kaliňák: elképzelhető Szlovákia megyei önkormányzatok nélkül 
2013. május 14. – TASR, hirek.sk, Új Szó 

Robert Kaliňák belügyminiszter elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben megszűnjenek 

Szlovákiában a megyei önkormányzatok. A miniszter szerint az állam hatékonyabban 

tudna működni bizonyos felesleges adminisztrációs terhek nélkül. Az államigazgatási 

reform értelmében megszűnne 248 helyi közigazgatási hivatal, s 72 járási szintű hivatal 

jönne létre. A tervek szerint ősszel megszűnnek a kerületi környezetvédelmi hivatalok, a 

kerületi közlekedési hivatalok, valamint a kerületi föld-, erdészeti- és kataszteri hivatalok. 

 

A Híd tiltakozik a párkányi gimnázium átköltöztetése ellen 
2013. május 14. – Új Szó 

A Híd tiltakozik az ellen, hogy Nyitra megye önkormányzata átköltöztesse a párkányi 

gimnáziumot jelenlegi épületéből. A Híd szerint a költöztetés csak álca, az első lépés az 

intézmény ellehetetlenítése majd bezárása  felé. Ez felbecsülhetetlen károkat okozna a 

régió magyarságának fennmaradásában és fejlődésében. 

 

Mégsem költözik a párkányi gimnázium? 
2013. május 14. – hirek.sk 

A csökkenő diáklétszámmal indokolja Nyitra megye iskolafenntartóként a vegyes 

igazgatású párkányi gimnázium tervezett átköltöztetését a városban működő 

szakközépiskola, vagy az Ady utcai gimnázium épületébe. Mezei Ildikó gimnáziumigazgató 

amellett van, hogy az oktatási intézmény maradjon a jelenlegi helyén. 

 

Esterházy-Malfatti Alice a magyar Parlamentben  
2013. május 14. – Felvidék Ma 

A magyar Parlament Eszterházy Jánosról elnevezett termében fogadta a mártír politikus 

lányát Kövér László, az Országgyűlés elnöke május 14-én. Kövér László nagyrabecsülését 

fejezte ki Eszterházy János lányának, aki 1989 óta küzd édesapja szlovákiai 

rehabilitációjáért. 

 

Táborháború: sikerül megosztani a felvidéki magyar fiatalokat? 
2013. május 14. – Mandiner, bumm.sk 

„Az előzmények tekintetében különös a Via Nova elsőéves szabadegyetemének gombaszögi 

táborra való rászervezése. Tekintsük saját meggyőződésnek vagy marketingfogásnak: 

hagyományt nem így szoktak építeni. Egy alig félmilliós közösségben, mint a felvidéki 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130514172424/Kalinak-elkepzelheto-Szlovakia-megyei-onkormanyzatok-nelkul.html
http://ujszo.com/online/regio/2013/05/14/a-hid-tiltakozik-a-parkanyi-gimnazium-atkoltoztetese-ellen
http://www.hirek.sk/oktatas/20130514140948/Megsem-koltozik-a-parkanyi-gimnazium.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/39581-esterhazy-malfatti-alice-a-magyar-parlamentben
http://www.bumm.sk/82248/taborhaboru-sikerul-megosztani-a-felvideki-magyar-fiatalokat.html
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magyar, nem férhet meg egy időpontban két darab, programjában teljesen egyforma nyári 

tábor. Az időzítés magyarázata az lehet, hogy az ez idáig pártpolitikától mentes felvidéki 

tábormozgalomra rátelepszik a Berényi József fémjelezte MKP vezetősége. A gombaszögi 

tábor műsora ugyanis nem találkozik Berényi elképzeléseivel, a publikum pedig nem úgy 

kérdez tőle, mint a magyar közmédia.” 

 

Tízéves jubileumot ünnepelt a zentai Egészségügyi Középiskola 
2013. május 14. – Vajdaság Ma 

Megalapításának tizedik évfordulója alkalmából tartott jubileumi ünnepséget hétfőn este a 

zentai Művelődési Házban a zentai Egészségügyi Középiskola. Igazgatója, Nagy Abonyi 

Zoltán a rendezvényen bejelentette, a zentai önkormányzat jóvoltából az intézmény 

rövidesen új helyre költözik, aminek köszönhetően megszűnnek majd az eddigi 

helyhiányból fakadó nehézségeik. 

 

Petíció Vajdaság Köztársaságért 
2013. május 14. – Magyar Szó 

Újvidéken megkezdte az aláírásgyűjtést a Vajdasági Párt azzal a céllal, hogy módosítsák 

Szerbia alkotmányát és Vajdaság a föderális Szerbia köztársasága lehessen. Aleksandar 

Odžić e parlamenten kívüli párt elnöke a helyszínen megjelent újságíróknak elmondta, az 

elkövetkező egy hónapban gyűjtik az aláírásokat, amelyeket átadnak a szerbiai és a 

vajdasági parlamentnek is, azzal a követeléssel, hogy kerüljön napirendre indítványuk. 

 

Együtt örültek a kutatási eredményeknek 
2013. május 14. – Magyar Szó 

A Tudományügyi, Technológiai Fejlesztési és Felsőoktatási Titkárság szervezésében immár 

ötödik alkalommal szervezték meg a hétvégén az Újvidéki Egyetem berkeiben a 

Tudományok Fesztiválját. Az intézmény tudományos kutatóin, munkatársain és hallgatóin 

kívül a Vajdaság számos településéből érkező diákok, a tudományok jövőbeli hordozói is 

bemutatták kísérleteik eredményeit. 

 

A Habsburgok kihasználták, kettéosztották a szerbeket és magyarokat 
2013. május 15. – Magyar Szó 

Kedden Karlócán ünnepi díszülést tartottak a karlócai szerb nemzetgyűlés 165. évfordulója 

alkalmából. A rendezvényen részt vett Bojan Pajtić, a vajdasági kormány elnöke, valamint 

Dragan Đilas, Belgrád polgármestere is. Az eseményen részvevőket üdvözölte Pásztor 

István, a Tartományi Képviselőház elnöke is, aki beszédében egyebek mellett a 

következőket mondta: – Őszinte kell, hogy legyek (…) a magyar forradalmi hatalom 

hegemonikus viszonyt táplált más nemzetek iránt, a szerbek iránt is az akkori 

Magyarország területén, amely ellen maga is felkelt, amelyet a Habsburgok tápláltak a 

magyarokkal szemben. Az tény, hogy a Habsburgok kihasználták, kettéosztották a 
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szerbeket és magyarokat, akik egymással szemben álló oldalon találták magukat, hogy a 

végén a magyarok is és a szerbek is vesztesek legyenek, kijátszva a Habsburgok által.” 

 

Csütörtökön megnyílik a királyhalmi határátkelő 
2013. május 14. – Pannon RTV 

Csütörtökön délelőtt 10 órakor nyitják meg a Királyhalom-Ásotthalom határátkelőt a 

szerb-magyar határon. A megnyitón Szerbiát Goran Knežević mezőgazdasági miniszter, 

Magyarországot pedig Szíjjártó Péter, külügyi és külgazdasági államtitkára képviseli. Az új 

határátkelő megnyitását már többször is elhalasztották. A Királyhalom-Ásotthalom átkelő 

sorrendben a hatodik határátkelőhely lesz Szerbia és Magyarország között. 

 

Betiltanák a Szvobodát 
2013. május 15. – Székely Gergely – Ungvár 

A Régiók Pártja Doneck megyei szervezete kezdeményezte a Szvoboda párt betiltását az 

ukrán igazságügyi minisztériumtól. Véleményük szerint a párt szélsőséges, náci ideológiát 

hirdet, megkérdőjelezi Ukrajna állami egységét, megosztja a társadalmat, etnikai 

gyűlöletet kelt megalázza a nemzeti kisebbségekhez és nyelvi közösségekhez tartozó ukrán 

állampolgárokat. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. május 15-i számában olvasható.) 

 

Szorosabb együttműködés, több közös program 
2013. május 14. – RTV Slovenija Hidak 

Tavaly márciusban írt alá együttműködési megállapodást a muravidéki magyar és a 

rábavidéki szlovén nemzeti közösség. Az ünnepélyes esemény a szlovén és a magyar 

államelnök jelenlétében zajlott Szentgotthárdon. Az egyezményt Horváth Ferenc, a 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, Ropos Márton, az Országos 

Szlovén Önkormányzat elnöke, valamint Hirnök József, a Magyarországi Szlovének 

Szövetségének elnöke írta alá. Horváth Ferenc arról beszélt, hogy idáig mi valósult meg az 

egyezmény tartalmából és milyen programokat terveznek az idei évre. 
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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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