
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2013. augusztus 14. 



 

 

 

 

 

 
2 

Magyarország építő párbeszédre törekszik Romániával a nemzeti közösségek 
ügyében 
2013. augusztus 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet 

Mérsékelt hangvételű közleményben reagált Budapest Traian Băsescu román államfő 

hétfői, Magyarország elleni kirohanásaira. A kommüniké szerint Magyarország és 

Románia érdekei közösek a nemzeti közösségek védelmét illetően. Egy román EP-

képviselő eközben a magyar irredentizmus újjáéledését vizionálja, Crin Antonescu pedig 

elvenné Tőkés László román állami kitüntetését. 

 

Floreáék teljesen kiszorítanák Marosvásárhelyről a magyar jellegű ünnepeket 
2013. augusztus 13. – Szucher Ervin – Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Szabadság 

Újabb magyarellenes gesztusként értékelhető a marosvásárhelyi városháza keddi döntése, 

melynek értelmében tilos a Színház téren megszervezni Szent István államalapító 

királyunk napját és az újkenyér ünnepét augusztus 20-án. Mint kiderült, a köztéri 

rendezvényeket engedélyeztető városházi bizottság a vandalizmustól félti a teret. Az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Maros megyei szervezete az egyházak 

képviselőivel közösen nyújtott be kérést a rendezvény engedélyeztetésére. 

 

A köztársasági, a tartományi kormány megdöntésén ügyködik 
2013. augusztus 13. – Pannon RTV 

A Szerb Haladó Párt destabilizálni akarja Vajdaságot és megdönteni a tartományi 

kormányt – mondta Miroslav Vasin tartományi gazdasági, foglalkoztatási és nemek közötti 

egyenlőségért felelős titkár tegnapi látogatásán Palicson. El akarják hitetni az emberekkel, 

hogy Vajdaság fejletlen régió és itt a legnagyobb a munkanélküliség, pedig a tartomány 

Belgrád után a legfejlettebb térség az országban. Koholmányokkal, hazugságokkal, 

valótlan állításokkal operálnak a haladópárti politikusok, a céljuk pedig az, hogy 

megkérdőjelezzék a vajdasági kormány stabilitását – jelentette ki Vasin. 

 

Az ezeréves határ 
2013. augusztus 14. – Szakács Gábor – Demokrata 

2013-ban a korábbiakhoz képest eltérően csak Kárpátaljára közlekedik a Kárpátalja 

Expressz, ami amellett, hogy utasokat szállít jelzésértékkel is bír, hiszen kiemeli a 

kárpátaljai magyarság fontosságát az anyaország számára. Bár a vonat csak évente egyszer 

tudja közvetlen hatását kifejteni, mégis komolya üzenetet hordoz, hiszen másokat is arra 

ösztönöz, hogy hasonló pénzbevételhez juttatva az ott élőket megindítsák akár a gazdasági 

fellendülés előkészítését. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2013. augusztus 14-i számában olvasható.) 
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http://kronika.ro/kulfold/magyarorszag-epito-parbeszedre-torekszik-romaniaval-a-nemzeti-kozossegek-ugyeben
http://kronika.ro/kulfold/magyarorszag-epito-parbeszedre-torekszik-romaniaval-a-nemzeti-kozossegek-ugyeben
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/floreaek-teljesen-kiszoritanak-marosvasarhelyrol-a-magyar-jellegu-unnepeket
http://pannonrtv.com/web/?p=75542
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Nem félnek a Tusványos-szervezők 
2013. augusztus 13. – Krónika 

„Băsescutól megszoktuk, hogy szókimondó stílusával időnként felhívja magára a figyelmet. 

Ezúttal azonban épp azt a rendezvényt igyekezett "megtagadni", amelyen ő maga is 

örömmel részt vett nem is egyszer. A bálványosi szabadegyetem a magyar-román 

párbeszéd színtere volt, ahol az évek során számtalan tartalmas és tabukat döntögető 

beszélgetések hangzottak el, megfelelő román sajtóvisszhanggal – jelentette ki a Krónika 

megkeresésére Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke, a Tusványos korábbi 

főszervezője. 

 

„Sok hűhó semmiért”: román lapvélemények Băsescu kijelentéseiről 
2013. augusztus 13. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

A keddi román lapok tág teret szenteltek Traian Băsescu államfő azon hétfői 

kijelentésének, miszerint Románia vezető szerepet fog vállalni Budapest 

"rendreutasításában", mert Magyarország az "instabilitás tűzfészkévé" vált a kisebbségi 

kérdésben. A bukaresti sajtó szerint a román államfő állásfoglalása a Tusványosként 

ismert Bálványosi Nyári Szabadegyetemnek szól, időzítését azonban Vona Gábor szombati 

székelyföldi beszédével hozták összefüggésbe. 

 

Antonescu: el kell venni Tőkéstől a Románia Csillaga érdemrendet 
2013. augusztus 13. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma, Szabadság 

Nincs szükség keresztes hadjáratra Budapest ellen - jelentette ki Crin Antonescu, a 

Szociálliberális Szövetség (USL) liberális társelnöke, az USL államfőjelöltje kedden, 

szánalmasnak nevezve Traian Băsescu államfő Magyarországgal kapcsolatos hétfői 

kijelentéseit. Antonescu rendkívüli sajtóértekezletén úgy vélekedett: Basescu önös érdekei 

miatt "bátorította" eddig azt, hogy a magyarországi politikusok - az otthoni voksolás 

közeledtével - "választási lőtérré" alakítsák Erdélyt, és most szintén önös 

megfontolásokból akar vezető szerepet vállalni Budapest "rendreutasításában". 

 

Basescu most kicsit túltolta 
2013. augusztus 13. – Erdély Ma, hvg.hu 

Minden bizonnyal a közelgő román elnökválasztás, és a jövő évi európai parlamenti 

voksolás miatt húzta elő Traian Băsescu román államfő a „magyar kártyát” egy erdélyi 

rendezvényen – így értékelték a hvg.hu által megszólaltatott érintettek a bálványosi 

szabadegyetem és a magyar politikusok elleni kirohanást. Kormányzati források szerint 

„helyén kezelik az ügyet”, a nemzetközi jogász azt mondta, nehéz lenne Orbánt kitiltani 

Erdélyből, bár a rendezvényt ellehetetleníthetik. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33758
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Antal Árpád: az erdélyi magyarokon csattan a Románia-Magyarország vita! 
2013. augusztus 13. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Minden Románia és Magyarország közti nézeteltérés az erdélyi magyarok arcán csattan, a 

mi bőrünkre megy ki a vita, mutatott rá a Sláger Rádió érdeklődésére Antal Árpád. Antal 

Árpád megállapította, hogy a román politikusok felelősek a magyarellenes hangulatért, 

amit a központi román média is generál. A szociológusok pedig ez alapján azt mondják, 

hogy magyarellenesnek lenni több szavazatot hoz, mint kisebbségbarátnak lenni. Emiatt 

mostanra állandósult a magyarellenes hangulat, állapította meg Antal Árpád.” 

 

Mesterházy Orbánon kéri számon Băsescu kirohanását 
2013. augusztus 13. – maszol.ro, Krónika 

Traian Băsescu államfő legutóbbi magyarellenes kirohanása Mesterházy Attila szerint a 

Fidesz határon túli politikájának kudarcát jelzi. Az MSZP elnöke elvárja, hogy Orbán 

Viktor miniszterelnökként és a néppárti Fidesz elnökeként is tegyen határozott és felelős 

politikai „lépéseket a helyzet rendezésére”. „Addig is, magyar és európai politikusként 

határozottan visszautasítom Băsescu elnök magyarságot nyíltan fenyegető, agresszív, 

kioktató és lekezelő mondatait” - zárja sorait Mesterházy.  

 

Felháborodást okozott az államfő marosfői nyilatkozata Háromszéken 
2013. augusztus 13. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

A román politikusoknak nem abban kellene versenyezni, hogy ki ítéli el gyorsabban a 

magyar nyári táborok részvevőinek nyilatkozatait, hanem abban, hogy közösen 

megoldásokat találjanak a létező problémákra – véli Nemes Előd, az EMNP 

sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke. 

 

Tiltakozó aláírások a polgármesterektől 
2013. augusztus 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Gátolják az önkormányzatok munkáját a kormány intézkedései, hívta fel a figyelmet Ilyés 

Gyula, az RMDSZ önkormányzatokért felelős főtitkár-helyettese. "Az utóbbi időszak 

törvénykezései és a kormány intézkedései nagymértékben és folyamatosan csökkentik a 

községek adminisztratív kapacitását, a helyi közösségek erőforrásait" – jelentette ki 

kedden Szatmárnémeti volt polgármestere, aki szerint számos jogszabály szűkíti a helyi és 

megyei tanácsok intézkedési lehetőségeit. 

 

Ideiglenes megbízott veheti át a kisebbségi kormánybiztos feladatait 
2013. augusztus 13. – bumm.sk 

Úgy tűnik, egyelőre a felmerült és szóban forgó nevek ellenére sem találja a szlovák 

kormány az új kisebbségi kormánybiztost, a kormány szerdai ülésén ugyanis rendelettel 

teszi lehetővé ideiglenes megbízott kinevezését. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147265&cim=antal_arpad_az_erdelyi_magyarokon_csattan_a_romania_magyarorszag_vita
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/16315-mesterhazy-orbanon-keri-szamon-basescu-kirohanasat
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/felhaborodast-okozott-az-allamfo-marosfoi-nyilatkozata-haromszeken
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tiltakozo-alairasok-a-polgarmesterektol
http://www.bumm.sk/85566/ideiglenes-megbizott-veheti-at-a-kisebbsegi-kormanybiztos-feladatait.html
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Kettős ünnep Borsiban  
2013. augusztus 13. – Felvidék Ma 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem mellszobrának ünnepélyes felavatására, valamint az Új 

kenyér ünnepére kerül sor Borsiban augusztus 18-án 15.30 órától. Egyben megünneplik 

azt is, hogy megújult a várkastély tetőszerkezete. 

 

Szembenézni a múlttal – a jövő érdekében 
2013. augusztus 14. – Molnár Judit – Szabad Újság 

A közelmúltban a szerb parlament nyilatkozatban ítélte el a 2. világháború végi vajdasági 

vérengzéseket és a magyarok ellen a kollektív bűnösség szellemében hozott határozatokat. 

Ezt követően Áder János magyar államfő Belgrádban kért bocsánatot azokért a bűnökért, 

amelyeket a háború során magyarok követtek el szerbek ellen. A szerb–magyar történelmi 

megbékélés példanélküli a térségben, így példamutató is lehetne a közép-kelet-európai 

népek számára – véli Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, akit a vajdasági 

magyar politika eredményeiről és lehetőségeiről kérdezett a hetilap. 

 

Pszichofizikai alkalmassági felmérés magyar nyelven is 
2013. augusztus 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács arról tájékoztatott, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal 

és a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenlőségi Titkársággal megkötött 

együttműködési megállapodás alapján az idei évben is megteremtődtek a feltételek az 

oktatásügyben foglalkoztatottak pszichofizikai alkalmassági felmérésére magyar nyelven. 

E megállapodás célja, hogy a nyelvi akadályok, amelyekkel az iskoláskor előtti nevelési 

intézmények, általános és középiskolák foglalkoztatottjai – a magyar nemzeti közösség 

tagjai – a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat kirendeltségeiben történő pszichofizikai 

alkalmassági felmérés során szembesültek, a lehető legjobb módon, a törvénnyel 

összhangban elháruljanak. 

 

Petőfi-szobrot avattak 
2013. augusztus 13. – Magyar Szó 

A csókai községhez tartozó Kanizsamonostoron szombaton falunapot tartottak. A 

művelődési rendezvényekkel tarkított eseményen megemlékeztek a 65 évvel ezelőtt 

alapított helybéli Petőfi Sándor Művelődési Egyesületről, és egy Petőfi Sándort ábrázoló 

mellszobrot is felavattak. A kanizsamonostori Művelődési Ház udvarán megtartott 

ünnepségen Barna Károly, a VMSZ helyi szervezetének elnöke mondott köszöntőt. 

Beszédében úgy fogalmazott, hogy a művelődési egyesület fél évszázados álmát valósította 

meg azzal, hogy leleplezhetik névadója mellszobrát. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15870/-Pszichofizikai-alkalmassagi-felmeres-magyar-nyelven-is-.html
http://www.magyarszo.com/hu/2064/vajdasag_csoka/100237/Pet%C5%91fi-szobrot-avattak.htm
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Az év végéig befejeződhetnek a munkálatok az Európa Kollégiumon 
2013. augusztus 13. – Pannon RTV 

Az újvidéki Európa Kollégium épülete már tető alatt van, de hátramaradt még a belső tér 

befejezése és bebútorozása. A befejező munkálatoknál tartunk – mutatja az újvidéki 

Európa Kollégiumot Miavecz Béla, az Európa Alapítvány elnöke. A 440 magyar 

egyetemistát befogadó impozáns épület az egyik legjelentősebb vajdasági magyar 

közösségi beruházás. Értéke mintegy 6 millió euró. Befejezése anyagi problémák miatt 

több alkalommal is tolódott. 

 

Sokan voksolnának Vajdaságban 

2013. augusztus 14. – Sebestyén Imre – Magyar Nemzet 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége szerint Délvidéken veszélyeztetve van a 

külhoni magyar állampolgárok választási névjegyzékbe vétele, ezzel sokkal kevesebb 

szavazó lehet ebben a régióban, mint várható. Szerintük aggályos, hogy a Vajdasági 

Magyar Szövetség aki felvállalta a külhoni regisztrációját, egyesével keresik fel a magyar 

állampolgárokat, annak érdekében hogy aktivistáikon és pártirodáikon keresztül segítséget 

nyújtsanak a regisztrációhoz szükséges űrlapok kitöltésében.  

 

Kárpátaljára látogat az ukrán elnök 
2013. augusztus 13. – Kárpátalja Ma 

Október elején várhatóan Kárpátaljára látogat Viktor Janukovics ukrán államfő. A tervek 

szerint a látogatás során megnyitja a Novák Endre Kárpátaljai Megyei Kórház új, korszerű 

sebészeti osztályát, valamint az Aknaszlatina veszélyeztetett területein élő lakosság 

számára elkészített új lakónegyedet Talaborfaluban. 

 

Vihar előtti ukrán csend 
2013. augusztus 14. – Székely Gergely – Magyar Nemzet 

Egy évvel ezelőtt fogadták el Ukrajnában a nyelvpolitika alapjait szóló jogszabályt. Kijev 

szerint a regionális nyelv rangjára emeltek 18 nemzeti kisebbség nyelvét, amelyek ápolása, 

fejlődése és használata egyenlő jogi alapra került. Sokan azonban úgy vélik, hogy a 2015-ös 

elnökválasztás komoly változásokat hozhat. A kormánypárti képviselők bár hivatalos 

formában cáfolták, valójában nem titkolják, hogy számukra csak az ukrán és az orosz 

nyelvnek van szüksége különleges státusra. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. augusztus 14-i számában olvasható.) 
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Felvidéki kirándulás 
2013. augusztus 13. – Népújság 

Hodos Község szombaton kirándulást szervezett a felvidéki Nemeshodos testvértelepülés 

Hodosi lakoma elnevezésű eseményére. A szabadtéri programokat kínáló rendezvényt már 

harmadik ízben szervezték meg nagy sikerrel, melyen a testvértelepülések találkozója is 

megvalósult. 

 

Szent István napi ünnepségek Kaliforniában – „Történelmi esély arra, hogy 
közjogilag is összeforrjon a nemzet” 
2013. augusztus 13. – Nemzeti Regiszter 

A közép-kaliforniai Fresno környéki magyarság augusztus 10-én ünnepelte Szent István 

napját. A rendezvény egyben kihelyezett konzuli napként is szolgált, melyen dr. Kálmán 

László Los Angeles-i főkonzul ünnepi beszédben tett hitet a magyarság határokon átívelő 

összetartozásának gondolata mellett. 

 

Magyar ajkú gyerekeké volt a tengerpart Tel-Avivban 
2013. augusztus 13. – Nemzeti Regiszter 

A tel-avivi tengerparton „Mini bohém tengerparty reggel” néven rendezett egy könnyed 

közösségi programot az Izraeli magyarok Bohém élet asztaltársasága elnevezésű, 

Facebookon formálódó közösség. 

 

Torjai fafaragók jártak Kanadában 
2013. augusztus 14. – Nemzeti Regiszter 

Pethő Sándor, a világ legnagyobb székelykapujának faragója és társa, Borbándi Attila 

Kitchenerben jártak és nem tétlenkedtek. Hozzáfogtak ahhoz, amihez leginkább értenek és 

el is készítették azt. Négy hetet töltöttek a Kanadában a magyar közösség meghívására. 
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http://nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/7094-felvideki-kirandulas
http://www.nemzetiregiszter.hu/szent-istvan-napi-unnepsegek-kaliforniaban-tortenelmi-esely-arra-hogy-kozjogilag-is-osszeforrjon-a-nemzet
http://www.nemzetiregiszter.hu/szent-istvan-napi-unnepsegek-kaliforniaban-tortenelmi-esely-arra-hogy-kozjogilag-is-osszeforrjon-a-nemzet
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-ajku-gyerekeke-volt-a-tengerpart-tel-avivban
http://www.nemzetiregiszter.hu/torjai-fafaragok-jartak-kanadaban
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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   
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