
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2013. augusztus 16. 



 

 

 

 

 

 
2 

Băsescu: román zászlót a székely kapukra! 
2013. augusztus 15. – Krónika, transindex.ro, manna.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, 

Szabadság, Magyar Hírlap 

A tisztelet jeleként a székely és a magyar zászló mellé a románt is ki kellene tűzniük 

kapuikra a székelyföldi polgároknak vélekedett Traian Băsescu csütörtökön. Az elnök, aki 

a marosfői ortodox kolostor búcsúján vett részt, megjegyezte: útban a Hargita megyei, 

jórészt románok lakta település felé látta, hogy számos ház kapujára kitűzték a székely és a 

magyar zászlót. „Persze, hogy tiszteletben tartom mindenki jogát, hogy a saját házában azt 

tegyen, amit akar. Idejövet láttam a székely zászlót a magyar mellett a kapukon. vajon nem 

volt hely a román zászlónak is? Senki sem mondja, hogy ne tűzzék ki (a saját zászlaikat), 

ha akarják. De a román zászlónak is helyet kell találni, mert ez jelzi az egymás iránti 

tiszteletet" – fogalmazott az államfő. 

 

Bekérette a román nagykövetet a Külügyminisztérium 
2013. augusztus 15. – Erdély Ma, mno.hu, maszol.ro, Krónika, Szabadság, Transindex.ro, 

Népszabadság, Magyar Hírlap 

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön a hivatalába 

kérette Románia budapesti nagykövetét, Victor Miculát, és szóbeli jegyzékben utasította 

vissza Titus Corlatean román külügyminiszter keddi marosfői nyilatkozatát és a Gandul 

című lapnak adott interjújában foglaltakat. 

 

Megnyitották Gödöllőn a külhoni magyar fiatalok idei találkozóját 
2013. augusztus 15. – MTI, kormany.hu 

Megnyitották a Vendégségben Magyarországon elnevezésű egyhetes programsorozatot a 

gödöllői Művészetek Házában csütörtökön. A kulturális államtitkár az eseményen arról 

beszélt, hogy ha van közeg a magyarság megélésére, akkor a külhoni magyar fiatalok 

találkozója egyértelműen az. Halász János az augusztus 15. és 22. között sorra kerülő 18. 

találkozó legfőbb céljainak nevezte a szerte a világban élő magyar fiatalok közötti 

kapcsolatok elmélyítését, egymás minél jobb megismerését, barátságok születését. Az idei 

programok végére remélhetőleg mindenki választ kap arra, miért is jó annak a 

közösségnek a tagjának lenni, amelyet magyar nemzetnek hívnak - mondta. 

 

A román külügyminisztérium látszatpolitikai lépésnek tartja a budapesti 
nagykövet bekéretését 
2013. augusztus 15. – Baranyai László – MTI, Erdély Ma 

Konjunkturális látszatpolitikai lépésnek tartja a román külügyminisztérium azt, hogy 

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön bekérette 

Románia budapesti nagykövetét. A román külügyminisztérium pontosításokat fűzött 
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http://kronika.ro/belfold/basescu-roman-zaszlot-a-szekely-kapukra
http://erdely.ma/magyarorszag.php?id=147437&cim=bekerette_a_roman_nagykovetet_a_kulugyminiszterium
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kezdetet-veszi-a-kulhoni-magyar-fiatalok-talalkozoja
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147445
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147445
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csütörtökön ahhoz a hírhez, hogy Németh Zsolt szóbeli jegyzékben utasította vissza és 

cáfolta Titus Corlatean román külügyminiszter marosfői kijelentését, amely szerint a 

nemzeti összetartozásról szóló törvény „a Versailles-i békerendszer megkérdőjelezését” 

célozná. 

 

Orvosi szolgálati lakás bérlésére hirdet pályázatot a Studium Alapítvány 
2013. augusztus 15. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Studium Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet rezidens 

orvosok számára négy szobás lakás bérlésére azonnali kiadással Marosvásárhelyen az 

orvosi egyetemi bentlakások környékén. 

 

Külföldi szélsőségesek kiutasításáról terjesztett be törvénytervezetet 
Diaconu 
2013. augusztus 15. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság 

A külföldi szélsőségesek kiutasításáról és rendezvényeik betiltásáról terjesztett 

törvénytervezetet a parlament elé Bogdan Diaconu, a PSD parlamenti képviselője - 

közölték csütörtökön a román lapok. A jogszabály betiltana minden olyan rendezvényt - 

találkozót, konferenciát, tábort és tüntetést -, amely akár csak közvetve is megkérdőjelezi 

Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam jellegét, és nemkívánatos személynek 

nyilvánítana Romániában minden olyan külföldit, aki - bárhol a világon - megkérdőjelezi a 

román alkotmány első cikkelyét. 

 

Feloszlott a maksai tanács 
2013. augusztus 15. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika 

Döntésképtelenség miatt feloszlott a maksai helyi tanács. A háromszéki településen 

egymás után három hónapig nem sikerült összegyűjteni elegendő tanácsost ahhoz, hogy 

meglegyen a kvórum. A 2012-es helyhatósági választások eredményeképpen a falu 

tanácsában négy-négy EMNP-s és RMDSZ-es, valamint egy független képviselő kapott 

helyet, Bács Benke László polgármester pedig EMNP-színekben lett megválasztva. 

 

Támad az SZNT 
2013. augusztus 15. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az SZNT az Európai Unió luxemburgi bíróságánál támadja meg a nemzeti régiókról szóló 

kezdeményezésének brüsszeli elutasí- tását – jelentette ki Izsák Balázs, SZNT elnöke. A 

Marosvásárhelyi Rádió munkatársa, László Edit Izsák Balázzsal, a Székely Nemzeti Tanács 

elnökével beszélgetett. 

 

Lesz Vásárhelyi Forgatag, csak a zene szorul ki a főtérről  
2013. augusztus 15. – maszol.ro 

Továbbra sem kapott zöld utat a Vásárhelyi Forgatag zenei rendezvényeinek 

megszervezése a városközpontban, tájékoztatott szerdán este a Marosvásárhelyi Rádió. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33778
http://itthon.transindex.ro/?hir=33780
http://itthon.transindex.ro/?hir=33780
http://itthon.transindex.ro/?hir=33782
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147425&cim=tamad_az_sznt_audio
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/16384-lesz-vasarhelyi-forgatag-csak-a-zene-szorul-ki-a-foterrol
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Peti András marosvásárhelyi alpolgármester azonban hangsúlyozta: a hónap végén zajló 

eseménysorozat kulturális és művészeti rendezvényei nem szorulnak ki a főtérről és 

környékéről, ugyanis a Teleki Tékában, a Kultúrpalotában, a Múzeumban párhuzamosan 

megszervezésre kerülnek, csak az kérdéses, hogy a Forgatag zenei rendezvényeinek egy 

részét meg lehet-e majd tartani a Színház téren.  

 

Nem csillapodtak a kedélyek a forgatag körül 
2013. augusztus 15. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Marosvásárhely interetnikai békéjére hivatkozva, Dorin Florea polgármester továbbra is 

mereven elzárkózik a magyar napokként is emlegetett ötnapos rendezvénysorozat 

belvárosi szervezésének lehetőségétől, míg a forgatag rendezői hallani sem akarnak az 

elöljáró által felajánlott alternatív helyszínről, a Ligetről, valamint a rendezvénysorozat 

multikulturálisra való átgyúrásáról. 

 

Háromszéki Szabadegyetem Sepsibesenyőn 
2013. augusztus 15. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Ötödik alkalommal szervezik meg a Háromszéki Szabadegyetemet, melyre ezúttal a 

sepsibesenyői táborban kerül sor. Közéleti, politikai előadásokat is tartanak, melyek 

meghívottjai Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 

polgármestere, Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke és Borbély László képviselő, 

az RMDSZ politikai alelnöke is, akik egy könnyed hangvételű fórumon vesznek részt. 

 

Erdély nagyon sokba került a román népnek 
2013. augusztus 15. – Nyugati Jelen 

A román nép nem pénzzel és nem szívességekkel fizetett Erdélyért, hanem vérrel, 

jelentette ki Traian Băsescu államelnök csütörtökön Marosorbón, és ismét utalást tett 

Tőkés László EP-képviselő közelmúltban tett kijelentéseire, melyek, bevallása szerint 

megbotránkoztatták és megrendítették. „Lehet, hogy egyesek számára, akik nem olvasták 

az ország történelmét, egyszerűnek tűnik úgy beszélni Erdélyről, mint egy olyan dologról, 

amelyet meg lehet változtatni, másfelé lehet fordítani. Ma, itt, Marosorbón, mindannyian 

tudjuk, hogy Erdély nagyon sokba került a román népnek, és a román nép nem pénzzel, 

vagy szívességekkel fizetett, hanem vérét adta Erdélyért. Véleményem szerint ez itt az a 

hely, ahol fel tudjuk mérni, mennyire drága számunkra Erdély” - fejtette ki Băsescu. 

 

Táncba fordul Szatmárnémeti 
2013. augusztus 15. – Krónika 

Rekordszámú résztvevőt várnak a szervezők a Partiumi Magyar Napok (PMN) idei, 

tizenkettedik kiadására, Szatmárnémetiben. Stier Péter főszervező a Krónikának 

elmondta, a tavalyi 35 ezer érdeklődő után arra számítanak, hogy ebben az évben legalább 

40 ezren lesznek kíváncsiak az augusztus 19–25. között tartandó rendezvénysorozatra. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-csillapodtak-a-kedelyek-a-forgatag-korul
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/haromszeki-szabadegyetem-sepsibesenyon
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/erdely_nagyon_sokba_kerult_a_roman_nepnek.php
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tancba-fordul-szatmarnemeti
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„Tiszta” helyzet 
2013. augusztus 15. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Traian Băsescu államfő hétfői, Vadim Tudor-díjat érdemlő 

magyarellenes kirohanásai tisztábbá tették a képet. Megmutatták, hogy a magyar közösség 

leszámolhat azzal az illúzióval, miszerint a romániai politikai palettán van olyan román 

erő, amely megértőbb a magyar ügyek iránt. Most egyértelművé vált, hogy a releváns 

román pártok között egyetlen potenciális szövetséges sincs, ha nincs más, amivel 

kampányoljanak, mindegyik előhúzza a magyar kártyát”. 

 

Külföldi sajtó Magyarországról – Német lap a magyar-román viszonyról 
2013. augusztus 15. – Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című német konzervatív lap a magyar-román 

viszonyról közölt beszámolót csütörtöki számában. A Székelyföld mint a viszály almája – 

Magyar nacionalisták provokálják Romániát az Erdély körüli vitában című cikkben a 

szerző, Karl-Peter Schwarz kiemelte: „a heves román-magyar vita a nyári szünetben sem 

csillapodott". 

 

Sutyiban felállított román szobor 
2013. augusztus 15. – Simon Virág – szekelyhon.ro 

Dorin Florea polgármester engedélyével, de helyi tanácsi határozat nélkül állítottak 

szobrot, állítólag ideiglenesen, Grigore Vieru moldáviai költőnek Marosvásárhelyen, s 

tervezik, hogy újabb hét – Marosvásárhelyhez kevessé vagy egyáltalán nem kötődő – 

román személyiségnek állítsanak emléket. 

 

Új megállapodást kötött a magyar és a szlovák közmédia 
2013. augusztus 15. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Új együttműködési megállapodást kötött a magyar és a szlovák közszolgálati média, az 

erről szóló keretszerződést Böröcz István, az MTVA vezérigazgatója és Václav Mika, a 

Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) vezetője írta alá Budapesten. A megállapodás célja az 

együttműködési lehetőségek felkutatása, gyors információcsere, műsorok tartalmi 

gazdagítása, valamint az európai értékek kifejezésre juttatása műsortartalmak cseréjével, 

közös műsorok tervezésével és szakmai továbbképzésekkel.  

 

Mi lesz a hontfüzesgyarmati sírkövekkel? 
2013. augusztus 15. – hirek.sk 

Továbbra sem tudni, mi lesz azoknak a magyar felirattal ellátott régi, hontfüzesgyarmati 

sírköveknek a sorsa, amelyeket öt éve távolítottak el a helyi temetőből. A sírkövek többsége 

az 1800-as évekből származott. Kevés kivétellel olyan elhunytak nyughelyét 
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jelölték, akiknek hozzátartozóit egykor a csehszovál-magyar lakosságcsere-egyezmény 

értelmében Magyarországra telepítettek, így a sírokért  senki nem fizette a bérleti díjat. 

 

Nem kell magyarul tudnia Hégli utódjának? 
2013. augusztus 15. – Felvidék Ma, Új Szó 

Hégli Dusánt, az Ifjú Szivek igazgatóját június végén bocsátották el a táncszínház éléről. 

Igor Federič a kormányhivatal vezetője akkor a kormányhivatal által végzett ellenőrzés 

által feltárt hiányosságokkal indokolta ezt a lépést. Augusztus elején pályázati kiírás jelent 

meg az igazgatói tisztség betöltésére, ám a kiírásban nem szerepel, hogy a pályázónak 

magyarul kell tudnia. 

 

Megrongálták a csúrogi emlékművet 
2013. augusztus 15. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Az ártatlan csúrogi áldozatok emlékére emelt emlékművet, amelyet júniusban avattak fel 

Tomislav Nikolić szerb és Áder János magyar államelnökök jelenlétében, ismeretlen 

tettesek megrongálták – jelentette az RTV. Teleki Júlia, akinek édesapja ugyancsak az 

ártatlanul kivégzettek között volt, azt nyilatkozta, ez a vandál cselekedet a két nép közötti, 

éppen csak elért megbékélés arculcsapása. Szavai szerint ennek az emlékműnek örök 

mementóként kellene állnia az utókor előtt, ahelyett, hogy ismeretlen tettesek 

meggyalázzák. Teleki Júlia a tettesek haladéktalan kézre kerítését és felelősségre vonását 

követelte. 

 

Napokon belül helyreállítják a csúrogi emlékművet 
2013. augusztus 15. – Magyar Szó 

Szarapka Tibor szobrászművész, a szoborcsoport elkészítője a rendőrségtől tudta meg, 

hogy az emlékmű megrongálódott, a feszületen levő Krisztus-fej eltörött. Az egyébként 

bronzból öntött hajlított huzalból készült. – Azt mondták, hogy senki sem bántotta, hanem 

az időjárás miatt, az esőtől és a széltől törött le a Krisztus-fej. Szerintem valaki letörte, 

elképzelhető, hogy gyerekek játszottak ott, és véletlenül letörték – mondta a 

szobrászművész. Hozzátette, a szobrot elkészítő öntöde három-négy napon belül 

helyrehozza a megrongált feszületet. 

 

Káosz az oktatásban: Háromezer diák és hétszáz tanár sorsa bizonytalan 
2013. augusztus 15. – Vajdaság Ma 

Körülbelül háromezer diák úgy várja a szeptember 1-jét, hogy nem tudja, melyik iskolába 

vették fel, sőt azt sem, hogy egyáltalán sikerült-e bejutnia. Több mint hétszáz tanár pedig 

az idei tanévtől teljes norma nélkül marad, ezért az oktatásban bejelentett elbocsátások 

miatt joggal féltik a munkahelyüket. Mindennek egyik oka az oktatásügyi minisztériumban 

tapasztalt fejetlenség. Bő két hét múlva kezdődik a tanév, a szakszervezetek pedig nem 

tudnak kihez fordulni, senki sincs, aki döntene a beiratkozásról. 
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Még vannak hiányzó magyar nyelvű tankönyvek 
2013. augusztus 15. – Magyar Szó 

Bár a legtöbb szükséges magyar nyelvű tankönyvhöz hozzá lehet jutni, mégis vannak még 

hiányzó magyar nyelvű tankönyvek – tudtuk meg a szabadkai Danilo Kiš könyvesboltban 

Mirko Kovačtól. Mint elmondta, a Tankönyvkiadó Intézetnél az 5. osztályosok számára 

hiányzik a gyakorló nyelvtankönyv, a történelem, a földrajz, a biológia, a műszaki oktatás 

könyv. A 6. osztályosok számára nyomtatás alatt áll az olvasókönyv, az olvasási 

munkafüzet, a történelemkönyv, a fizika feladatgyűjtemény, a műszaki oktatás és 

informatikakönyv. 

 

Valószínűleg nem készülnek el iskolakezdésre a magyar nyelvű tankönyvek 
2013. augusztus 15. – Pannon RTV 

Idén is több kislétszámú magyar tagozat nyílik meg a vajdasági iskolákban. Eddig 38 ilyen 

kérelem érkezett be a Tartományi Oktatási Titkárságra, amely a 15 fős létszám alatti 

osztályok beindítására vonatkozik. A magyar nyelvű tankönyvek nem biztos, hogy 

elkészülnek időben. Habár a minisztériumban azt állítják, hogy nem késnek a tankönyvek, 

a könyvkiadótól más hírek érkeztek. 

 

Magyar gyerek, ukrán iskola 
2013. augusztus 16. – Kárpátalja 

Minden szülő szeretné, ha gyermeke elsajátítaná az ukrán nyelvet, s teljes értékű 

embernek érezné magát hazájában. A gyermek fejlődésének azonban korántsem tesz jót, 

ha az anyanyelvi környezetből hirtelen olyan közegbe kerül, ahol környezete szavaiból egy 

szót sem ért. Hogy hogyan hat a gyermekre e helyzet, arról Hutterer Éva, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszékének tanára beszélt 

a Kárpátalja hetilapnak. 

 

Összmagyar Mária-ünnep az Őrvidéken 
2013. augusztus 16. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet, volksgruppen.orf.at 

Több ezren zarándokoltak az őrvidéki Boldogasszonyra, hogy együtt emlékezzenek a 

Boldogságos Szűz Mária mennybemenetelére. Immár Az anyaországi és határon túli 

magyar zarándokokat Kozma Imre atya köszöntötte a bazilika előtt. Elmondta, hogy 

Európában le kell bontani az ideológiai vasfüggönyt, amit a kontinens mai vezetői 

bocsátottak le.  
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http://www.magyarszo.com/hu/2066/kozelet_oktatas/100352/M%C3%A9g-vannak-hi%C3%A1nyz%C3%B3-magyar-nyelv%C5%B1-tank%C3%B6nyvek.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=75881
http://www.karpataljalap.net/2013/08/16/magyar-gyerek-ukran-iskola
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2596957/
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Keresztény anyanyelvi tábor Rezedában 
2013. augusztus 15. – Nemzeti Regiszter 

Három évi kihagyás után újra keresztény anyanyelvi tábort rendezett a San Fernando 

Völgyi Magyar Református Egyház jelenlegi és volt iskolásai számára. Ezen a nyáron 15 

gyermek vett részt az egész hetet kitöltő rendezvényen.  
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http://www.nemzetiregiszter.hu/kereszteny-anyanyelvi-tabor-rezedaban
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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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