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Ponta: sosem fogadjuk el az etnikai alapú autonómiát 
2014. április 1. – Krónika, MTI, transindex.ro, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság 

A román kormánypártok sosem fogják elfogadni az etnikai alapú autonómiát – jelentette 

ki Victor Ponta miniszterelnök egy televíziós interjúban, a koalícióban részt vevő RMDSZ 

jogköveteléseire reagálva. A szociáldemokrata kormányfő a koalíció többi román pártja 

nevében is arról biztosította az Antena 3 hírtelevízió nézőit hétfőn este, hogy az RMDSZ-

szel kötött kormányzati megállapodás nem jelenti azt, hogy elfogadnák az etnikai 

autonómiát. „Az autonómia a helyi önszerveződés gazdasági, társadalmi, kulturális, de 

sosem etnikai szempontok szerinti fejlődését jelenti. Számunkra ez a téma le van zárva. 

Másrészt tudom, hogy az RMDSZ és a magyar kisebbség minden mozgalma egy olyan 

autonómiamodellt támogat, amely más országokban sem működőképes” – érvelt a román 

kormányfő. Hozzátette: szerinte a magyar politikusok megnyilatkozásai a választási 

kampánnyal hozhatók összefüggésbe. 

 

Berényi: Kiska biankó csekket kapott a magyaroktól 
2014. április 1. – hirek.sk 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke szerint Andrej Kiska biankó csekket 

kapott a magyaroktól, és úgy vélte: Dél-Szlovákiában inkább Robert Fico eddigi 

tevékenysége ellen szavaztak. Az MKP elnöke reményét fejezte ki aziránt, hogy a biankó 

csekket Kiska a magyarok nagymértékű fogyásának orvoslására használja fel; 110 ezerrel 

van kevesebb magyar, mint 20 évvel ezelőtt volt, a népszámlálás óta pedig már eltelt 

három év. Berényi szerint a folyamat megállításához egy aktív köztársasági elnök kellene, 

aki a többség felé kijelentheti: a kisebbség-megmaradás egy érték egy országon belül. 

 

Szakértők: nagy meglepetés Kiska győzelme 
2014. április 1. – MTI, hirek.sk, Új Szó 

Nagy meglepetést okozott Andrej Kiska nagyarányú győzelme az elnökválasztáson, az 

emberek elutasították Robert Fico kísérletét a hatalom összpontosítására - mondták 

szakértők a Magyar Külügyi Intézetben rendezett keddi beszélgetésen. Hamberger Judit, a 

Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársa kiemelte: Szlovákiában gyenge az 

elnöki pozíció, és úgy tűnt, mintha Fico az elnöki jogkörök megerősítéséhez szerette volna 

megkapni ezt a posztot. Rákóczi Krisztián, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatási 

referense történelminek nevezte a szlovákiai elnökválasztást, mert a Magyar Közösség 

Pártja először indított saját jelöltet, a korábbiaktól eltérően nem valamelyik jelölt mögé állt 

be. Véleménye szerint a magyar jelölt 5,1 százalékos eredménye az első fordulóban azért 

jelentős, mert annak ellenére tudott ennyi embert maga mögé állítani Bárdos Gyula, hogy 

valós esélye az államfői poszt megszerzésére nyilvánvalóan nem volt. 
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Együtt mozdul a világmagyarság 
2014. április 2. – Ágoston Balázs – Demokrata 

2010-ben az egyszerűsített honosítás bevezetésével megkezdődött az egyetemes magyarság 

egyesítése. A ciklus végére több mint 600 ezer állampolgársági kérelem érkezett be, ami 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által korábban kitűzött félmilliós számot is 

meghaladja. Az állampolgárság megadásán kívül számtalan lépést tett a kormányzat a 

külhoni magyarokért. Bár kormányoldalon többféle nemzetpolitikai irányvonal is létezik, 

ezek nem egymás ellen, hanem egymás mellett hatnak. Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes mellett a KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága Répás Zsuzsanna vezetésével 

dolgozik programjaival és támogatásaival a külhoni magyarokért, valamint gyakran önálló 

pólusként jelenik meg Kövér László is. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2014. április 2-i számában olvasható.) 

 

Puskás szerint az alkotmánybíróság néha túllép a hatáskörén 
2014. április 1. – transindex.ro 

A kompetenciái szempontjából Európa egyik legerősebbnek számító alkotmánybírósága 

néha túllép a hatáskörén, amikor olyan kérdésekben hoz döntést, amelyek 

interpretálhatóak, azonban még mindig a jogállam egyik legerősebb garanciájának számít 

– tudta meg a Transindex Puskás Bálint Zoltántól, a román alkotmánybíróság egyetlen 

magyar tagjától az alkotmánybíróság és a jogállam témakörében tartott előadásán 

Kolozsváron. Az előadás a Mikó Imre Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégium által 

szervezett VII. Mikó Imre Szakmai Napok keretében hangzott el. 

 

Előállították a román zászlóval fotózkodó sepsiszentgyörgyi fiatal fenyegetőit 
2014. április 1. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

Hat Kovászna megyei fiatalt gyanúsít a rendőrség azzal, hogy megfenyegettek egy, a 

magyar nemzeti ünnepen román zászlóval pózoló sepsiszentgyörgyi román fiatalt. A 

Mediafax hírügynökség keddi jelentése szerint a tizenéves fiatalok az egyik közösségi hálón 

fűztek fenyegető megjegyzéseket egy sepsiszentgyörgyi tinédzser március 15-én készített 

fényképe mellé. A fiatal román zászlóval fényképezett úgy, hogy a háttérben a székely és 

magyar zászlókat lobogtató ünneplő tömeg látszott. A rendőrségi szóvivő közölte, a 

fiatalokat azonosították, előállították, és ha beigazolódik, hogy valóban fenyegettek, 

pénzbírságra vagy három hónaptól egy évig terjedő börtönbüntetésre számíthatnak. 

 

Az ukrán-helyzet jó hatással lehet a román-magyar párbeszédre 
2014. április 1. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv Közbeszéd című műsorában Száva Enikő ezúttal Antal Árpáddal, 

Sepsiszentgyörgy polgármesterével beszélgetett az autonómiatervezetről, arról, hogy az 

ukrajnai fejlemények jó hatással lehetnek az erdélyi magyarok és a románok közti 

párbeszédre, illetve arról a kampányról, amely Székelyföld gazdasági helyzetét 
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siralmasnak állítja be. Antal Árpád, aki maga is tagja az autonómiatervezetet kidolgozó 

bizottságnak, elmondta, hogy az általuk elkészített statútumot átadták az MPP-nek, és ezt 

a következő hetekben az SZNT-vel közösen megvitatják, ezután következik majd a közvita, 

illetve a tervezetnek a parlamentbe való benyújtása. 

 

Borbély: az RMDSZ aktívan hozzájárult Románia NATO-csatlakozásához 
2014. április 1. – maszol.ro 

Tíz évvel ezelőtt a NATO székhelye előtt hét új szövetséges ország zászlóját tűzték ki: 

Észtországét, Litvániáét, Lettországét, Bulgáriáét, Szlovéniáét, Szlovákiáét és Romániáét. 

Fordulópontnak számított az ország történelmében, fontos előrelépést jelentett egy 

demokratikus román társadalom kiépítésében” – fogalmazott Borbély László, az RMDSZ 

politikai alelnöke kedden, a parlament két házának együttes ülésén, Románia NATO-

csatlakozásának tizedik évfordulóján.  

 

Levélszavazás: előfordulnak hibák 
2014. április 1. – szekelyhon.ro 

Meglepően jó a szavazói kedv Udvarhelyszéken, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács széki 

szervezetének keddi összesítése szerint Udvarhelyen mintegy ötezren adták le szavazatuk a 

Vár utcai honosítási irodában. A levélben való szavazás ugyan zökkenőmentesen zajlik, 

viszont a dokumentumok kitöltése során előfordulnak hibák, ezért az iroda munkatársai 

arra hívják fel a szavazati joggal rendelkezők figyelmét, hogy amennyiben 

elbizonytalanodnak, problémába ütköznek, forduljanak a honosítási iroda munkatársaihoz 

vagy a vidéki megbízottakhoz. 

 

A csíki RMDSZ is besegít 
2014. április 1. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete is segít a választási névjegyzékbe felvételt nyert 

személyeknek abban, hogy leadhassák szavazatukat – erről tájékoztatott Borboly Csaba, az 

RMDSZ területi szervezetének elnöke tegnap Csíkszeredában. „Az állampolgársági 

kérelmek összeállításába, illetve a regisztrációba is besegített az RMDSZ Csíki Területi 

Szervezete, most pedig úgy döntöttünk, hogy a levélszavazatok begyűjtésében is 

közreműködünk, hogy a vidékieknek ne kelljen Csíkszeredába utazniuk. Továbbá 

besegítünk a szavazói nyilatkozat kitöltésébe is” – nyilatkozta Borboly. Huszonhat 

csíkszéki településen fogják összegyűjteni a szavazatokat, ezeket pénteken beviszik a 

csíkszeredai főkonzulátusra. 

 

A postán küldött voksokért aggódnak Háromszéken 
2014. április 1. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Román Postára panaszkodnak a háromszéki magyar állampolgárok, akik attól tartanak, 

hogy a kézbesítő késlekedése miatt nem tudják határidőre Budapestre visszajuttatni a 

választási levélcsomagokat. A Kovászna megyében élő kettős állampolgárok egy része még 
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mindig nem kapta meg a postán igényelt levélcsomagot, sőt a térségben olyan 

híresztelések is felröppentek, hogy a postán zsákokban állnak a borítékok, ugyanis nincs 

kapacitás ezek kihordására. 

 

Magyarországi támogatás a Téglás-iskolának 
2014. április 1. – Nyugati Jelen 

Kétmillió forintot nyert el a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum a Bethlen Gábor Alaptól 

meghívásos pályázaton. A meghívásos pályázat kiemelt fontosságú intézményeknek szól, 

ismertette a helyzetet Kocsis Attila iskolaigazgató. Ez már a második alkalom, hogy a dévai 

Téglás Gábor Elméleti Líceum, Hunyad megye egyetlen magyar nyelvű középiskolája 

anyagi támogatásban részesül a budapesti Bethlen Gábor Alaptól, hiszen 2012-ben is 

nyertek már pályázatot, s remélhetőleg idén is nyernek, véli az iskolaigazgató. 

 

Kutyasorsszerűség 
2014. április 1. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Victor Ponta miniszterelnök nemcsak a román 

választópolgárokat nyugtatta meg az etnikai alapú autonómia újbóli hangzatos 

elutasításával, hanem a magyarokat is, akik ismét megbizonyosodhattak arról, hogy 

képviselőiket most és a jövőben sem fogják komolyan venni Bukarestben”. 

 

Felmérés: kétharmadra áll a Fideszre Bihar megyében  
2014. április 1. – maszol.ro 

Bihar megyében egy közvélemény-kutatás szerint 66 százalékon áll a Fidesz, 14 százalékon 

a Jobbik, 13 százalékon a JESZ/MDF és 2 százalékon a baloldali összefogás – ismertette 

kedden az erdon.ro egy közvélemény-kutatás eredményét. A felmérés március 23–31. 

között készült, 313 személy bevonásával, a Körösök vidékén lévő településeken, főleg Bihar 

megyében. A válaszadók 41%-a  egyáltalán nem tudja, hogy milyen értékrendszerrel 

rokonszenvez. „Ők azt hangoztatták, hogy Orbánnal vannak, de hogy milyen doktrínát 

szeretnek, azt nem tudják” – mondta a kiértékelő.  

 

MOGYE-ügy: visszaadta egyetemi kitüntetését egy magyar orvosprofesszor 
2014. április 1. – MTI, hirado.hu 

Tiltakozásul a magyar tagozat hátrányos megkülönböztetése ellen visszaadta a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemtől (MOGYE) kapott díszdoktori címét 

Péterffy Árpád, a Debreceni Egyetem nyugalmazott szívsebészprofesszora. A MOGYE 

egykori diákja kedden a sajtó jelenlétében adta le az egyetem titkárságán a díszdoktori 

elismerés kellékeit. Az egyetem rektorának, Leonard Azamfireinek címzett, a sajtónak is 

eljuttatott nyílt levelében a lehető legrosszabbnak találta a marosvásárhelyi egyetem 

gyakorlatát, hogy a magyar tagozatra beiratkozott diákoknak magyar nyelven tartják az 

elméleti órákat és románul a gyakorlatot. 
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Bemutatták a Baross Gábor Tervet Somorján 
2014. április 1. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Dél-Szlovákia gazdasági fellendülését célzó Baross Gábor Tervet március 31-én, hétfőn 

délután Somorján, a Fórum Intézet konferenciatermében mutatták be a szakértők. A 

tervben vázolt gazdasági célkitűzéseknek akadnak olyan elemei, melyek a civil szektort is 

nagyban befolyásolják, különös tekintettel a szervezetek anyagi hátterére, társadalmi 

missziójára, fenntarthatóságára. Ezért a hétfői somorjai rendezvény résztvevői a civil 

szférával kapcsolatos szemszögből közelítették meg a témát. 

 

Ismét leszavazták a vasúti kétnyelvűséget 
2014. április 1. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A parlament keddi ülésén sem szavazta meg a vasúti törvény módosító javaslatát. Az 

indítvány célja a technikai és törvényi akadályok elhárítása volt a kisebbségi 

nyelvhasználati törvény azon rendelkezéseinek érvényesítése útjából, amely a községek 

nevének elhelyezését érinti a vasútállomásokon. A kormányzó Smer képviselői – a Most-

Híd első, tavaly májusi indítványához hasonlóan – most is elutasították a javaslatot. 

 

Letakarta a Jobbik dunaszerdahelyi óriásplakátját az SNS 
2014. április 1. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Népszabadság 

Rafael Rafaj, a Szlovák Nemzeti Párt első alelnöke kedden szimbolikusan fehér vászonnal 

takarta le a Jobbik Magyarországért Mozgalom választási plakátját Dunaszerdahelyen. 

„Véleményünk szerint több törvényt is megsértettek. Az órásplakáton a magyarországi 

kettős állampolgársági törvény hatását látjuk” – jelentette ki Rafaj. 

 

Kassa kapcsán folytatódik a Híd-MKP nyilatkozatcsata 
2014. április 1. – bumm.sk 

Folytatódik a Híd-MKP sajtónyilatkozat-háború, a csörte színtere ezúttal Kassa. A két párt 

Rudolf Bauer kassai főpolgármester-jelölt támogatásában nem tud megegyezni. Berényi 

József, az MKP elnöke arra szólította fel a Hídat, és annak elnökét, Bugár Bélát, hogy a Híd 

támogassa meg Rudolf Bauer kassai főpolgármester jelölését, aki mögé széles jobboldali 

koalíció sorakozott fel, kivéve Bugárék pártját. 

 

„Kettős kisebbségben” – Egyháztörténeti konferencia Révkomáromban 
2014. április 1. – hirek.sk 

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara főszervezésében valósult meg az az 

egyháztörténeti konferencia, melyen a kettős kisebbségi lét alapvető kérdéseire keresték a 

választ felvidéki és partiumi egyházi emberek. 
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A külhoni magyar felsősök éve: Foglalkozások a zentai Emlékiskolában 
2014. április 1. – Vajdaság Ma 

A magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai 

Államtitkársága 2014 a külhoni magyar felsősök éve nevű programsorozatának vajdasági 

bemutatkozó körútja keretében a zentai Emlékiskolában tartottak műhelyfoglalkozásokat 

az intézmény hetedikes és nyolcadikos tanulói számára. – A Nemzetpolitikai 

Államtitkárság által meghirdetett 2014 – A külhoni magyar felsősök éve program a 

korábbi programjaink folytatása, amelyek keretében előbb az óvodásokkal, majd a 

kisiskolásokkal foglalkoztunk. Mindegyik programunk célja az, hogy meggyőzzük a 

külhoni magyar szülőket arról, hogy magyar tannyelvű oktatási intézménybe írassák be a 

gyermekeiket  – magyarázta Hajnal Virág, a 2014 a külhoni magyar felsősök éve program 

programfelelőse. 

 

Magyarkanizsa: Magyar fiatalok jelentkezését várják a rendőrképzésre 
2014. április 1. – Vajdaság Ma 

Magyarkanizsa község rendőrállományának feltöltöttsége alig 60 százalékos, ezen belül a 

kereteiben foglalkoztatottaknak is csak kis hányada a magyar ajkú, noha a község 

lakosságának 85 százaléka magyar. A részarányos foglakoztatási mutatók javítása 

érdekében a ma délelőtt megtartott önkormányzati sajtótájékoztatón Rekecki Titusz 

rendőrfőnök és Nyilas Mihály polgármester is a belügyminisztérium által meghirdetett 

egyéves rendőrképzésre való jelentkezésre buzdította a helybeli, elsősorban magyar ajkú 

fiatalokat, annál is inkább, mert az elsődleges határidő lejártáig a vártnál kevesebben 

jelentkeztek erre a minden tekintetben előnyös képzésre. 

 

Újvidék nem főváros 
2014. április 1. – Magyar Szó 

Az ígéretekkel összhangban a Tartományi Képviselőház honlapján keddtől elérhető 

Vajdaság új statútuma tervezetének munkaváltozata. A statútumnak ezentúl nem lesz 

preambuluma, mivel törvénynél alacsonyabb rendű aktusról van szó. Újvidéket az 

elkövetkezendőkben nem a tartomány fővárosának neveznék, hanem a tartományi szervek 

székhelyének. A Vajdaság kormánya kifejezés helyett vagy a tartományi kormány, vagy a 

tartományi miniszterek tanácsa, vagy a tartományi végrehajtó tanács kifejezést 

használnák.  

 

Inkább az akarat hiányzik 
2014. április 2. – Magyar Szó 

A nagybecskereki jogvédő 2009 óta próbálja érvényesíteni a többnyelvűséget a 

közvállalatokban, közintézményekben és a városi közigazgatásban. A városban a szerb 

mellett ugyanis hivatalos használatban van a magyar, a román és a szlovák nyelv is. Ezért a 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16979/A-kulhoni-magyar-felsosok-eve-Foglalkozasok-a-zentai-Emlekiskolaban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16978/Magyarkanizsa-Magyar-fiatalok-jelentkezeset-varjak-a-rendorkepzesre.html
http://www.magyarszo.com/hu/2295/kozelet_politika/109706/%C3%9Ajvid%C3%A9k-nem-f%C5%91v%C3%A1ros.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2296/vajdasag_nagybecskerek/109670/Ink%C3%A1bb-az-akarat-hi%C3%A1nyzik.htm
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város közintézményeire ki kell(ene) helyezni a többnyelvű táblákat, és többnyelvű 

bélyegzők is kellenének. A folyamat döcögve halad. Egyes közintézményeknek ugyanis 

négy év sem volt elég ahhoz, hogy teljesítsék törvényes kötelességüket. A hiányosságokra 

figyelmeztet legújabb jelentésében Dragana Radlovački Grozdanov polgári jogvédő is.  

 

Provokációnak tartja a kárpátaljai magyar civilek nyilatkozatát a megyei 
kormányzó 
2014. április 1. – MTI 

Sem Kárpátalján, sem Magyarországon nincs támogatottsága az „egyes magyar 

szervezetek” nemzeti-kulturális autonómiával és kettős állampolgársággal kapcsolatos 

szeparatista nyilatkozatainak, s „provokációjukra” az ukrán nemzetbiztonsági szolgálatnak 

(SZBU) kell reagálnia – közölte kedden Valerij Luncsenko, Kárpátalja megye kormányzója. 

Nyilatkozatában Kárpátalja kormányzója megállapítja, hogy kinevezése óta többször 

találkozott Magyarország képviselőivel, köztük diplomatákkal és a magyar 

külügyminiszterrel. 

 

Az együttműködési lehetőségekről tanácskoztak 
2014. április 1. – Új Magyar Képes Újság 

A budapesti Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai műhelykonferencia-sorozata 

Eszéken ért véget március 28-án. Az Értékek és dimenziók a Kárpát-medencei magyar 

köznevelésben című konferencián horvátországi magyar pedagógusok vettek részt. Az 

Oktatáskutató Intézet hét határon túli helyszínen tartott szakmai műhelyt, ezeken az 

együttműködés lehetőségeit és kereteit vitatták meg egy hosszú távú szakmai 

megállapodás előkészítése érdekében. A budapesti nyitórendezvény után Szabadkán, 

Komáromban, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Lendván, majd végül Beregszászon és 

Eszéken mutatták be az eddigi együttműködési lehetőségeket. 
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http://magyarhirlap.hu/provokalnak-a-karpataljai-civilek
http://magyarhirlap.hu/provokalnak-a-karpataljai-civilek
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5405-az-egyuettmkoedesi-lehetsegekrl-tanacskoztak
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/

