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2014. március 25. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Szabadság
Nagy többséggel elfogadta a szenátus kedden azt a törvénymódosítást, amelynek alapján
megfoszthatják állami kitüntetésétől az alkotmány egyes rendelkezéseit bíráló
személyeket. A magyarellenes írásairól ismert Bogdan Diaconu szociáldemokrata (PSD)
képviselő által beterjesztett módosítás szerint meg lehet fosztani állami kitüntetésétől azt,
aki az egységes és oszthatatlan román nemzetállamra, az államnyelvre vagy az ország
területének elidegeníthetetlenségére vonatkozó alkotmányos előírást - szóban vagy
cselekedetben - megsérti. A kormány támogatását élvező tervezetet csak az RMDSZ nyolc
tagú frakciója utasította el. Diaconu azt követően terjesztette be javaslatát, hogy Victor
Ponta kormányfő tavaly Tőkés László állami kitüntetésének visszavonását kezdeményezte,
alkotmánysértőnek nevezve az európai parlamenti képviselő nyilatkozatait.

Vezető hírek

Megszavazta a szenátus az állami kitüntetések visszavonását könnyítő
törvénymódosítást

Elkészült az RMDSZ autonómiatörvény-tervezete
2014. március 25. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Elkészült az RMDSZ autonómiatörvény-tervezete – közölte kedden Kulcsár Terza József,
az MPP háromszéki elnöke. A hírt a maszol.ro-nak Kovács Péter RMDSZ-főtitkár is
megerősítette. Kulcsár Terza József elmondta, a tervezetet múlt pénteken kapta meg az
MPP. Ezekben a napokban tanulmányozzák és véleményezik a 18 oldalas dokumentumot,
majd – a két politikai szervezet együttműködési megállapodásának megfelelően – jövő
héten összeül az a munkacsoport, amelynek feladata kidolgozni a két párt szakemberei
által elfogadhatónak tartott konszenzusos törvénytervezetet.

EP szakbizottság: A Beneš – dekrétumok további vizsgálata szükséges

Jövő héten egyeztet az MPP és az RMDSZ az autonómia-tervezetről
2014. március 25. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Jövő héten egy munkacsoport keretében ülnek össze az RMDSZ és az MPP szakemberei,
hogy a szövetség munkacsoportja által elkészített székelyföldi autonómia-tervezet kapcsán
egyeztessenek. Az RMDSZ a protokollum aláírását követően, pénteken küldte el a Magyar
Polgári Pártnak az autonómia statútum-tervezetét. Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt

Erdély

2014. március 25. – Felvidék Ma
Az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) a március 25-én elfogadott
szakvéleményében megállapította: a Beneš-dekrétumok rendelkezései a mai napig a
szlovák jogrend részét képezik, ezért további vizsgálatukra van szükség. A szakbizottság
ülésén részt vett Jaroslav Paška, a Szlovák Nemzeti Párt EP-képviselője, aki megpróbálta
levetetni a pontot a napirendről és meghiúsítani a szavazást - sikertelenül. Mészáros Alajos
(MKP), a JURI szakbizottság felvidéki tagja üdvözölte a szavazás eredményét.
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Erdély

elnöke szerint az autonómia a jelenlegi alkotmányos keretek között is megvalósítható. Az
RMDSZ tervezetéről elmondta, a dokumentum a jelenlegi törvényi szabályozások
figyelembe vételével készült, és a három székelyföldi megyére, Maros, Kovászna és Hargita
megyére vonatkozik.

Budapestről tartott székelyföldi sajtótájékoztatót a kitiltott Szávay
2014. március 25. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Interneten jelentkezett be kedd délután a Jobbik Magyarországért Mozgalom
sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján a Romániából egy évre kitiltott Szávay István
országgyűlési képviselő. A helyszínen már a sajtótájékoztató meghirdetett időpontja előtt
gyülekeztek a csendőrök és a rendőrök, de csak az utca másik oldaláról figyelték az
eseményeket. Szávay – aki „így találta meg annak a módját”, hogy „részt vegyen” a
sajtótájékoztatón – rögtön azzal kezdte beszédét, hogy „a sovén román államhatalom”
tiltása ellenére a kommunikáció korszerű eszközeit felhasználva mégis el tudja juttatni
üzenetét a Székelyföldre.

Átment a szenátuson a kovásznai szállodát az ortodoxoknak adományozó
rendelet
2014. március 25. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Másodszori nekifutásra, kedden hallgatólagosan elfogadta a szenátus azt a rendeletet,
mely révén a kovásznai Fenyő Szálloda és az egykori Ceauşescu-villa az állami
protokollalapból az ortodox egyház, illetve a védelmi minisztérium tulajdonába kerül. A
szenátus kedden másodszorra futott neki a tervezetnek, de mivel sem elfogadni, sem
visszautasítani nem sikerült azt, hallgatólagosan elfogadottnak nyilvánították, magyarázta
lapunknak Klárik László. Az RMDSZ Kovászna megyei szenátora leszögezte, mivel a
képviselőház a döntő fórum, még van esély, hogy megbukik a tervezet. „Az RMDSZ
álláspontja egyértelmű: amikor tavaly decemberben kiadták a rendeletet, a szövetség nem
volt kormányon, nem egyeztettek vele a kérdésben, így a szenátusban is ellene szavaztunk,
és a képviselőházban is így teszünk” – hangsúlyozta Klárik. Hozzátette, az RMDSZ szerint
méltánytalan, hogy az ortodox egyház szállodákat kapjon, míg a magyar történelmi
egyházak államosított ingatlanjaikat sem kapják vissza.

Borbély: prioritás marad a MOGYE-ügy
2014. március 25. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
„A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) ügye mindig is első
számú prioritás volt és marad a Romániai Magyar Demokrata Szövetség számára. Van
amit a politikum szintjén kell megoldani, ezt az RMDSZ teljesítette a 2011/1-es tanügyi
törvényen keresztül, amely világosan megfogalmazta azt a törvényes hátteret, amelynek
értelmében a magyar tagozatnak meg kell alakulnia” - reagált Borbély László, az RMDSZ
politikai alelnöke a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) nyílt
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Tartalmi és formai kifogásokat is talált a Velencei Bizottság az
alkotmánymódosítás-tervezetben

Erdély

levelére, amelyben a szervezet kifogásolta, hogy a kormányra lépés egyik feltételeként
emlegetett magyar tagozatról az egyetem szenátusa elhalasztotta a döntést.

2014. március 25. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Szabadság
Tartalmi és formai szempontból is javításra szorul a parlament különbizottsága által
kidolgozott alkotmánymódosító szövegtervezet - állapította meg a Velencei Bizottság
véleményezésében, amelyet kedden ismertettek a román hírforrások. Az Európa Tanács
alkotmányjogi tanácsadó testülete múlt heti ülésén fogadta el a kijelölt héttagú szakértői
bizottság 33 oldalas jelentését. A szakértők szerint az alkotmánymódosító tervezet
legnagyobb hiányossága az, hogy nem jelöli meg pontosan: milyen kormányzati formára
alapozzák az állam működését, és nem teremt egyértelmű viszonyrendszert az alapvető
állami intézmények között.

Biró: az RMDSZ-MPP paktummal az erdélyi magyarság nyer
2014. március 25. – Erdély Ma, Duna Tv
Biro Zsolt az RMDSZ-el kötött megállapodással kapcsolatosan azt mondta: „hogy ez az
egyesség kinek mit hoz a konyhára, azt majd az idő elfogja dönteni.”
Most lényeges eszközöket kapunk céljaink elérésére, az MPP ezután is ellenzéki pártként
fog működni, sőt ezután kétszeresen ellenzékben leszünk – fogalmazott Biró, aki elégedett
azzal, amit az RMDSZ-el folytatott tárgyalásokon elértek. Az MPP elnöke kihangsúlyozta
annak fontosságát, hogy 1989 óta először kötött egymással megállapodást két erdélyi
magyar párt. Hozzátette: nincs szó önfeladásról, amikor helye van a versenynek, akkor
versenyezünk egymással, amikor meg nincs helye, akkor nem versenyezünk.

Hétvégén is leadható a voks Marosvásárhelyen
2014. március 25. – szekelyhon.ro
Az Erdélyi Magyar Néppárt, az EMNT, az RMDSZ és az MPP irodáiban is leadhatják
voksaikat azok a marosvásárhelyi, illetve Maros megyei magyar állampolgárok, akik részt
vesznek az április 6-ai országgyűlési választásokon. Mindhárom erdélyi magyar politikai
alakulat segítséget nyújt az országgyűlési választáson leadott voksok Budapestre
juttatásában.

Pénzbírság a magyar nyelvű segélykérés megtagadásáért
2014. március 25. – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Népújság
Ezer-ezer lejes pénzbírság törlesztésére kötelezte az Országos Diszkriminációellenes
Tanács (CNCD) azt a három magán-, illetve jogi személyt, melyet felelősnek talált a 2013as marosvásárhelyi víkendtelepi segélykérő botrány miatt. Mint ismeretes, a vakációs
rádiót működtető SBS Broadcasting Group munkatársa, Nagy István Csaba műsorvezető
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CNCD: nem szankcionálhatók az autonómiapárti felszólalások
2014. március 25. – Krónika, Erdély Ma, Népújság
Nem minősülnek diszkriminációnak, ezért nem szankcionálhatók a Székelyföld
autonómiája melletti felszólalások – mutat rá az Országos Diszkriminációellenes Tanács
(CNCD) egy, a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesületnek
(RMOGYKE) küldött dokumentumban. Ebben – az Agerpres hírügynökség beszámolója
szerint – a testület Leonard Azamfirei, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem (MOGYE) rektora magyarokra sértő kijelentései kapcsán, február 26-án hozott
döntését indokolja. A CNCD szerint a felsőoktatási intézmény vezetője ugyanúgy kifejtheti
véleményét a magyar nyelvű oktatásról, ahogyan mások felszólalhatnak a székelyföldi
területi autonómiáért – mindkettő belefér a szólásszabadság kereteibe.

Erdély

megtagadta, hogy magyarul vagy németül szóljon a mikrofonba, amikor egy kétségbeesett
nagyapa a több tíz hektáros strandon elveszett unokájának szeretett volna üzenni.

Magyar műsorok egy szatmári román televíziócsatornán
2014. március 25. – maszol.ro
Heti rendszerességgel sugároz magyar nyelvű műsorokat a szatmárnémeti ITV
magánkézben lévő televízió keddtől, március 25-étől kezdve. Bő egy évvel ezelőtti indulása
óta már többször volt rá példa, hogy magyar nyelven sugárzott, most azonban
rendszerességet kap a kisebbség műsora. Az ITV tulajdonosa D. Păcuraru, aki a
tevékenységében több megyére kiterjedő Solpress média-trösztöt birtokolja, amelyhez a
Szatmári Magyar Hírlap is tartozik.

Magyar–román programok a Szent György Napokon

Bugárt Fico kijelentései aggasztják, Kiskát támogatja
2014. március 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó
Bugár Bélát, a Híd elnökét Robert Fico két kijelentése is aggasztja. Az elsőben Fico azt
mondta, hogy nőni fog az államelnök szerepe, és az elnök rövid időn belül fontosabb
politikai szereplővé válik, mint amilyen a miniszterelnök. A másik kijelentés lényege, hogy
Fico, amennyiben nem szerez kellő támogatást az államfőválasztáson, megfontolja további
politikai szereplését. „Ezekben a mondatokban az egész országnak címzett nagyon
veszélyes üzenetet látok és a választók zsarolásának tartom őket” – mondta Bugár, aki
megerősítette, a választás második fordulójában Andrej Kiskára fog szavazni.

Felvidék

2014. március 25. – Krónika
Idén is magyar–román közös programokat kínál a Szent György Napok alatt felállított
ifjúsági sátor. A főszervezők, a Háromszéki Ifjúsági Tanács (Hárit) és az ECOU Ifjúsági
Egyesület képviselői kedden sajtótájékoztatón számoltak be arról, hogy már hatodik éve
sikeresen működik a multikulturalitás az ifjúsági sátorban.
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2014. március 25. – bumm.sk, hirek.sk, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Köszönöm a támogatást – ez a magyar nyelvű szöveg olvasható Robert Fico államfőjelölt
Dél-Szlovákia-szerte elhelyezett óriásplakátjain. Bár a jelenlegi kormányfő nem fordíttatta
le magyar nyelvre az óriásplakátjain feltüntetett teljes szöveget, csak a
köszönetnyilvánítást, ám tőle már ez is meglepő. A magyarok ugyanis saját anyanyelvükön
csak most elsőízben szembesülnek Fico hozzájuk intézett üzenetével.

Felvidék

Államfőválasztás: Fico taktikázik – óriásplakátjain magyar felirat jelent meg

Fico cáfolja, hogy esetleg befejezné politikai pályafutását
2014. március 25. – MTI, bumm.sk, Új Szó
Robert Fico szóbeszédnek nevezte azokat a lapinformációkat, amelyek szerint ha gyenge
eredményt érne el az államfőválasztás második fordulójában, akkor megfontolja, hogy
folytassa-e politikai pályafutását. Rámutatott: kormányfői mandátuma a 2012-es
parlamenti választások eredményeihez köthető, vagyis nem függ össze az államfőválasztás
eredményével.

Hrnčiar Procházkáért elhagyhatja a Híd frakcióját
2014. március 25. – bumm.sk, Új Szó
A Híd párt parlamenti frakciójának egyik szlovák tagja, a turócszentmártoni Andrej
Hrnčiar Radoslav Procházka leendő új pártja felé kacsingat, és a napokban bejelentheti,
hogy elhagyja a vegyespárt képviselői klubját. Hrnčiar elmondta, ha távozna a Hídtól,
akkor visszaadja parlamenti mandátumát is, amelyet a Híd listáján indulva szerzett meg,
független jelöltként.

Megyei támogatásban részesül több komáromi intézmény

Mirović: Tartományi választások néhány hónapon belül
2014. március 25. – Vajdaság Ma
Az előre hozott tartományi választásokat néhány hónapon belül meg kellene tartani –
jelentette ki Igor Mirović, a Szerb Haladó Párt (SNS) alelnöke, s hozzátette, pártja nem
kívánja fontolóra venni Bojan Pajtić tartományi kormányfő - mint fogalmazott -

Vajdaság

2014. március 25. – hirek.sk, Felvidék Ma
Hétfőn Nyitrán ülésezett a megyei önkormányzat. Az MKP két szakbizottsági elnöki helyet
kapott; az egészségügyi és a vagyonjogi bizottság elnökét adja a párt. A megyei ülésen
döntöttek többek közt a Selye Gimnázium, a Sulek Gimnázium, a Jókai Színház, a Duna
Mente Múzeuma, a komáromi hajógyári iskola költségvetésének emeléséről is. A
képviselők továbbá szavaztak arról, hogy az 5%-os önrészt (kb. 60 ezer euró) a komáromi
Szinnyei könyvtár felújításához a megye állja.
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Novosti: Vučić április 24-én alakítja meg az új kormányt
2014. március 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Április 24-én alakul meg az új szerbiai kormány Aleksandar Vučićtyal, a Szerb Haladó Párt
(SNS) elnökével az élén – értesült a Večernje novosti. A lap információi szerint a
legbefolyásosabb politikai személyiségek által meghatározott menetrend szerint a szerbiai
köztársasági parlament alakuló ülését április 17-én kellene tartani. Csak a képviselők
eskütétele után fogja Vučić formálisan is elfogadni Tomislav Nikolić államfőtől a
kormányalakításra vonatkozó felkérést, akkor viszont a lehető legrövidebb időn belül
közzéteszi a minisztereinek névsorát.

Vajdaság

komolytalan ajánlatait, Pajtićnak pedig nincs joga feltételeket állítani, mert ezt nem kérték
tőle a polgárok választói akaratukkal.

Pénteken avatják Szabadkán a Kosztolányi-szobrot
2014. március 25. – Pannon RTV
Kosztolányi Dezső egész alakos szobrát a héten avatják a Kosztolányi Napok keretében, az
író születésének 129. évfordulója alkalmából március 28-án. Az Emlékparkot a szabadkai
gimnázium melletti téren alakították ki. “Azon az éjjel az órák összevissza vertek. Azon az
éjjel holdfényben úsztak mind a kertek.” Kosztolányi Dezső író, költő, műfordító, kritikus,
esszéista, újságíró, a Nyugat első nemzedékének tagja Szabadkán született 1885. március
29-én.

„Vajdaság csak akkor létezhet, ha ápolja hagyatékát”

Oklevélátadó a Rákóczi-főiskolán
2014. március 25. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Oklevélátadó ünnepségét tartott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Felnőttképzési Központja, amely korosztálytól függetlenül kínál lehetőséget mindazoknak,
akiknek fontos a tanulás. Immár tíz éve szervez tanfolyamokat és képzéseket, melyek
eredményeképpen évről évre egyre több hallgató vehet át oklevelet. A képzés előnye a

Kárpátalja

2014. március 25. – Pannon RTV
A Vajdaságban élő nemzeti közösségek önszerveződésének formáiról és oktatási-kulturális
életéről tartottak konferenciát Újvidéken az Európai Régiók Bizottságának képviselői. Az
elhangzottak szerint a Vajdaságban élő kisebbségek sokszínű kultúrájuk megőrzését az
önszerveződésnek köszönhetik. Vajdaság csak akkor létezhet, ha őrzi és ápolja sokszínű
hagyatékát, ha megtartja európai értékeit – hangzott el a régiók képviselőinek
tanácskozásán, Újvidéken. Vajdaságban egy Európában egyedinek számító oktatási
rendszer létezik, amely hat nyelven működik- emelte ki Deli Andor tartományi oktatási,
közigazgatási és nemzeti közösségi titkár.
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Nyári nyelvtábor Balatonszemesen
2014. március 25. – Volksgruppen
Nyári nyelvtábort hirdet a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. Idén Balatonszemesen
lesz a tábor, ahol a magyar anyanyelvűek németül, a német anyanyelvűek pedig magyarul
tanulhatnak. Július 8.-17. között a tanórák mellett számtalan szórakoztató program is
várja a jelentkezőket. A táborba 9 és 16 év közötti diákok jelentkezését várják. Idén
újdonságnak számít, hogy a táboron való részvételt beszámítják a Felsőőri Kétnyelvű
Szövetségi Gimnázium felvételijébe.

Őrvidék

minőség, ami jó hírnevet biztosít az intézménynek.. Az okleveleket Tóth István főkonzul és
Váradi Natália, a Felnőttképzési Központ igazgatója adta át.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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