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Martonyi János Kárpátalján: Ne bántsd a magyart! 
2014. március 1. – MTI, Heti Válasz, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A legkisebb incidens esetén is azonnal hallatni fogjuk a hangunkat - jelentette ki Martonyi 

János szombaton Ungváron. A magyar külügyminiszter jelezte, vasárnap a visegrádi 

országok külügyminiszterei közös levélben javasolják, hogy az Európai Unió kezdje meg a 

társulási és szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat Ukrajnával. A 

kárpátaljai magyarságot érintő legfontosabb kérdés jelenleg a nyelvtörvény, azonban a 

hatályon kívül helyezés „gazdáját" Martonyi Jánosnak nem sikerült fellelnie Kijevben. 

Arszenyij Jacenyuk miniszterelnök és Vitalij Klicsko, az UDAR párt elnöke is azt mondta, 

ők nem értenek egyet a kisebbségek számára kedvezőtlen döntéssel. A külügyminiszter 

némi malíciával tette hozzá, soha ekkora nemzetközi figyelem nem irányult a kisebbségi 

nyelvhasználati kérdésre, mint az ukrán parlament hatályon kívül helyező szavazása után. 

 

SZKT: a kormányra lépés mellett érvelt Kelemen Hunor 
2014. március 1. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Szabadság 

Az RMDSZ kormányra lépése melletti érvek voltak túlsúlyban abban a beszámolóban, 

amelyet a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) marosvásárhelyi ülésén Kelemen Hunor, 

a szövetség elnöke tartott szombaton. Kelemen Hunor a kormányra lépéssel kapcsolatos 

tárgyalások lefolytatásához kért felhatalmazást a szövetség kisparlamentjétől, az SZKT-tól. 

Megemlítette, a vasárnap délután lefolytatandó tárgyalásoknak akár az is az eredménye 

lehet, hogy az RMDSZ ellenzékben marad, az is, hogy parlamenti támogatást nyújt a 

kormánynak, de az is, hogy a szövetség vállalja a kormányzást.  

 

Semjén: az erdélyiek döntése a szerepvállalás 
2014. március 2. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Magyar Hírlap 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős magyar miniszterelnök-helyettes szerint az RMDSZ 

várható kormányzati szerepvállalása az erdélyi magyarság és az RMDSZ döntése, amelybe 

a magyar kormány természetesen nem szól bele. Semjén Zsolt az MTI kérdésére vasárnap 

elmondta: egy politikai párttól általában elvárható, hogy figyelembe vegye kötődését a 

nemzetközi pártcsaládhoz, de az RMDSZ kisebbségi érdekvédelmi szervezet is. A 

miniszterelnök-helyettes szerint ezért legitim az RMDSZ törekvése, hogy szeretne 

kormányon lenni, hogy védelmet és forrásokat biztosítson az ottani magyarságnak. 

 

Käfer Istváné a Megbékélési és együttműködési díj 
2014. március 1. – MTI, Magyar Nemzet 

Käfer István irodalomtörténész, bibliográfus, egyetemi docens veheti át a Charta XXI 

mozgalom Megbékélési és együttműködési díját péntek este Budapesten, a Párbeszéd 

Házában. Surján László, az Európai Parlament alelnöke, a mozgalom alapítója szerint, 

„Egymást támogató nemzetek, egymást ismerő és szerető emberek, kultúránk sok közös M
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http://hetivalasz.hu/vilag/az-ukran-politikai-esemenyek-miatt-aggodo-160-ezres-magyar-kozosseget-biztositotta-magyarorszag-tamogatasarol-73772
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szkt-a-kormanyra-lepes-mellett-ervelt-kelemen-hunor
http://www.kronika.ro/belfold/kormanyra-vagyik-az-rmdsz
http://www.hirado.hu/2014/02/28/kafer-istvane-a-megbekelesi-es-egyuttmukodesi-dij/?source=hirkereso
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eleme, vándorló dallamok, közösen tisztelt múltbéli királyok, közösen szeretett táj. 

Utópia? Käfer István munkája, gondolatai, könyvei, tanulmányai azt üzenik: álom ugyan, 

de megvalósítható.” 

 

Tőkést ajánlják RMDSZ-es alapítók a szövetség EP-listájára 
2014. február 28. – Krónika 

Tőkés Lászlónak az RMDSZ európai parlamenti jelöltlistájára történő felvételét 

szorgalmazza a szövetség Szatmár megyei szervezetének két alapító tagja. Csirák Csaba és 

Muzsnay Árpád az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) szombati 

marosvásárhelyi ülése apropóján tette közzé a szövetség vezetőségének, parlamenti 

képviselőinek és szenátorainak, a miniparlament tagjainak címzett nyílt levelét. Ebben a 

két közéleti személyiség úgy vélekedik, hogy az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) 

között a politikai együttműködésről zajló tárgyalás azon megegyezés lehetőségét kínálja, 

mely szerint a közös jelöltlista harmadik helyére az 1989-es romániai forradalom 

nemzetközileg elismert személyisége kerüljön. 

 

A székely zászló kérdésére is kitér az Egyesült Államok országjelentése 
2014. február 28. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az Egyesült Államok külügyminisztériumának országjelentése felleltározza az emberi 

jogok tavaly Romániában észlelt megsértéseit. Megállapítja, a romák a széleskörű 

társadalmi diszkrimináció miatt továbbra sem férhettek hozzá akadálymentesen az 

oktatáshoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz, megfelelő lakáskörülményekhez és 

munkalehetőségekhez. A magyar kisebbséget szimbólumaik használata terén érte 

támadás, illetve a gyakorlatban továbbra sem érvényesülnek maradéktalanul az 

anyanyelvhasználatot szavatoló törvények. A jelentés magyar kisebbségre vonatkozó 

fejezetében a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat tavaly júniusban kiadott, Kovászna megyéről 

szóló átfogó jelentésére is alapoz. 

 

Dorin Florea konszenzusos megoldást szeretne a kulturális főváros-
projektben 
2014. február 28. – transindex.ro 

Konszenzusos megoldást szeretne Dorin Florea a Székelyföld, Európa Kulturális Fővárosa 

projektben. Marosvásárhely polgármestere csütörtökön azt kérte a helyi tanácstól, döntsék 

el, támogatják-e, hogy Marosvásárhely is részt vegyen a székelyföldi projektben - tudósít 

az Erdély Fm. Florea tárgyalást kezdeményezett jövő hétre, amikor Marosvásárhely 

álláspontjáról egyeztetnek. Azt mondta, az elmúlt 10-15 évben a konfliktusok városa volt 

Marosvásárhely, és nem szeretné, ha a kulturális főváros projekt is olyan botrányokat 

váltana ki, mint korábban a MOGYE-ügy vagy a fakivágások. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tokest-ajanljak-rmdsz-es-alapitok-a-szovetseg-ep-listajara
http://itthon.transindex.ro/?cikk=22692
http://itthon.transindex.ro/?hir=35607
http://itthon.transindex.ro/?hir=35607
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Legalább két tárcát szeretne az RMDSZ 
2014. február 28. – Erdély Ma, MTI 

Megkezdte a tárgyalásokat a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a Victor 

Ponta miniszterelnök vezette Szociáldemokrata Párttal (PSD) a magyar érdekképviselet 

kormányra lépésének feltételeiről, amelyekről a két politikai alakulat egyezményt készül 

aláírni – közölte pénteken az MTI-vel Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. 

Elmondta, a dokumentum nemcsak arról szól, hány miniszteri tárcát, államtitkári és 

prefektusi tisztséget kap az RMDSZ: a szövetség ezek mellett számos javaslatot 

fogalmazott meg a jelenlegi kormányprogram kiegészítésére. 

 

Az MPP még keresi a jelöltjét az RMDSZ EP-listájára  
2014. február 28. – maszol.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) továbbra is igényt tart az RMDSZ európai parlamenti 

képviselőjelölt-listájának harmadik helyére, ám a jelölttel még nem rukkolt elő. A két 

szervezet vezetői csütörtök délután Marosvásárhelyen egyeztettek újból az 

együttműködésről. Az RMDSZ főtitkára, Kovács Péter a maszol.ro-nak, a találkozón 

elemezték azt a megállapodás-tervezetet, amelyet az MPP javasolt a legutóbbi tárgyalási 

fordulón. Tájékoztatása szerint megegyeztek abban, hogy együttműködnek a 

területiautonómia-tervezet ügyében, és az RMDSZ támogatja az MPP megjelenését 

nemzetközi szinten. „A polgári párt tagfelvételi kérelmét az Európai Néppártba (EPP) 

azonban az RMDSZ nem tudja támogatni, mert az EPP nem fogad be parlamenten kívüli 

alakulatokat" – magyarázta a politikus.  

 

Pontáék nem állnak el a zászlóperektől 
2014. február 28. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Victor Ponta miniszterelnök és helyettese pénteken egybehangzóan úgy nyilatkozott: az 

RMDSZ nem szabta kormányra lépése feltételéül a székely zászló kitűzésének 

engedélyezését. A szociáldemokrata kormányfő római látogatása során újságírói kérdésre 

elmondta azt is: a szövetség azt sem kezdeményezte, hogy Bukarest álljon el attól a több 

mint félszáz pertől, amelyet a székelyföldi megyék prefektusai indítottak a Hargita és 

Kovászna megyei önkormányzatok ellen a székely zászló kitűzése miatt. Hasonlóképpen 

foglalt állást a nap folyamán Liviu Dragnea szociáldemokrata miniszterelnök-helyettes is, 

leszögezve: szóba sem jöhet, hogy a kormány területi képviselői visszavonják bírósági 

keresetüket. 

 

EMNP: legyen az autonómia a kormányra lépés feltétele 
2014. február 28. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) azt várja el az RMDSZ-től, hogy a kulturális 

autonómiát és a sajátos jogállású regionális autonómiát tegye a kormányzati 

szerepvállalása feltételévé – jelentette ki Toró T. Tibor, az EMNP elnöke pénteken egy 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=159621&cim=legalabb_ket_tarcat_szeretne_az_rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/25630-az-mpp-meg-keresi-a-jeloltjet-az-rmdsz-ep-listajara
http://www.kronika.ro/belfold/kelemenek-rabolintottak-a-kormanyzasra-pontaek-nem-allnak-el-a-zaszloperektol
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/emnp-legyen-az-autonomia-a-kormanyra-lepes-feltetele
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Nagyváradon tartott sajtótájékoztatón. A pártelnök hozzátette, most van a megfelelő 

pillanat arra, hogy a kisebbségi törvény elfogadtatásával az RMDSZ érvényesítse a magyar 

közösség kulturális autonómiáját. 

 

Realitatea: a román diákok nem akarják hordani a székely szimbólumos 
egyenruhát Kovásznán 
2014. március 1. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Nem akarják hordani a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor iskola román diákjai az iskola új 

egyenruháját, mert az székely szimbólumokat - kék mezőben arany napot és holdat - 

tartalmaz - írja a Realitatea. A hírcsatorna szerint a pólók és ingek viselése kötelező, de 

csak a magyar diákok hajlandók viselni, míg a Székely Hírmondónak nyilatkozó Becsek 

Éva igazgató azt mondja, nem kötelező, csak ajánlott az egyenruha. Tavaly ugyancsak a 

Kőrösi Csoma Sándor iskolában tört ki a "hajpánt-botrány". 

 

Tamás: a magyarság érdeke közel kerülni a döntéshozáshoz 
2014. március 1. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az RMDSZ elnöksége vasárnap ül le Victor Ponta miniszterelnökkel, hogy a kormányba 

lépés feltételeiről tárgyaljon. Oláh Gál Elvira ezzel kapcsolatosan kérdezte Tamás Sándort, 

Kovászna megye önkormányzatának elnökét, a párt háromszéki területi elnökét. Tamás 

Sándor szerint a magyarság érdeke közel kerülni a döntéshozáshoz, vagy kormányba lépni, 

vagy a parlamentből támogatni a jelenlegi törékeny többséggel rendelkező kormánypártot. 

 

Kovács Péter: mindent az európai parlamenti választásoknak kell alárendelni 
2014. március 1. – Erdély Ma 

A Szövetségi Képviselők Tanácsán Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára az európai 

parlamenti választásokra reflektált, valamint összegezte egy lehetséges kormányalakítás 

pozitív hozadékait. A főtitkár beszédében rámutatott arra, hogy a Szövetség 25 éve, a 

diktatúra bukása óta a romániai magyarok képviseletét látja el: „azért nem lettünk párt, 

hanem erős szövetség, mert tudtuk, minden magyarra vigyázni kell. Mindegy Erdély mely 

részén él, melyik egyház tanait követi vagy éppenséggel milyen politikai nézeteket vall, 

képviseljük őt.” 

 

Hétfőn minden kiderül az RMDSZ kormányra lépéséről 
2014. március 1. – maszol.ro 

Vasárnap délután kezdik el a tárgyalásokat az RMDSZ vezetői Victor Ponta 

miniszterelnökkel, és akkor lépnek be a kormányba, ha hétfő délig sikerül megállapodniuk 

– jelentette ki szombaton Kelemen Hunor néhány perccel azután, hogy felhatalmazást 

kapott a Szövetségi Képviselők Tanácsától (SZKT) a koalíciós szerződésről szóló 

egyeztetésekre. A szövetségi elnök tájékoztatása szerint a vasárnapi találkozón egy három 

fejezetből álló dokumentumot – „kívánságlistát” – tekintenek kiindulópontnak. Ebben az 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35611
http://itthon.transindex.ro/?hir=35611
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=159692&cim=tamas_a_magyarsag_erdeke_kozel_kerulni_a_donteshozashoz_audio
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=159714&cim=kovacs_peter_mindent_az_europai_parlamenti_valasztasoknak_kell_alarendelni
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/25665-hetfon-minden-kiderul-az-rmdsz-kormanyra-lepeserol
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RMDSZ szerint megoldásra váró közösségi jogokhoz kapcsolódó, gazdasági-szociális, 

illetve infrastrukturális beruházásokról szóló kérdések szerepelnek. 

 

Bemutatkoztak az SZKT-n az RMDSZ EP-jelöltjei 
2014. március 2. – transindex.ro 

Az RMDSZ SZKT-jának szombati, marosvásárhelyi ülésén utolsó napirendi pontként az 

SZKT megerősítette a SZÁT február 22-én elfogadott, az RMDSZ európai parlamenti 

képviselőjelöltjeinek rangsorolásáról szóló döntését, illetve felhatalmazta a szövetségi 

elnököt, hogy folytassa a tárgyalásokat a Magyar Polgári Párt vezetőségével, és megegyezés 

esetén kiegészítse az RMDSZ európai parlamenti jelöltlistáját. Ezt megelőzően az RMDSZ 

EP-listáját vezető öt jelölt mutatkozott be. 

 

Tőkés: szavazhat, de nem választhat az erdélyi magyar 
2014. március 2. – Erdély Ma 

2007-ben, az uniós csatlakozás évében a verseny, a 2009-es választáskor az összefogás 

mozgósította a romániai magyar szavazókat az európai parlamenti választásokon – véli 

Tőkés László, aki először független jelöltként, utóbb pedig a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közös listáján jutott be az Európai 

Parlamentbe. Idén se verseny, se összefogás. Tőkés László és Toró T. Tibor, az Erdélyi 

Magyar Néppárt elnöke szerint az RMDSZ teljesen elzárkózott a választási koalíciótól, 

ezért nagyon nehéz helyzetben lesznek a romániai magyar szavazók május 25-én, hiszen – 

mint mondták – legfeljebb csak voksolhatnak, de nem választhatnak. 

 

Megalakult az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács érmelléki szervezete 
2014. március 2. – Erdély Ma, Krónika 

A kistérségi identitás megerősítése és az önrendelkezés gondolatának népszerűsítése 

érdekében a hétvégén Érmihályfalván megalakult az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) érmelléki szervezete. Elnökének ifj. Szilágyi Ferenc egyetemi oktatót, a 

földrajztudományok doktorát választották. A rendkívüli ülést levezető Török Sándor, az 

EMNT Bihar megyei elnöke bevezetésképpen elmondta: az Érmellék azon kevés –

Székelyföldön kívüli – kistérségek egyike, ahol jelentős a tömbben élő magyarok száma. A 

területi szervezet létrehozását azért tartották szükségesnek, hogy a köztudatban még 

jobban megjelenjen a kistérségi öntudat, amely az Érmellék, tágabb értelemben pedig a 

Partium autonómiatörekvéseit erősítheti. 

 

Koalíció: kimarad az RMDSZ? 
2014. március 2. – Krónika 

Hétfőn kiderülhet, hogy az RMDSZ részvételével alakul meg az új kormány, vagy sem, 

miután a szövetség és a Szociáldemokrata Párttal (PSD) közötti, a kormányra lépés 

feltételeiről szóló, vasárnapra tervezett tárgyalásokat hétfőre halasztották. Hivatalos 

közlések szerint Victor Ponta kormányfő programja miatt kellett halasztani, ugyanakkor 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35613
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=159749&cim=tokes_szavazhat_de_nem_valaszthat_az_erdelyi_magyar_audio
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=159760&cim=megalakult_az_erdelyi_magyar_nemzeti_tanacs_ermelleki_szervezete
http://www.kronika.ro/belfold/kormanyra-vagyik-az-rmdsz
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bukaresti sajtóértesülések szerint nem kizárt, hogy egyes ellenzéki képviselők, a főleg Dan 

Diaconescu Néppárt (PPDD) honatyáinak meggyőzése révén a Szociáldemokrata Uniónak 

(USD) az RMDSZ nélkül is meglesz a parlamenti többsége. Így lehet, hogy az RMDSZ csak 

kívülről támogatja a kormányt, ha egyáltalán, PSD-s források szerint ugyanis a 

szociáldemokratáknak nemigen akaródzik elfogadni az RMDSZ néhány, a kisebbségi jogok 

bővítésére vonatkozó feltételét. 

 

Románok Erdély önrendelkezéséért 
2014. március 2. – Krónika 

Több mint tízezren írták alá eddig azt a kormánynak címzett internetes petíciót, amelynek 

kezdeményezői Erdély önrendelkezését kérik. Az aláírók között több százan román 

nemzetiségűek. A petíciót az Autonomy for Transylvania Facebook-oldal köré szerveződő 

mozgalom indítványozta, céljuk, hogy legalább 15 ezer aláírást gyűjtsenek össze. 

 

Mediafax: elmaradt vasárnap a Kelemen–Ponta-találkozó  
2014. március 2. – maszol.ro 

Elmaradt az RMDSZ vezetőinek vasárnapra tervezett találkozója a Szociáldemokrata 

Szövetség (USD) képviselőivel. A koalíciós tárgyalásokat Victor Ponta miniszterelnök 

programja miatt halasztották hétfőre – írta a Mediafax. A hírügynökség szerint kormányfő 

este a Szociáldemokrata Párt (PSD) volt elnöke, Ion Iliescu tiszteletére szervezett 

koncerten vesz részt a fővárosban. A tárgyalások elhalasztásától függetlenül Victor Ponta 

vasárnap a România TV-ben azt nyilatkozta: az RMDSZ kormányra lép és 

minisztériumokat kap.  

 

Băsescu: alkotmányellenes a kormányprogram megváltoztatása  
2014. március 2. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Szabadság 

Alkotmánybírósághoz fordul Traian Băsescu államfő, ha a Victor Ponta szociáldemokrata 

(PSD) miniszterelnök vezette kormány beemeli programjába a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) célkitűzéseit - jelentette be az elnök egy vasárnapi 

televíziós interjúban. Băsescu azt fejtegette, hogy a kormány programját csak a parlament 

fogadhatja el egy új kabinet beiktatásakor, de a maga részéről semmiképp nem adna újabb 

kormányalakítási megbízást Victor Pontának, akit velejéig korrupt politikusnak tart. A 

liberálisok kilépése után a PSD az RMDSZ-szel tárgyal a közös kormányzás feltételeiről egy 

új, magabiztos kormánytöbbség kialakítása érdekében.  

 

RMOGYKE-rendezvény a magyar oktatásért 
2014. március 3. – Krónika 

Az anyanyelvű orvosi és gyógyszerészeti oktatás támogatásáért báloztak szombaton közel 

százan Marosvásárhelyen, a belvárosi Keresztelő Szent Jánosplébánia Deus Providebit 

Házában. A termet megtöltő, jobbára fiatalok mellől a hangulatos rendezvényről éppen 

azok hiányoztak, akikért a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképző Egyesület 
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(RMOGYKE) meghirdette második jótékonysági bálját. Az idén nemcsak az egyetem 

magyar vezetői, de a magyar professzorok is távol maradtak, mi több, a házigazda 

egyesület elnöke sem jött el. 

 

Rafaj: a Jobbik azt teszi, amit Szlovákia enged neki 
2014. február 28. – bumm.sk 

Várható volt, hogy a Jobbik dunszerdahelyi akciója kapcsán megszólal a Szlovák Nemzeti 

Párt is, és ezt meg is tette. Rafael Rafaj szerint a szlovák hatóságok nem tudják hatékonyan 

eliminálni a magyar kettős állampolgárságról szóló törvényt, a Jobbik pedig ezt használja 

ki. „Ha a szlovák kormány azt állítja, hogy a Magyarországgal való kapcsolatok kiválóak és 

problémamentesek, és nem tesz lépéseket Szlovákia megvédésének érdekében, nem 

csodálkozhatunk, hogy Dél-Szlovákiában gárdisták futkosnak” – mondta az SNS alelnöke. 

 

Idén korábban folyósítják a kisebbségi támogatásokat 
2014. február 28. – hirek.sk 

Idén az előző évekhez képest jóval korábban megkaphatják a „Nemzeti kisebbségek 

kultúrája" program keretében kérvényezett támogatást azok a szervezetek, amelyek a 

nemzeti kisebbségek nyelvének és kultúrájának ápolását célzó rendezvényeket szerveznek. 

A kérelmek beérkezésének határideje 2014. január 31-én zárult. A pályázatokat értékelő 

bizottságok február 20-án kezdték meg munkájukat, s azt becslések szerint március 21-re 

fejezik be. 

 

Bárdos Gyula: Március tizenötödike legyen az összefogásunk napja! 
2014. március 1. – Felvidék Ma, hirek.sk  

Megkezdődött pénteken a szlovákiai államfőválasztás hivatalos kampányidőszaka. Bárdos 

Gyula, az ország történetének első magyar államfőjelöltje este a révkomáromi Városi 

Művelődési Központban tartotta meg kampánynyitó rendezvényét. Bárdos beszédében 

kifejtette: államfőjelöltsége a felvidéki magyar közösség „felnőtté válási” folyamatának 

fontos része, amely során bebizonyítható, hogy a hazai magyar közösség tagjai nem 

másodrangú állampolgárok.  

 

Samu és Solymos között nincs vita: legyen regionális nyelv a magyar!  
2014. március 1. – Felvidék Ma 

Az MKP és a Most-Híd is azon az állásponton van, hogy a magyart regionális nyelvként 

ismerjék el Szlovákiában – hangzott el az Anyanyelvünkért Polgári Társulás komáromi 

konferenciáján, melyen a kétnyelvűség ügyét szorgalmazó civil szervezetek is 

bemutatkoztak. Solymos László, a Most-Híd frakcióvezetője elmondta: a magyar 

közösségnek a megmaradása érdekében oktatási és kulturális önkormányzatiságra van 

szüksége, valamint arra, hogy anyanyelvét regionális nyelvként kezeljék. 
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A magyaroknak „nem tetszik az orbáni jelszó” 
2014. március 1. – Népszabadság 

Focus közvélemény-kutató pénteken nyilvánossságra hozott adataiból derül ki  Bárdos 

Gyulára, a Magyar Közösség Pártjának jelöltjére csupán a megkérdezett magyarok 31,9 

százaléka szavazna, csaknem 18 százalékuk pedig valamelyik szlovák vetélytársára. A 

magyar jelöltet elsősorban saját pártjának szimpatizánsai (72,4 százalék) támogatják, a 

Bugár Béla vezette Híddal rokonszenvezőknek viszont alig a fele (48,1 százalék) választaná 

őt. Peter Morvay kommentárjában úgy véli, hogy viszonylag sok az olyan szlovákiai 

magyar, akinek ugyan Bárdossal semmi baja, ennek ellenére nem kívánnak rá szavazni, 

mert olyan párt jelöltje, amely feltétlenül támogatja, s a legkisebb bírálatoktól is védi 

Orbán Viktort, ráadásul az MKP jelöltje még a választási jelszavát (Merjünk nagyok lenni!) 

a magyar kormányfő-pártelnöktől vette át. 

 

Szabadka: Díszülés az I. Vajdasági Konvenció 10. évfordulóján 
2014. február 28. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség szervezésében megemlékeztek az egy évtizedes 

kezdeményezésről, amelyhez akkor politikai pártok, civil szervezet és magánszemélyek is 

csatlakoztak. Vajdaság autonóm tartomány státusát megszüntette a miloševići rezsim. 10 

évvel ezelőtt az I. Vajdasági Konvención megpróbálták visszaszerezni a tartomány valódi 

autonóm jogköreit. 

 

A Demokrata Párt magyar tagjai pártolnak át a VMSZ-hez 
2014. február 28. – Vajdaság Ma, Kossuth Rádió 

Nemrég kettészakadt Boris Tadić volt államfő Demokrata Pártja, amelynek számos magyar 

tagja és szavazója is volt. Most egyre többen lépnek át közülük a VMSZ-be, van ahol 

testületileg. Királyhalmán a demokraták teljes vezetése átigazolt a magyar pártba, mondta 

Osztrogonác Simon. A VMSZ helyi szervezetének elnöke arról tájékoztatta a Kossuth Rádió 

Határok nélkül című műsorát, hogy egy héttel ezelőtt a 14-15 tagból kilencen aláírták az 

átlépésüket. Ezek az emberek az elmúlt időszakban is politikailag aktívak voltak a faluban, 

tette hozzá Osztrogonác Simon, aki örömét fejezte ki, hogy úgy gondolták, a VMSZ 

keretein belül folytatják politikai pályafutásukat 

 

Szabadkára is kihatnak a parlamenti választások 
2014. március 1. – Magyar Szó 

Rendezni kell végre Vajdaság statútumának kérdését. Az idén 8 éve, hogy a szerbiai 

kormány új alkotmányt hozott meg, és azóta sem tudott zöld ágra vergődni Vajdasággal. A 

választások után az elkövetkező pár hónapban ezt a problémát meg kell oldani – mondta 

Kern Imre, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökségi tagja, a VMSZ pénteki lakóssági 

fórumán. “Fontosnak tartjuk, hogy a Vajdaság hatásköreit definiáló törvény minél előbb 

megszülessen, illetve megoldódjon végre Vajdaság finanszírozása is. Ezt a kérdést is csak 
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törvénnyel lehet megoldani. Mi azon leszünk, hogy az új kormány megalakulása után 

rögtön ezzel kezdje tevékenységét.” 

 

Lejárt a határidő, összesen húsz választási listát adtak át 
2014. március 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Éjfélkor járt le a választási listák átadásának határideje a március 16-i előrehozott 

parlamenti választásokra, s az utolsó napon a Köztársasági Választási Bizottság (RIK) még 

nyolc listát vett át, írja a Tanjug. A választási bizottság eddig 12 listát hirdetett ki, s ha ezt a 

nyolcat is bejelenti, akkor összesen húsz párt és koalíció szerepel majd a szavazólapon. Az 

összegyűjtött választási listákat a RIK legkésőbb március 5-ig megerősíti. 

 

Korábban csorbultak a kisebbségi jogok 
2014. március 1. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Maglai Jenő, Szabadka polgármestere pénteken a kisebbségi jogokról tárgyalt a magyar, a 

horvát és a bunyevác nemzeti tanácsok képviselőivel. A polgármester szavai szerint a 

nemzetik közösségek jogait az önkormányzat nem tartotta be. Az egyik ilyen 

kötelezettséget március elsejétől az önkormányzat magára vállalta, mégpedig a 

kisebbségek nyelvén tanuló diákok utaztatási költségeit ezek után a városi költségvetésből 

különítik el. 

 

Magyar és egyben polgári program 
2014. március 1. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Minél nagyobb erő áll mögöttünk, annál nagyobb lesz érdekérvényesítő erőnk. Az erőnket 

mástól nem kell kapnunk, hanem magunknak biztosítanunk. Programunk lényege, 

szándéka és célja megállítani azt a folyamatot, amely az utóbbi időben fellendült és erőt 

kapott: az elvándorlás folyamatát – hangsúlyozta pénteken a Vajdasági Magyar Szövetség 

programismertető topolyai rendezvényén a párt elnöke, Pásztor István, aki a VMSZ 

programját magyar programként, de egyidejűleg polgári programként is jellemezte. 

 

Az anyanyelven folyó oktatás ösztönzése 
2014. március 1. – Magyar Szó 

A 10. Útmutatók (Putokazi) oktatási börze keretein belül kerekasztal-megbeszélést 

szervezett a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság. – A magyar 

ajkú általános iskolás diákok valamivel több, mint 80 százaléka tanul anyanyelven. 

Érdekes módon, amikor ezek a tanulók középiskolába iratkoznak, ez az arány nem 

változik. 

 

Nemzeti Közösségek Listája a 14-es sorszámot kapta 
2014. március 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Köztársasági Választási Bizottság 2014. március 1-én elfogadta és kihirdette a Nemzeti 

Közösségek Listája választási koalíció jelöltlistáját. A Nemzeti Közösségek Listája a 14-es 
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sorszámot kapta meg a 2014. március 16-i választásokra. Az MRM 6 jelöltet állított. A lista 

harmadik helye a mozgalmat illeti. A törvényi jogszabályok teljesítése érdekében női jelölt, 

Gazdik Erzsébet tölti be ezt a helyet, de az MRM Elnökségének döntése értelmében a lista 

harmadik mandátumának megszerzése esetében a következő MRM-es jelölt, László Bálint, 

a párt elnöke vállalná a köztársasági képviselői posztot. 

 

Életútról, célokról és érdekérvényesítésről - A Vajdasági Magyar Szövetség 
képviselőjelöltjeinek portréja (1.) 
2014. március 2. – Magyar Szó 

Bő két héttel a március 16-i rendkívüli parlamenti választásokat megelőzően a Magyar Szó 

kétrészes sorozatban mutatja be a Vajdasági Magyar Szövetség választási listájának első 

hat jelöltjét. Ezúttal Fremond Árpáddal, Pék Zoltánnal és Vicsek Annamáriával 

ismerkedhetnek meg az olvasók.  

 

Holnapig lehet átadni a vagyon-visszaszármaztatási kérelmeket 
2014. március 2. – Vajdaság Ma 

Hétfőn éjfélkor jár le a határidő, ameddig a régi tulajdonosok a Vagyon-

visszaszármaztatási Ügynökséghez benyújthatják a restitúciós kérelmet a második 

világháború után elkobzott ingatlanaikra. Arra számítanak, hogy összesen körülbelül 

hatvanezer kérelmet adhatnak át addig, a polgárok Szerbia-szerte 150 helyen nyújthatják 

be a dokumentációt, a legnagyobb tolongás pedig az elmúlt héten volt a határidő lejárta 

előtt, jelenti a Szerbiai Rádió-Televízió. 

 

Harc a vajdasági magyar fiatalokért  
2014. március 2. – Pannon RTV 

A fiatalok munkába állítását és az elvándorlás megfékezését tartja a legfontosabb 

feladatnak a Vajdasági Magyar Szövetség két budiszavai köztársasági jelöltje. Bátori 

Ferenc, a VMSZ budiszavai köztársasági képviselőjelöltje Újvidéken dolgozott tűzoltóként, 

most nyugdíjas. Véleménye szerint nagy problémát okoz a faluban, hogy a fiatalok nem 

tudnak munkába állni.  

 

Szvobodások az ukrán kormányban 
2014. február 28. – Kárpátalja 

A február 27-én megalakult, magát demokratikusnak kikiáltó Jacenyuk-kormány 

miniszterei között három szvobodás is van. S ez, ismerve a szvobodások nézeteit a 

kisebbségekről, pl. a nyelvtörvény ügyében vagy a kárpátaljai magyarokhoz való 

viszonyukat – a vereckei emlékmű felgyújtása, más magyar vonatkozású emlékművek 

megrongálása, stb. –, nem igazán a demokrácia csúcsa. 
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Maradt a régi végrehajtó bizottság 
2014. március 1. – Kárpátalja 

Beregszászban marad a tanács, a polgármester, a többek által korruptnak kikiáltott 

rendőrfőnök és a hétfőn leváltott végrehajtó bizottságot is újraválasztották. Az UMDSZ-es 

képviselők a lemondott Régiósok helyett az Egységes Centrummal (JeC) kötöttek sebtében 

koalíciót, így minden maradhat úgy, ahogy volt.  

 

Martonyi János Beregszász polgármesterével tárgyalt 
2014. március 1. – MTI, Kormány.hu, Magyar Nemzet 

Az ukrajnai belpolitikai válságról és a kárpátaljai magyarság helyzetéről tárgyalt Martonyi 

János külügyminiszter szombaton Beregszászon Babják Zoltánnak, a kárpátaljai város 

polgármesterével. A város vezetője ismertette a kárpátaljai hivatalos látogatáson 

tartózkodó magyar külügyminiszterrel a település helyzetét. Martonyi János tájékoztatta a 

polgármestert kétnapos ukrajnai látogatásán szerzett tapasztalatairól, támogatásáról 

biztosította a város első emberét és segítséget ígért Beregszásznak gondjai megoldásához. 

 

Kinevezték Kárpátalja megye új kormányzóját 
2014. március 2. – MTI, Kárpátalja 

Kárpátalja megye kormányzójává nevezte ki Valerij Luncsenkót, a Haza (Batykivscsina) 

párt kárpátaljai parlamenti képviselőjét vasárnap Olekszandr Turcsinov ideiglenes ukrán 

elnök. Az újonnan kinevezett kormányzó egy tavalyi sajtónyilatkozatában elmondta 

magáról, hogy huszti magyar az édesanyja, Nyíregyházán végzett főiskolát, és amikor 

otthon tartózkodik, a huszti katolikus templomba jár. 

 

Fegyveres mozgósítást hirdetett a Jobboldali Szektor Kárpátalján 
2014. március 2. – MTI, Kárpátalja 

Mozgósítást hirdetett vasárnapra a kárpátaljai Jobbik Szektor (PSZ), amely egész nap 

várja önkéntesek jelentkezését engedéllyel tartott fegyvereikkel együtt Ungváron. A PSZ 

központi törzse szombaton szólította fel sürgős mozgósításra minden helyi szervezetét, 

válaszul arra, hogy az orosz felsőház engedélyezte az orosz fegyveres erők ukrajnai 

bevetését.  

 

Az indulási parancsra várnak a katonák Munkácson  
2014. március 2. – MTI, Kárpátalja 

Teljes menetfelszerelésben várják az ukrán hadsereg Munkácson állomásozó 

csapategységeinek katonái a parancsot, hogy útnak induljanak a Krím-félsziget irányába. A 

munkácsi dandár kötelékében Kárpátaljáról toborzott szerződéses és sorozott katonák 

teljesítenek szolgálatot. 
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http://karpataljalap.net/2014/02/28/maradt-regi-vegrehajto-bizottsag
http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/martonyi-janos-beregszasz-polgarmesterevel-targyalt
http://karpataljalap.net/2014/03/02/kineveztek-karpatalja-megye-uj-kormanyzojat
http://karpataljalap.net/2014/03/02/fegyveres-mozgositast-hirdetett-jobboldali-szektor-karpataljan
http://karpataljalap.net/2014/03/02/az-indulasi-parancsra-varnak-katonak-munkacson
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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/

