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Tovább tolódhat a MOGYE magyar főtanszékeinek ügye 
2014. április 8. – transindex.ro 

Nem biztos, hogy sor kerül a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 

(MOGYE) erre a hétre beharangozott miniszteri látogatásra - tudta meg a Transindex 

Szilágyi Tibortól, a magyar tagozatért felelős rektorhelyettestől. Mihnea Costoiu 

felsőoktatásért felelő tárca nélküli miniszter látogatása erre a hétre volt beharangozva, 

hogy az egyetem vezetőségével tárgyaljon az oktatási törvényben szereplő, multikulturális 

egyetemekre vonatkozó cikkelyének gyakorlatba ültetéséről, amely az önálló magyar 

főtanszékek létrehozásáról rendelkezik. Szilágyi Tibor ma azt nyilatkozta, hogy megvárnák 

a miniszter látogatását, és egy-két nappal kitolhatják a közgyűlésen hozott döntés 

gyakorlatba ültetését. 

 

Változik a Híd neve, Žitňanskával erősödik a szlovák pillér 
2014. április 8. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Komoly változások várnak a Hídra, a párt igyekszik közelebb hozni a polgárokhoz a 

politikáját. Ebben segít majd a Polgári vízió 2016, Lucia Žitňanská, valamint a párt 

nevének megváltoztatása is. „Javasolni fogjuk az Országos Tanácsnak, hogy módosítsa az 

alapszabályt, ami alapján a párt neve is megváltozna – az együttműködés pártja polgári 

pártra alakulna át. Lucia Žitňanskát egyben felterjesztjük a párt alelnöki posztjára. 

Kifejezzük abbéli őszinte igyekezetünket is, hogy megerősítsük a Híd párt úgynevezett 

szlovák pillérét. Bízunk abban, hogy az egész előkészítési folyamatot lezárhatjuk a párt 

2014 szeptemberében tartandó kongresszusán. Mind politikailag, mind formailag“ – 

mondta el Bugár Béla. 

 

Répás Zsuzsanna volt a Komáromi Egyetemi Napok vendége 
2014. április 8. – Felvidék Ma 

A második Orbán-kormány egyik fontos lépése volt, hogy politikájának fókuszába állította 

a nemzetpolitikát – fogalmazott Répás Zsuzsanna a Komáromi Egyetemi Napokon. A 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár felvidéki magyar egyetemisták előtt a 

magyar kormány nemzetpolitikai eredményeiről és törekvéseiről beszélt. Répás Zsuzsanna 

szerint a második Orbán-kormány nemzetpolitikájának sikerét legjobban az a tény 

bizonyítja, hogy az április 6-i országgyűlési választásokon a határon túli szavazók 95,5 

százaléka a Fidesz-KDNP-t támogatta. 

 

Előadássorozat a magyar–román történelemről Bukarestben 
2014. április 8. – Krónika, MTI 

Erdélyről, a közös magyar–román történelemről szóló előadássorozatot indít a Balassi 

Intézet Bukarestben, ahol szerdán tartják meg a húsz alkalomra tervezett sorozat első 

előadását A Balassi Intézet bukaresti központjának közlése szerint az előadássorozat 

megkísérli pótolni román vonatkozásban a magyar történetírásnak azt a hiányosságát, 
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hogy a szomszédos országok közegében folytasson tudományos párbeszédet. Kósa András 

László, a Bukaresti Magyar Intézet igazgatója az MTI-nek elmondta: az előadóktól azt 

várják, hogy köntörfalazás és udvariaskodás nélkül, kizárólag a szakmai korrektségre és a 

legújabb tudományos eredményekre alapozva, összefoglalóan mutassanak be egy 

korszakot, egy fogalmat, egy vitatott eseményt vagy személyiséget. 

 

Alkotmánymódosítással kapcsolatos népszavazás jövő évben? 
2014. április 8. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az alkotmánymódosítási törvénytervezettel kapcsolatos kifogásairól tájékoztatta 

hivatalosan a parlament két házának elnökeit az Alkotmánybíróság. A taláros testület által 

küldött jelentést a parlamenti pártok is megkapják és ennek megfelelően kell 

módosításokat javasolniuk a törvénytervezettel kapcsolatosan. Várhatóan a héten ülésezik 

az alkotmánymódosítást kidolgozó szakbizottság is, amely a Velencei Bizottság jelentését 

is kell hogy tanulmányozza. Tegnap a testület elnöke, Crin Antonescu úgy nyilatkozott, 

hogy az alkotmánymódosítással kapcsolatos népszavazásra leghamarabb jövő évben 

kerülhet sor. 

 

Dragnea folytatná a decentralizációt 
2014. április 8. – transindex.ro, Erdély FM, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Nem tett le a decentralizációról Liviu Dragnea fejlesztési miniszter, aki hétfőn a parlament 

plénuma előtt azt mondta, már előkészítették az eljárást, amellyel néhány központi 

intézményt a helyi vagy megyei tanácsok hatáskörébe utalnak. Eszerint a következő 

időszakban mindegyik minisztérium kidolgozza tervezetét, amellyel a felügyelete alá 

tartozó intézmények egy részét decentralizálják. A fejlesztési miniszter azt mondta, a 

decentralizációnál figyelembe veszik majd az alkotmánybíróság mindegyik javaslatát. 

 

Kelemen: nem meglepetés, hogy az erdélyiek a Fideszre szavaznak 
2014. április 8. – maszol.ro 

Senki nem gondolhatta, hogy nem a Fideszre szavaznak az erdélyi magyarok azok után, 

hogy megkapták a kettős állampolgárságot - jelentette ki Kelemen Hunor a Klubrádió 

kedd reggeli műsorában. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetője hozzátette: a 

párt győzelméért ugyanakkor nem a határon túliakat kell bűnbaknak kikiáltani. A 

politikust annak kapcsán kérdezték. hogy a levélszavazatok 95 százalékát a Fidesz kapta a 

magyar országgyűlési választásokon. 

 

Magyar-román vita a Pro Urbe-díj miatt Sepsiszentgyörgyön 
2014. április 8. – Erdély Ma 

Ettől az évtől az eddigi négy helyett csak egy Pro Urbe díjat osztanak, döntötte el a 

sepsiszentgyörgyi önkormányzat rendkívüli ülésén. A módosítást a Pro Urbe díjasok 

javasolták, arra hivatkozva, hogy ez a nemzetközi gyakorlat, és ezzel nő a díj értéke is. A 

román tanácstagok tiltakoztak a tervezet ellen, szerintük ezzel tulajdonképpen megfosztják 
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a román közösséget, hogy jelöltjei megkaphassák a kitüntetést, ám a kétharmados 

többséggel rendelkező RMDSZ frakció megszavazta a határozatot. 

 

Erőviszony felmérés az EP-választás a román pártoknak 
2014. április 8. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Románia 32 képviselőt küld a május végén megújuló Európai Parlamentbe (EP), ám 

megválasztásuknak főleg a belpolitikai erőviszonyok pontos felmérése tekintetében 

tulajdonítanak jelentőséget a román pártok a novemberben megrendezendő államfő-

választás előtt, ez alól csak a magyar érdekképviselet képez kivételt. A közvélemény-

kutatások szerint Románia az európai szocialisták (PES) frakciójába küldi a legtöbb (14-

16) képviselőt, a jobboldali pártok pedig várhatóan 10-12 képviselőt juttathatnak az uniós 

törvényhozásba, beleértve az európai néppárti (EPP) tagsággal rendelkező Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 2-3 képviselőjét. 

 

Kétnyelvű lesz a víkendtelepi vakációs rádió 
2014. április 8. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Népújság 

Románul és magyarul is be kell mondani a továbbiakban minden hirdetést a 

marosvásárhelyi víkendtelepi vakációs rádióban, a sürgősségi segélykéréseket pedig 

lehetőség szerint az érintettek anyanyelvén kell közvetíteni – döntött a helyi 

önkormányzat keddi rendkívüli ülésén. A tanácsülésen ugyanakkor nem esett szó arról, 

hogy a víkendtelepen arányosan kellene játszani a magyar és román zeneszámokat. 

 

Felavatták a Mácsa–Kisiratos út egy szakaszát 
2014. április 8. – Nyugati Jelen 

Több mint tízezer mácsai és kisiratosi lakos, gazdasági vállalatok, a Románia és 

Magyarország között közlekedők örülnek a megyei tanács gondoskodásával készülő 

Mácsa–Kisiratos útnak. A 709 J megyei út a két községet összekötő három kilométeres 

szakaszát a Románia–Magyarország Határon Átnyúló együttműködés 2007–2013 

programból finanszírozták a magyarországi Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel 

partnerségben. Az áfával együtt 2 157 000 lejbe kerülő munkálat a két helység közé eső, a 

közelebbi jövőben megnyitandó román–magyar határátkelő szempontjából is fontos. Az út 

folytatását képező Grăniceri–Szentmárton utat, ami része a magyarországi Elek és 

romániai Grăniceri közötti útszakasznak, már korszerűsítették. 

 

Bugár felkérte a Kerekasztalt, szervezzenek tüntetést Hedvig mellett 
2014. április 8. – bumm.sk, hirek.sk 

A Híd elfogadhatatlannak tartja, hogy Malina Hedvig ellen hamis tanúzásért vádat 

emelnek. Bugár Béla levélben kérte fel a Szlovákia Magyarok Kerekasztalát, szervezzen 

tüntetést Hedvig és a demokrácia védelme érdekében.Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok 
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Kerekasztalának szóvivője elmondta, hogy a felkérést örömmel fogadják, hiszen a 

Kerekasztal is kiemelten fontosnak tartja, hogy kiálljon Malina Hedvig mellett. 

 

Mesežnikov: mindkét félnek segíthet Žitňanská belépése a Most-Hídba 
2014. április 8. – hirek.sk 

GrigorijMesežnikov szerint Lucia Žitňanská a szlovákiai politika egyik kulcsszereplője, 

szakmai szempontból nagyon felkészült, ami a Most-Híd számára előnyös lehet. Emellett 

belépése megerősíti a párt szlovák pillérét, így a tömörülés a nem magyar szavazók 

számára is vonzóbbá válhat – mutatott rá a szakember. 

 

„Nincs szükség pártkormányra” 
2014. április 8. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Az Ivica Dačićtyal, a Szerbiai Szocialista Párt, a Dragan Markovićtyal, az Egységes Szerbia 

és a Milan Krkobabićtyal, a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártjának elnökeivel folytatott 

tárgyalást követően Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt elnöke, potenciális kormányfő 

közölte: nem óhajt pártkormányt alapítani, ehelyett egyesíteni szeretné az országot és úgy 

végrehajtani a súlyos reformokat. Az SZHP vezetőségi tagjai a koalíciós tárgyalásokat 

hétfőn kezdték meg, akkor a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel egyeztettek. 

 

Több határátkelőhelyet terveznek 
2014. április 8. – Magyar Szó 

A zombori városi képviselő-testület nagytermében a magyarországi Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ és a Trenecon Cowi Tanácsadó és Tervező Kft. bemutattak egy 

olyan projekttervezetet, amely a szerb–magyar határszakaszon 29 lehetséges 

határátkelőhelyet kezel. A bemutatón részt vettek a határ menti települések képviselői, a 

zombori területfejlesztéssel- és tervezéssel megbízott közvállalatok szakemberei, valamint 

a magyarországi cégek képviselői. A jelenlevőket Zombor polgármestere, Nemanja Delić 

köszöntötte és elmondta, hogy a város igencsak érdekelt a több határátkelő megnyitásában 

és hatásköréhez mérten minden megtesz ezért. 

 

Belép a városi koalícióba a VMSZ? 
2014. április 8. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség Újvidéken is tárgyalásokat folytat a haladókkal, könnyen 

megtörténhet, hogy csatlakoznak a városi koalícióhoz. Pásztor István, a VMSZ és 

Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt elnökének tárgyalásával párhuzamosan Miloš 

Vučević, Újvidék polgármestere is egyeztetéseket folytat helyi szinten a VMSZ 

képviselőivel a lehetséges új városi koalícióhoz való csatlakozásukról – olvasható a 

Večernje novosti napilapban. – Természetes, hogy a Szerb Haladó Párt jó viszonyra 

törekszik a vajdasági magyarok legnagyobb pártjával – mondta Vučević, aki a haladók 

elnökségének is tagja.  
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Magyarkanizsán nem csökken az érdeklődés a magyar állampolgárság 
felvétele iránt  
2014. április 8. – Pannon RTV 

Noha túl vagyunk a magyarországi parlamenti választásokon, Magyarkanizsán nem 

csökken a magyar állampolgárság felvétele iránti érdeklődés. A keddi, sorrendben 14. nyílt 

fogadónapon a szabadkai magyar főkonzulátus újabb 170 honosítási kérelmet vett át. A 

parlamenti választások elmúltával annyiban lett könnyebb a főkonzulátus munkája, hogy 

nem kell a választói névjegyzékbe történő regisztrálásokkal foglalkoznia, de honosítási 

kérelem az akad bőven továbbra is.  

 

A Janukovics-rendszer hivatalnokainak leváltását követelik Kárpátalján 
2014. április 8. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

A kárpátaljai átvilágító bizottság felhívást intézett Valerij Luncsenko kormányzóhoz. A 

bizottság tagjai azt kérik, hogy a korrupt rendszer tisztviselőit váltsák le, helyükre pedig 

olyan hozzáértő, szakképzett emberek kerüljenek, akik képesek kivezetni Ukrajnát a 

jelenlegi válságból. – A végrehajtó szervek és a megyei állami közigazgatási hivatalok, 

valamint azok osztályainak 2010–2014-es években tevékenykedő vezetőit és helyetteseiket 

bocsássák el állásaikból. A leváltott hivatalnokok helyére a bizottság kritériumai alapján 

válasszanak embereket. A tisztségek betöltésére jelölt személyek listáját ismertessék az 

átvilágító bizottsággal – olvasható a felhívásban. 

 

Folyamatos támogatást és magyar nyelvi oktatást igényelnek 
2014. április 8. – RTV Slovenija Hidak 

Sokszínű eszmecsere bontakozott ki a Muraszombatban megtartott Képviselői Fórumon, 

amelyen Göncz László parlamenti képviselőn kívül a résztvevők is hangot adtak 

véleményüknek a szlovéniai társadalmi helyzetről és a Muraszombatban élő magyarok 

gondjairól. 

 

A magyar népcsoporttanács az új érettségi rendeletről 
2014. április 8. – Volksgruppen 

A magyar népcsoporttanács Ausztriában Gabriele Heinisch-Hosek oktatási miniszterhez 

fordult levélben a magyar és horvát nyelvet érintő új érettségi-rendelet miatt. A 

Felsőoktatási Iskolákban Burgenlandban a népcsoportnyelveket kevés óraszámban 

tanítják. Csak a Felsőőri Kétnyelvű Gimnáziumban tanítják a magyart kötelező 

tantárgyként, mondta Zsótér Írisz a magyar népcsoporttanács elnöke. Az új érettségi Ő
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rendelet szerint magyarból csak Felsőőrött, a Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban lehet 

majd érettségizni és semelyik más burgenlandi gimnáziumban. 
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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 
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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/

