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Leadta EP-listáját a Fidesz-KDNP 
2014. április 18. MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Leadta közös európai parlamenti (EP-) választási listáját és ezzel együtt az ajánlóíveken 

összegyűjtött 55 ezer aláírást a Fidesz-KDNP csütörtökön. Gulyás Gergely, a nagyobbik 

kormánypárt országgyűlési képviselője budapesti sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, 

hogy a törvény 20 ezer aláírást ír elő a lista nyilvántartásba vételéhez, ennél azonban jóval 

többet, csaknem a háromszorosát gyűjtötték össze. Tudomása szerint az aláírásgyűjtést 

nem folytatják. A politikus jelezte, hogy a Fidesz-KDNP "nemzeti listáján" a határon túli, 

köztük az Európai Unión kívül élő magyar közösségek - így Kárpátalja és a Délvidék - 

képviselői is helyet kapnak. 

 

Miniszteri közvetítés a MOGYE-ügyben 
2014. április 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély FM, Szabadság 

Mihnea Costoiu felsőoktatásért felelős miniszter közvetítésével kezdődnek újabb 

tárgyalások csütörtökön, április 24-én a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) magyar tagozatának létrehozásáról – közölték a felsőoktatási 

intézmény magyar tanárai. Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint Szabó Béla 

professzor elmondta, hogy a főtanszékek létrehozásáról azonnal kell dönteni, míg a többi 

szervezési feladattal ráér később, az új tanév kezdetéig foglalkozni. 

 

Tőkés megalkuvás nélkül folytatná 
2014. április 17. – Krónika 

Megalkuvás nélkül szeretné továbbra is képviselni a magyarságot Tőkés László európai 

parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, függetlenül 

attól, hogy milyen úton-módon jut ki Brüsszelbe. Az Erdélyi Napló csütörtöki lapszámában 

megjelent interjúban Tőkés a Fidesz által 2010-ben elkezdett nemzetpolitikai 

rendszerváltás újabb állomásának nevezte, hogy befutó helyet kapott a Fidesz európai 

parlamenti jelöltlistáján, amelyen kárpátaljai, délvidéki és felvidéki jelöltek is szerepelnek. 

Tőkés továbbá rámutatott: a 2009-ben kialakult példás összefogás, amely 9 százalékos 

hozadéka révén három erdélyi magyar képviselőt juttatott ki Brüsszelbe, az RMDSZ 

számára „többé nem kívánatos”, emiatt a szövetség várhatóan RMDSZ 2014-ben legalább 

egy erdélyi magyar EP-képviselő helyet ad át a románoknak. 

 

Pásztor István: Vajdaságban maradunk koalícióban a DS-szel 
2014. április 17. – Vajdaság Ma 

A Tomislav Nikolić államfővel folytatott tárgyalását követően Pásztor István, a tartományi 

parlament és a VMSZ elnöke kijelentette, együtt alakítanak köztársasági kormányt a Szerb 

Haladó Párttal (SNS), de Vajdaságban megmaradnak koalícióban a Demokrata Párttal 

(DS). Pásztor tájékoztatta Nikolićot arról, hogy valószínűleg a jövő hét közepén a Vajdasági 

Magyar Szövetség aláírja majd a koalíciós megállapodást az SNS-szel, s ennek értelmében 

az új szerbiai kormány tagjai lesznek. Pásztor azonban elmondta, ez nem jelenti azt, hogy a 
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VMSZ felbontja a szövetségét a Demokrata Párttal a tartományi közigazgatásban. Közölte, 

jelenleg nem látja okát annak, hogy kiírják az előre hozott tartományi választásokat. 

 

Strasbourgi Kiáltvány a kisebbségi jogvédelemért 
2014. április 17. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

Az Európai Parlament (EP) kisebbségi ügyekkel foglalkozó frakcióközi munkacsoportja 

(Intergroup) csütörtöki cikluszáró ülésén felhívást intézett az európai döntéshozókhoz az 

Unió területén élő hagyományos nemzeti kisebbségek, valamint a regionális vagy 

kisebbségi nyelvek használatának védelmében. A Strasbourgi Kiáltvány (Strasbourg 

Manifesto) megszövegezésében részt vettek és annak végleges változatát kézjegyükkel 

látták el az RMDSZ EP-képviselői, Winkler Gyula és Sógor Csaba. A dokumentum 21 

pontban foglalja össze a nemzeti közösségek és nyelvi kisebbségek ügyét felkaroló 

Intergroup-tagok által fontosnak tartott kisebbségvédelmi törekvéseket, hangsúlyozva az 

Európai Unióban (EU) kötelező érvényű kisebbségvédelmi keretszabályozás 

megalkotásának szükségességét. 

 

A román lapok a székely zászló „legalizálásaként” értelmezik a zászlótörvényt 
2014. április 17. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

A román lapok a székely zászló "legalizálásaként" értelmezték a PSD képviselői által a 

parlament elé terjesztett zászlótörvény-tervezetet, és úgy vélekednek, ez az "ára" annak, 

hogy Victor Ponta miniszterelnök meghívta kormányába az RMDSZ-t. Az Adevărul 

csütörtöki számában A PSD kitűzi a székely zászlót címmel arról cikkezik, hogy a tervezet 

elfogadása után a Hargita és Kovászna megyei magyar többségű önkormányzatok 

törvényesen kitűzhetik majd a "Székelyföld" zászlaját, pedig a román alkotmány nem 

ismeri el a "földet" közigazgatási egységként. 

 

Borbély szerint az összes település elfogadhatja a székely zászlót 
2014. április 17. – transindex.ro 

A román lapok a székely zászló "legalizálásaként" értelmezték a PSD képviselői által a 

parlament elé terjesztett zászlótörvény-tervezetet, mert, mint írják, semmi sem tiltja azt, 

hogy egy adott térségben minden község és város ugyanazt a zászlót fogadja el, mindössze 

a román és uniós lobogóval együtt kell majd használniuk. Borbély László, az RMDSZ 

politikai alelnöke helyesnek tartja ezt az értelmezést, hiszen nincs olyan kitétel a 

törvényben, amely azt mondaná, hogy két településnek nem lehet ugyanaz a zászlója, ami 

például akár a székely zászló is lehet. A politikus leszögezte, hogy a PSD-s törvénytervezet 

nem összetévesztendő a nemzeti szimbólumok használatára vonatkozó 

kormányhatározattal, amely a nemzeti szimbólumok használatáról rendelkezik. 

 

Székelyföldi ortodox érsek: mindenki számára nyitott lesz a Fenyő szálló 
2014. április 17. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika 
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Az ortodox egyház bárki számára nyitott intézményként kívánja működtetni a kovásznai 

Fenyő szállodát, és nem akarja az ingatlan által megváltoztatni a város etnikai arányait - 

jelentette ki csütörtökön Ioan Selejan székelyföldi ortodox érsek az Agerpres 

hírügynökségnek nyilatkozva. Az érsek kijelentette, beárnyékolja a székelyföldi románok 

húsvéti ünnepét, őt pedig elszomorítja az a hír, hogy a magyar közösség egyes tagjai peres 

úton próbálják érvényteleníteni azt a sürgősségi kormányrendeletet, mely székelyföldi 

szállodával ajándékozta meg az ortodox egyházat. Azt is hozzátette, az egyház jelentős 

pénzösszeget fordított a szálloda tatarozására. 

 

Marosvásárhely: együttműködni készül a PDL és az RMDSZ frakció 
2014. április 17. – transindex.ro 

Átrajzolódnak az erőviszonyok a Marosvásárhelyi Helyi Tanácsban Ionela Ciotlăuş PNL-s 

alpolgármester leváltását követően. Peti András, a város RMDSZ-es alpolgármestere 

elmondta, a váltást az tette szükségessé, hogy az önkormányzati mandátum félidejéhez 

érve kiértékelték a megvalósításokat, az elért eredményeket, és úgy vélik, hogy az összkép 

kívánnivalót hagy maga után. "Sajnos, meg kellett állapítanunk, hogy nem mentünk sokra 

a Szociál-liberális Unióval kötött egyezményünkkel. Ezért kellett egy más megoldásban 

gondolkodni. Én remélem, hogy olyan jellegű változás fog most bekövetkezni, amelyből a 

magyar közösség profitál, és a felvállalt célkitűzéseinket eredményesebben tudjuk majd 

megvalósítani” - mondta el az alpolgármester. 

 

Nem kötelezhetik, hogy kitűzzék a zászlót 
2014. április 17. – szekelyhon.ro 

Nem lehet kötelezni az RMDSZ-t arra, hogy csíkszeredai székházára kitűzze a román 

nemzeti lobogót – közölte kérdésünkre Hargita megye prefektusa, Jean-Adrian Andrei.  

 

Ha kell, az MPP szívesen javasol prefektust 
2014. április 17. – szekelyhon.ro, Krónika 

Még nincs kormánybiztos-jelöltje Maros megyében az RMDSZ-nek, a szövetséggel március 

21-én „hosszútávú stratégiai megállapodást” kötött Magyar Polgári Párt vezetősége 

azonban – megkeresés esetén – szívesen javasol prefektust. A tétovázás állítólag annak 

„köszönhető”, hogy a következő időszakban ismét napirendre kerül a Bánffy-család 

leszármazottai által Palotailva, Ratosnya és Gödemesterháza térségében visszaigényelt 

több mint 25 ezer hektárnyi erdő ügye. Ezt eddig prefektusként Ciprian Dobre, Felicia Pop, 

Marius Paşcan és Corneliu Grosu is megakadályozta. 

 

Perelnek a vármegyés fiatalok 
2014. április 17. – szekelyhon.ro 

Összesen 21 500 lejes pénzbírságot kapott a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 

(HVIM) néhány tagja a március 10-i marosvásárhelyi események miatt. Tóth Bálint 

szóvivő tájékoztatása szerint a vezetőség és a tagság egyöntetű véleménye, hogy mindezek 
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ellenére nem hátrálnak meg. Ezért nem fogják befizetni az általuk jogtalannak ítélt 

büntetéseket, a fellebbezés pedig már megtörtént mind a kilenc személy esetében. 

 

Az erdélyi magyar politikum és a magyar nemzetpolitika közti ütközési 
pontok 
2014. április 17. – Kiss Tamás – transindex.ro 

Kiss Tamás a Transindexen közölt írásában kifejtette: „Az RMDSZ és a Fidesz viszonyáról 

értelmetlen önmagában beszélni. A feltételrendszert, amiben az erdélyi magyarok a 

mindennapjaikat élik, nagymértékben a román állam határozza meg”. 

 

Dobre: voksokért „adták el” Ciotlăuşt 
2014. április 17. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Népújság 

Kizárólag az RMDSZ-t tette felelőssé Ionela Ciotlăuş leváltásáért csütörtöki 

sajtótájékoztatóján Ciprian Dobre, Maros Megye Tanácsának elnöke, aki szerint 

Marosvásárhely volt liberális alpolgármesterét „húsvét nagyhetén nem harminc ezüstért, 

hanem tizenhat szavazatért adták el”. 

 

Bogdan Diaconu hadjárata a székely zászló ellen 
2014. április 18. – Krónika 

Megtiltaná Bogdan Diaconu PSD-s képviselő az etnikai jellegű zászlók kitűzését a 

középületekre. A szélsőségesen soviniszta, magyarellenes honatya csütörtökön nyújtotta 

be az erre vonatkozó törvénytervezetet, amely szerint csakis a román zászlót lehetne 

hivatalosan használni, ellenkező esetben a bírság 25 ezer lej lenne. Bevallott célja a székely 

zászló használatának megakadályozása. 

 

Az RMDSZ esete Vass Leventével 
2014. április 18. – Erdély Ma 

Közismert, kormányba lépésekor 14 államtitkári vagy azzal egyenrangú vezetői pozíciót 

ígértek az RMDSZ-nek. Köztük az Egészségügyi Minisztérium államtitkári tisztségét, 

amelyre Vass Leventét jelölték. A kinevezések rendre meg is érkeztek, kivéve a Vassé. 

 

Popély Gyula a Jobbik listáján indul 
2014. április 17. – Felvidék Ma, Új Szó 

Popély Gyula történészi, aki egyébként az MKP párkányi helyi szervezetének tagja, a 11. 

helyet kapta a Jobbik EP-listáján. Az MKP-nak nem volt tudomása arról, hogy Popély 

Gyula elfogadta a jelölést. Popély ezen döntése ellentétes az MKP alapszabályával. „Ennek 

megfelelően az MKP várja Popély Gyula további lépését a párkányi helyi szervezetben 

betöltött tagságával kapcsolatban” – közölte a párt. 
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Támogassa aláírásával a Felvidéki magyarok kinyilatkoztatása a nemzetért 
petíciót 
2014. április 17. – Felvidék Ma 

Léván, tavaly nyár elején Tamás Aladárné Szűcs Ilona, Dolník Erzsébet, Fehér István, 

Kassai Gyula, Boldoghy Olivér, Gubík László látta el kézjegyével a „Felvidéki magyarok 

kinyilatkoztatása a nemzetért” című dokumentumot, melyet a világhálón azóta is 

támogatni lehet. 

 

Magyar Fiatalokért Díjat kapott a Diákhálózat 
2014. április 17. – bumm.sk 

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány a felvidéki Diákhálózatnak ítélte 2014-es 

díját, mellyel elismeri a nagyvilágban szétszóródott magyar fiatalságért részt vállalók 

munkáját. 

 

VMDK: A statútumtervezet elfogadása további korlátozásokat jelentene 
2014. április 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége álláspontja szerint a rendkívüli 

parlamenti választások utáni időszak és a kormányalakítás elhúzódása azt bizonyítja, hogy 

a Szerb Haladó Pártnak nincsenek elképzelései arra vonatkozóan, hogyan tovább, és ezért 

nyitott más pártok felé, ami egyben azt is jelentheti, hogy kibúvót is szeretne magának 

teremteni, hiszen ha rosszul alakulnak a dolgok másra is áttolhatja majd a felelősséget, 

hangsúlyozta Csonka Áron, a párt elnöke mai zentai sajtótájékoztatóján, ahol elmondta, a 

kormánynak a jövőben számos olyan intézkedést kell véghez vinnie, amelyek nem lesznek 

népszerűek. 

 

Az államfő kormányalakítási tárgyalásai 
2014. április 17. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Tomislav Nikolić szerbiai államfő Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnökével folytatott a kormányalakítási tárgyalásokat. A Szerb Haladó Párt (SNS) 

elnöksége néhány nappal ezelőtt úgy döntött, a párt koalíciót köt a VMSZ-szel, s 

megállapodtak, hogy a vajdasági magyar pártnak államtitkárai lesznek az új kormányban, 

miniszterei azonban nem. 

 

Tadić: Kovács Cerović Tünde nem lesz a kormány tagja 
2014. április 17. – Vajdaság Ma 

Kovács Cerović Tünde nem lesz az új szerbiai kormány tagja, jelentette ki Boris Tadić, az 

Új Demokrata Párt (NDS) elnöke, s leszögezte, csak médiaspekuláció az, hogy oktatási 

miniszteri megbízást kapna. Tadić ezt Tomislav Nikolić államfővel folytatott tárgyalását 

követően nyilatkozta azokra az újságírói kérdésekre, amelyek az NDS tagjainak a 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/45262-tamogassa-alairasaval-a-felvideki-magyarok-kinyilatkoztatasa-a-nemzetert-peticiot
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/45262-tamogassa-alairasaval-a-felvideki-magyarok-kinyilatkoztatasa-a-nemzetert-peticiot
http://www.bumm.sk/94222/magyar-fiatalokert-dijat-kapott-a-diakhalozat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17044/VMDK-A-statutumtervezet-elfogadasa-tovabbi-korlatozasokat-jelentene.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/20330/Az-allamfo-kormanyalakitasi-targyalasai.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/20331/Tadic-Kovacs-Cerovic-Tunde-nem-lesz-a-kormany-tagja.html


 

 

 

 

 

 
7 

kormányban vállalt szerepére vonatkoztak. A pártelnök szerint mindez csak 

sajtótalálgatás, s Kovács Cerović Tünde azt mondta, senki nem kereste fel a 

kormánykoalícióból, de a sajtó képviselői közül sem, és nem lesz a kormány tagja. 

 

Újvidék: Együttműködési megállapodás a VMSZ és a haladók között  
2014. április 17. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség Újvidéki Városi Szervezete megállapodási szerződést írt alá 

a Szerb Haladó Párt Városi Szervezetével a városi szinten történő együttműködésről. Tíz 

pontos megállapodásról van szó, mely tartalmazza a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági 

Magyar Szövetség Újvidékkel kapcsolatos céljait – fogalmazott Miloš Vučević, a haladók 

újvidéki elnöke, egyben a város polgármestere. „Az együttműködés több szinten zajlik 

majd Újvidéken. A városi parlamentben természetesen, de az önkormányzat intézményei 

és szervezetei szintjén illetve a két városi politikai szervezet általános tevékenységében is. 

 

Elhunyt Riskó György 
2014. április 17. – MTI, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Hosszantartó betegséget követően, 59 éves korában elhunyt Riskó György festőművész, 

grafikus, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának 

alelnöke, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kulturális titkára, a Kárpátalja hetilap 

megbízott főszerkesztője.2014. március 15-én a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével 

tüntették ki a kárpátaljai magyar képzőművészeti életben betöltött jelentős szerepéért, a 

kárpátaljai magyar képzőművészek érdekképviseletében végzett sokoldalú munkájáért, 

valamint kiemelkedő lapkiadói és szerkesztői tevékenységéért. 

 

Gajdos István: Javasoltam, hogy az ukrán parlament ítélje el a kárpátaljai 
magyarok és németek elleni megtorlásokat 
2014. április 17. – Kárpátinfo 

Gajdos István rendelet-tervezetet jegyeztetett be a Legfelsőbb Tanácsban azon 

megtorlások elítéléséről, amelyeket a szovjet katonai adminisztráció szervei követtek el a 

kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben a második világháború idején és az azt 

követő időszakban. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=121825
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/elhunyt-risko-gyorgy
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/gajdos-istvan-javasoltam-hogy-az-ukran-parlament-itelje-el-karpataljai-magyarok-es-nemetek-elleni-megtorlasokat
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/gajdos-istvan-javasoltam-hogy-az-ukran-parlament-itelje-el-karpataljai-magyarok-es-nemetek-elleni-megtorlasokat
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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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