
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2014. szeptember 22. 



 

 

 

 

 

 
2 

Ponta nem támogatja Székelyföld területi autonómiáját 
2014. szeptember 19. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati 

Jelen, Krónika, Magyar Hírlap, MNO 

Nem támogatja Székelyföld területi autonómiáját Victor Ponta miniszterelnök, aki 

pénteken újságírói kérdésre válaszolva fejtette ki álláspontját. Az Adevarul honlapján 

élőben közvetített interjúban Ponta elmondta: a tervezet kezdeményezői is tudják, sem a 

Szociáldemokrata Párt (PSD), sem a többi román párt nem támogatja a tervezetet. Úgy 

vélte, annak bemutatása része a romániai elnökválasztási kampánynak. 

 

Kelemen: Székelyföld autonómiáját nem szabad szembeállítani a kulturális 
autonómiával 
2014. szeptember 20. – transindex.ro, index.hu 

A szórványmagyarság számára a kulturális autonómia kivívása továbbra is nagyon fontos 

az identitás megőrzéséhez, az oktatási-kulturális intézmények működéséhez, 

fenntartásához – mondta az Index.hu-nak adott interjújában Kelemen Hunor. Az RMDSZ 

elnöke szerint a területi autonómiát és a kulturális autonómiát nem szabad szembeállítani.  

Kelemen elmondta: a Székelyföld régió kialakításában jelenleg nincs az RMDSZ-nek 

szövetségese Romániában: „Nem kértük sem a kormánykoalíciós partner 

szociáldemokraták támogatását, sem az ellenzéki, korábban koalíciós partner liberálisok és 

demokraták támogatását. Először társadalmi párbeszéd kell. Fölösleges addig terhelni a 

viszonyunkat Victor Pontával vagy Klaus Johannissal, vagy bárki mással, amíg a 

politikusok azt érezhetik, hogy ezzel szavazatokat veszíthetnek. Ha majd látják, hogy a 

társadalom ezzel szemben nem annyira elutasító, akkor majd őket is könnyebben meg 

lehet győzni.” 

 

EMNP: összegyűlt a 200 ezer aláírás 
2014. szeptember 21. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, bumm.sk, Krónika, Nyugati 

Jelen, Szabadság, MNO, Magyar Hírlap 

200 ezredikként írta alá vasárnap déli, kolozsvári sajtótájékoztatójánToró T. Tibor, az 

Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a Szilágyi Zsolt államfőjelölti indulásához szükséges 

támogatási ívet. Toró gesztusa jelképes, ugyanis az EMNP még nem összesítette az 

aláírásokat: a „területekről” még 10-20 ezer aláírásnak kell beérkeznie, így egészen 

pontosan nem tudták megmondani, hány aláírást gyűjtöttek. Ez legkésőbb kedden fog 

kiderülni, amikor az Állandó Választási Bizottsághoz leadják a Szilágyi indulásához 

szükséges csomagot. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=37394
http://itthon.transindex.ro/?hir=37394
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Skót népszavazás – Szakértő: nem várható nagy átalakulás Nagy-
Britanniában 
2014. szeptember 19. – MTI  

Bár David Cameron brit miniszterelnök gyors átalakulást ígért London és Edinburgh 

viszonyában a csütörtöki skót népszavazás után, nem várható gyors változás, mert ahhoz 

túl nagy átalakításról van szó – mondta Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem 

docense egy pénteki beszélgetésen Budapesten. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

rendezvényén az elemző kifejtette: valószínűleg életképes lett volna az önálló Skócia, de 

kérdés, hogy azt az életszínvonalat, amelyet Nagy-Britanniában megszoktak a skótok, fenn 

tudta-e volna tartani. Erre sok politikai elképzelés született, de kérdéses, hogy ezek 

mennyire voltak megalapozottak – vélekedett. 

 

Felgyorsulhatnak a kis nemzetek törekvései 
2014. szeptember 20. – Lánchíd Rádió, Erdély Ma 

A skót népszavazás felgyorsíthatja az európai kis nemzetek törekvéseit, amelyek így akár 

szélesebb körű autonómiáért léphetnek fel, vagy akár az elszakadásra is kísérletet tehetnek 

– mondta Kántor Zoltán. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója kifejtette: ezután már 

nem lehet figyelmen kívül hagyni ezeknek a népeknek az önrendelkezési vágyát.  

 

Az állampolgárság mint mentsvár 
2014. szeptember 20. – Mihájlovits Klára - Magyar Hírlap 

Állampolgárság-biznisz, állampolgárság-bróker – különös szavak egy olyan össznemzeti 

ügy kapcsán, mint amilyen az egyszerűsített honosítás. Össznemzeti, hiszen alig négy éve 

az Országgyűlés még 97 százalékos többséggel fogadta el a vonatkozó törvény módosítását. 

Most mégis bizniszről, megvásárolt állampolgárságról, nemzetbiztonsági aggodalmakról 

szól a közbeszéd. Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint a 

lavinát elindító cikksorozat, amely az Indexen jelent meg, tényfeltárónak tűnik ugyan, de 

csúsztatásokat is tartalmaz. A politikus, aki az előző ciklusban az egyszerűsített 

honosításért felelős kormánybiztos tisztségét töltötte be, azt mondja, hogy a hatóságok 

mindig mindent megtettek az esetleges visszaélések felszámolása, megakadályozása 

érdekében. 

 

Kövér László: A magyarok érdekeiért mindig következetesen kiállva 
2014. szeptember 21. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap, MNO, Magyar Nemzet 

A magyarság összetartozását és az 1920-as trianoni döntés igazságtalanságát hirdető 

ereklyés országzászlót avattak vasárnap Hódmezővásárhelyen, a Szent István téren. Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke az ünnepségen úgy fogalmazott: országzászlóink ma azt 

hirdetik, hogy a nemzetépítő magyar állam érdekében az elmúlt négy esztendőben 

folytatott csatáinkat közösen megnyertük, és mindannyian készen állunk az újabb 
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http://www.mon.hu/skot-nepszavazas-szakerto-nem-varhato-nagy-atalakulas-nagy-britanniaban/2642336
http://www.mon.hu/skot-nepszavazas-szakerto-nem-varhato-nagy-atalakulas-nagy-britanniaban/2642336
http://mno.hu/lanchidradiokulfold/felgyorsulhatnak-a-kis-nemzetek-torekvesei-1248810
http://magyarhirlap.hu/cikk/5369/Az_allampolgarsag_mint_mentsvar
http://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/14400/Kover-Laszlo-A-magyarok-erdekeiert-mindig-kovetkezetesen-kiallva.html
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küzdelmekre, senki érdekét nem sértve, de a magyarok érdekeiért mindig következetesen 

kiállva. 

 

Navracsicsot nem hagyják magára 
2014. szeptember 20. - Őry Mariann – Magyar Hírlap 

Az Európai Parlament kulturális bizottságának alelnöke bízik abban, hogy szakmai síkon 

marad Navracsics Tibor biztosjelölt meghallgatása. Bocskor Andreának, a Fidesz–KNDP 

nemzeti listája kárpátaljai tagjának eddig csak jó tapasztalatai voltak a testületben. A 

Magyar Hírlapnak adott interjúban kifejtette, arra számít, hogy Navracsics Tibor 

meghallgatása, eredeti céljának megfelelően, szakmai síkon marad. Bocskor Andrea 

elmondta, véleménye szerint Navracsics Tibort több mint húszéves egyetemi oktatói 

tapasztalata, az oktatási rendszerek európai dimenziójának ismerete a legalkalmasabb 

jelöltté teszi a poszt betöltésére.  Hozzátette, a CULT alelnökeként pozitív és hatékony 

együttműködésre számít. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2014. szeptember 20-i számában 

olvasható.) 

 

Bădescu: az RMDSZ érdekes időpontot választott autonómiatervezetének 
bemutatásához 
2014. szeptember 19. – transindex.ro 

Gabriel Bădescu politológus szerint az RMDSZ autonómiatervezetének a bemutatása a 

skót függetlenségi referendum napján legalábbis érdekes időzítés. „Az RMDSZ vezetői azt 

mondják, hogy ez csak egy véletlen egybeesés, azonban én ezt nem tartom valószínűnek. 

Ez szerintem akár erősítheti is a bizalmatlanság érzését azokban a román 

nemzetiségűekben, akiket amúgy érdekelne a tervezet” – mondta. 

 

Erdélyi politológusok bírálják az RMDSZ autonómiatervezetét 
2014. szeptember 19. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, transindex.ro, Krónika 

Csalódtak az RMDSZ pénteken közvitára bocsátott székelyföldi autonómiatervezetében az 

MTI által megszólaltatott erdélyi magyar politológusok: egyebek mellett azt kifogásolják, 

hogy a tervezetben elvész az autonómia és a dokumentum nem a történelmi Székelyföldre 

vonatkozik. Salat Levente, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem tanára szerint az 

RMDSZ most szembesítette a román társadalmat azzal, hogy a Székelyföld autonómiája 

nemcsak az olykor szélsőségesnek megbélyegzett kis magyar pártok, hanem valamennyi 

romániai magyar politikai szervezet igénye. A politológus elhibázottnak tartotta azt a 

stratégiát, hogy az RMDSZ a tervezet elkészítésével akarja megszólítani a román 

társadalmat autonómiaügyben. Úgy vélte, jobb esély lenne az autonómia elérésére, ha a 

román felet sikerülne előbb meggyőzni az autonómia-igény jogosultságáról, majd az ahhoz 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=24357
http://itthon.transindex.ro/?cikk=24357
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=172745&cim=erdelyi_politologusok_biraljak_az_rmdsz_autonomiatervezetet
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szükséges politikai akarat alapján a román partnerek bevonásával készülne el a technikai 

részletekre is kiterjedő törvénytervezet. 

 

Németh Zsolt Kézdivásárhelyen – Továbbra is támogatják a Demokrácia 
Központokat 
2014. szeptember 19. – Erdély Ma, Háromszék 

A kézdivásárhelyi EMNP vendége volt Németh Zsolt, a magyar országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke, aki Zsigmond Barna Pál csíkszeredai magyar főkonzul és Papp Előd, 

az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke társaságában érkezett a céhes városba. Meglátogatták 

a helyi Demokrácia Központot (DK), a Beke Ernő-féle Gyűjtemények Házát, majd az 

EMNP székhelyén sajtótájékoztatón ismertették tapasztalataikat. 

 

Autonómiavitára szólította fel az autonómia híveit az MPP 
2014. szeptember 19. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A Magyar Polgári Párt (MPP) társszerzőként magáénak is tekinti a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) által csütörtökön közzétett székelyföldi 

autonómiatervezetet. Biró Zsolt, az MPP elnöke pénteken arra szólította fel az autonómia 

híveit, hogy „ne álljanak sértődötten félre", hanem vegyenek részt a statútum jobbítását és 

a román közvéleménnyel való elfogadtatását célzó közvitában. Biró Zsolt hangsúlyozta: az 

a fontos, hogy minden erdélyi magyar politikai erő nyíltan területi autonómiát követel a 

Székelyföldnek, ezért a közvitában való részvételre és az autonómia ügye melletti 

összefogásra szólította fel az erdélyi magyar szervezeteket. 

 

Érdemben tárgyalta a Bukaresti Fellebbviteli Bíróság Izsák Balázs keresetét 
2014. szeptember 19. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Szeptember 18-án érdemben tárgyalta Izsák Balázs keresetét a Bukaresti Fellebbviteli 

Bíróság. A Székely Nemzeti Tanács elnöke korábban az Országos Diszkriminációellenes 

Tanácshoz fordult panasszal Victor Viorel Ponta miniszterelnök, Traian Basescu 

államelnök, Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes és Crin Antonescu, a szenátus akkori 

elnöke ellen, akik kijelentették: kizárt, hogy magyar többségű régió jöjjön létre 

Romániában a közigazgatási átalakítás során. Az Asztalos Csaba vezette Országos 

Diszkriminációellenes Tanács elutasította a panaszt azzal az indoklással, hogy a 

véleménynyilvánítás szabadsága alapvető emberi jog, és az alapvető emberi jogok 

megilletik az államhatalom intézményeit. 

 

A Románok Civil Fóruma elutasítja a párbeszédet az autonómiatervezet 
kapcsán 
2014. szeptember 19. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Alkotmányellenes, anakronisztikus és nosztalgikus Székelyföld autonómiája – véli a 

Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma az RMDSZ csütörtökön 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=172728&cim=nemeth_zsolt_kezdivasarhelyen_tovabbra_is_tamogatjak_a_demokracia_kozpontokat
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=172728&cim=nemeth_zsolt_kezdivasarhelyen_tovabbra_is_tamogatjak_a_demokracia_kozpontokat
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=172731&cim=autonomiavitara_szolitotta_fel_az_autonomia_hiveit_az_mpp
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=172739&cim=erdemben_targyalta_a_bukaresti_fellebbviteli_birosag_izsak_balazs_keresetet
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=172748&cim=a_romanok_civil_foruma_elutasitja_a_parbeszedet_az_autonomiatervezet_kapcsan
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=172748&cim=a_romanok_civil_foruma_elutasitja_a_parbeszedet_az_autonomiatervezet_kapcsan
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bemutatott tervezete kapcsán, és elutasítják a párbeszédet a témában. A fórum vezetősége 

kijelentette: a romániai magyaroknak valamennyi alkotmányos jog a rendelkezésükre áll, 

és azok, akiknek pozitív diszkriminációra van szükségük identitásuk, nyelvük és kultúrájuk 

megőrzése érdekében a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok. A székelyföldi 

megyékben élő mintegy 400 ezer romántól senki nem kérdezte meg, hogy akarnak-e vagy 

sem területi autonómiát – véli a civil fórum. 

 

Ponta a legesélyesebb államfő-jelölt 
2014. szeptember 19. – maszol.ro, Erdély Ma, Háromszék 

A CSCI (Centrul de Studii si Cercetari Infopolitic) felmérése szerint Victor Ponta 

miniszterelnök a legesélyesebb államfő-jelölt, és a legnagyobb arányban benne bízik a 

lakosság. A felmérés azt is megmutatja, Ponta első körben a szavazatok 42 százalékát 

kaphatja meg, míg Klaus Iohannist 27 százalék támogatja, a jelenlegi miniszterelnök pedig 

a második fordulóban is legyőzné ellenfelét 57-43 arányban. A harmadik legesélyesebb 

jelölt távol áll kettejüktől: Călin Popescu Tărceanura a lakosság 9 százaléka voksolna, 

Elena Udrea 6 százalékot kaphat.  

 

Már csak a polgármesteren múlik a kétnyelvű utcanévtáblák ügye  
2014. szeptember 19. – maszol.ro, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro, Krónika 

A Kétnyelvű Utcanévtáblákat Marosvásárhelyen elnevezésű civil csoport és szakmai 

tanácsadójuk a Civil Elkötelezettség Mozgalom munkatársai pénteken átadták Peti András 

alpolgármesternek azt a 4500 aláírást tartalmazó petíciót, amelyben a valós kétnyelvű utca 

névtáblák mielőbbi kihelyezését kérik. Peti András alpolgármester úgy nyilatkozott: 

minden törvényes feltétel adott a kétnyelvű utca névtáblák kihelyezésére, a kivitelezés 

azonban a város polgármesterén múlik.  

 

Borbély reméli, az autonómiatervezet közvitája csökkenti a román–magyar 
feszültségeket 
2014. szeptember 20. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

„Aggasztónak tartom, hogy bár mindenkinek van véleménye az RMDSZ 

autonómiatervezetéről, valójában kevesen olvasták el annak tartalmát pontról pontra” – 

nyilatkozta Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke a Radio France Internationale 

(RFI) rádióállomás román nyelvű adásának. Borbély László elmondta: reméli, hogy a 

székelyföldi autonómia témája kapcsán kialakult egyeztetések nem növelni, hanem 

csökkenteni fogják a román–magyar feszültségeket, hiszen a tervezet nem szól senki ellen, 

mi több, olyan előírásokat is tartalmaz, amelyek a székelyföldi román közösség javát 

szolgálnák. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/35603-ponta-a-legeselyesebb-allamfo-jelolt
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/35614-mar-csak-a-polgarmesteren-mulik-a-ketnyelvu-utcanevtablak-ugye
http://itthon.transindex.ro/?hir=37393
http://itthon.transindex.ro/?hir=37393
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XIII. MIÉRT Akadémia: Winkler Gyula ismét meghirdette gyakornoki 
programját 
2014. szeptember 20. – transindex.ro, maszol.ro 

Folytatja gyakornoki programját Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti 

képviselője, amelyet a MIÉRT-tel közösen hirdet meg most már negyedik éve. Szeptember 

19-én, a XIII. MIÉRT Akadémián jelentették be, hogy idéntől hat gyakornoki ösztöndíjat 

hirdetnek meg, pályázni október 15-ig lehet. Péntek délután Winkler Gyula a gyakornoki 

program ismertetése mellett az Európai Unió és a sport témakörben is tartott előadást, 

ugyanis a hétvégén zajló MIÉRT Akadémia témája az ifjúság és sport. 

 

„A stabilitás akkor lehetséges, ha biztonságban érezzük identitásunkat”  
2014. szeptember 21. – maszol.ro, Szabadság 

Az elmúlt 25 év változásairól, kivívott jogokról, generációs különbségekről, magyar 

identitásról és itthon maradásról is beszélt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a XIII. 

Miért Akadémián, amelyet Püspökfürdőn tartottak szeptember 19-21. között ifjúság és 

sport témában. “Amikor mi kulturális autonómiát kérünk, regionális autonómiában 

gondolkodunk, nem azért csináljuk, hogy a románokat bosszantsuk. Azért érvelünk az 

autonómia mellett, mert úgy gondoljuk hogy ez tudja szavatolni a közösségi identitás 

biztonságát. A versenyképesség megerősítéséhez pedig elengedhetetlenül fontos, hogy 

egyetlen ember se érezze nemzeti identitását veszélyben” - fogalmazott az elnök.  

 

A magyar-román határon átvezető utat adtak át Ömböly és Szaniszló között  
2014. szeptember 20. – maszol.ro 

Elkészült a magyarországi Ömböly község és a romániai Szaniszló közötti útszakasz, az 5,6 

millió eurós beruházás átadási ünnepségét szombaton tartották a magyar-román határon. 

A 12 kilométer hosszú út több mint 10 kilométeres szakasza román oldalon Szaniszlót és az 

országhatárt, a fennmaradó csaknem 2 kilométeres része a határt és Ömbölyt köti össze. A 

fejlesztéshez mintegy 4,8 millió eurós támogatást nyert el az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapból a két település, a fennmaradó összeget saját forrásból, illetve nemzeti 

támogatásból finanszírozták. A beruházáshoz hiányzó 65 millió forintot a magyar kormány 

biztosította a községnek - mondta Trefán Gábor (Fidesz-KDNP), Ömböly polgármestere az 

MTI-nek.  

 

Tamás: a háromszékiek bele akarnak szólni a politika fősodrába 
2014. szeptember 20. – szekelyhon.ro 

Kovászna megyében összesen 37 077 személy támogatja aláírásával Kelemen Hunort, az 

RMDSZ államelnök-jelöltjét – tájékoztat az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének 

sajtóirodája. Az elnökválasztás során lényeges, hogy Kelemen Hunort támogassuk. Az őt 

támogató aláírások azt mutatják, hogy a háromszékiek bele akarnak szólni a politika 

fősodrába – mondta Tamás Sándor. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke 
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rámutatott: „akkor tudunk befolyással lenni az országos politikai döntésekre, ha 

Székelyföldön folyamatosan komoly támogatottságot tudunk felmutatni. Az erdélyi 

magyarság ereje a bukaresti tárgyalások során az általunk leadott voksok számától függ. A 

Kelemen Hunort támogató aláírások azt mutatják, hogy a háromszékiek bele akarnak 

szólni a politika fősodrába. Az elnökválasztás során lényeges, hogy Kelemen Hunort 

támogassuk. Úgy vélem az aláírásgyűjtés alatt tapasztaltak alapján, hogy a választások 

során jelentős mobilizáló erőt tudunk majd felmutatni” – tette hozzá. 

 

Skót népszavazás – fontosabb a tett, mint az eredmény 
2014. szeptember 20. – szekelyhon.ro 

A skóciai népszavazásról az a véleménye az erdélyi magyar politikai pártok képviselőinek, 

hogy nem is annyira az eredmény a fontos, mint az, hogy egyáltalán a demokrácia 

eszközeivel erről dönthettek. A Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs a 

Székelyhon.ro kérdésére elmondta, a „világ megváltozik, Európa megváltozik” a skóciai 

népszavazás után, annak ellenére, hogy a 85 százalékos részvétel mellett megtartott 

referendumon 55 százalék volt a függetlenséget ellenzők és 45 százalék a támogatók 

aránya. 

Az EMNP és az MPP is beszáll a közvitába 
2014. szeptember 21. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kész beszállni az RMDSZ által elkészített székelyföldi 

autonómiatervezet közvitájába – jelentette ki vasárnapi kolozsvári sajtótájékoztatóján 

Toró T. Tibor. A párt elnöke két elvi kérdést máris megemlített, amelyekben különbözik az 

RMDSZ és az EMNP álláspontja. Toró kifogásolta, hogy az RMDSZ tervezete Hargita, 

Kovászna és Maros megyéből rakná össze Székelyföldet, miközben a megyék határait a 

kommunista diktatúra idején rajzolták meg és azok nem fedik a történelmi határokat. „A 

három megye elfogadása a célok feladását jelentené. Ebben nehéz lesz közös nevezőre 

jutni" – jelentette ki a politikus, hibának nevezve azt is, hogy az RMDSZ 

alkotmánymódosításhoz köti tervezete esetleges elfogadtatását. 

 

Az Új jobboldal Kelement is fenyegeti 
2014. szeptember 21. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Október 6-án az Új jobboldal is jelen lesz a Megbékélés parkjában, ugyanis engedélyt 

kapott a 13 vértanúról való megemlékezéssel párhuzamosan zajló rendezvényére. A 

szélsőséges mozgalom aradi szervezetének elnöke szerint arról emlékezik meg, hogy 

„1848–49-ben a 13 tábornok által vezényelt magyar csapatok 40 ezer románt gyilkoltak 

le”. Ugyancsak az elnök szerint eredetileg visszautasították kérésüket az október 6-i 

tüntetésre, a jóváhagyást akkor kapták meg, amikor a közigazgatási bírósághoz való 

fordulással fenyegették meg a bizottság tagjait. A mozgalom aradi szervezete 

kategorikusan visszautasítja az RMDSZ-nek az „Székelyföld autonómiájára vonatkozó 

kezdeményezését”, többek között azért, mert Maros megyében található a román földgáz-

kitermelés több mint 60 százaléka. Nem utolsósorban az elnök felhívta Kelemen Hunor 
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figyelmét: ne beszéljen október 6-án a Székelyföld autonómiájáról, mert az a románok 

semmibevételét és provokálását jelentené. 

 

EU-zászló került a váradi EP-irodára 
2014. szeptember 21. – Krónika 

Az Európai Unió zászlaját is kitűzte nagyváradi irodájának falára, a székely lobogó mellé 

Tőkés László európai parlamenti képviselő egy pénteki villámcsődület alkalmával. Az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke ezt mintegy válasznak szánta a helyi hatóságoknak, 

miután tetemes pénzbírságot helyeztek kilátásba ellene a reklámeszköznek minősített 

székely lobogó kifüggesztése miatt. Tőkés úgy gondolja, hogy az európai lobogó „az 

európai népek közötti egység, szolidaritás és harmónia eszményét szimbolizálja”. „Ebbe a 

körbe mi valamennyien beletartozunk: magyarok, románok, székelyek. Az egység 

sokféleségében és a sokféleség egységében, egymást kiegészítve és gazdagítva, kiválóan 

megférhetünk egymással” – jelentette ki, így a két jelkép együttállása azt hivatott 

szimbolizálni, hogy az autonómiaküzdelem és az európai gondolat jól megfér egymással. 

 

Kelemen: feladatunk elmondani, hogy milyen Romániát szeretnénk  
2014. szeptember 21. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

„A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szeptember 22-én, hétfőn adja le az 

államelnök-választáshoz szükséges aláírásokat Bukarestben. A közel 270.000 támogatói 

aláírás számomra világos feladatot határoz meg: elmondani, hogy mi, erdélyi magyarok 

milyen Romániában szeretnénk élni” – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök, az 

RMDSZ államelnök-jelöltje vasárnap Zilahon. Külön köszönetet mondott Seres Dénesnek, 

az RMDSZ Szilágy Megyei Szervezete elnökének az aláírásgyűjtés során végzett 

kiemelkedő tevékenységért. 

 

Andrej Kiska foglalkozik az MKP felvetéseivel 
2014. szeptember 19. – bumm.sk, hirek.sk, ujszo.com, Felvidék Ma 

Andrej Kiska köztársasági elnök irodája pénteken válaszolt Berényi József 2014. 

szeptember 4-én kelt levelére, melyben az MKP elnöke az utóbbi időben a szlovákiai 

magyarok ellen irányuló atrocitásokra utalt. A levél legjelentősebb tartalma, hogy a 

köztársasági elnök és irodája a későbbiekben felhasználja az MKP által felvázolt 

magyarellenes megnyilvánulások eseteit az illetékes alkotmányos intézmények 

képviselőivel folytatott tárgyalások során. Azzal a szándékkal, hogy az ilyen esetek 

megszűnjenek, illetve kivizsgálják őket. 
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Kettős állampolgárság: Lomnici az európai ombudsmanhoz fordulhat 
2014. szeptember 19. – hirek.sk 

Az állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarokat képviselő Lomnici Zoltán, az 

Emberi Méltóság Tanácsának elnöke a hirek.sk-nak hangsúlyozta: nemzetközi színtéren 

folytatják a harcot. „Mivel úgy tűnik, hogy az eddigi csatornák – így a strasbourgi és a 

brüsszeli is –, bedugultak, még a luxemburgi bíróságon próbálkozom az Európai 

Parlamenttel szemben, ami azonban szinte teljesen reménytelen útnak tűnik. Emiatt 

valószínűleg az európai ombudsmanhoz fogok fordulni, felsorolva azt, hogy milyen 

jogsértések történtek a vonatkozó törvény végrehajtása során, mivel sajnos, magát a 

törvényt nem tudom támadni. A kettős állampolgárság kizárása ugyanis nem tilos, tehát 

azt jogszerűen meg lehet tenni. Ez esetben azonban más dolgok is történtek, például nem a 

rendőrségen, hanem az iskolában akarták elvenni Fehér István révkomáromi gimnáziumi 

tanár személyazonossági igazolványát, és sorolhatnám a már ismert további jogsérelmeket 

is“ – magyarázta a Hírek.sk-nak Lomnici Zoltán. 

 

Berényi József: a skót népszavazás tanulságai 
2014. szeptember 19. – hirek.sk, bumm.sk 

Számunkra a skót népszavazás üzenete az, hogy ki kell állnunk a jogainkért, tudnunk kell, 

mit akarunk, hogy önrendelkezésünk erősödhessen. Még akkor is, ha ez nem váltja ki 

rögtön a többségi nemzet egyetértését – véli Berényi József, a Magyar Közösség Pártja 

elnöke. Az MKP elnöke rámutat: Nagy-Britannia vezető politikusai a skótokra bízták a 

döntést, akik pedig demokratikus úton fejezték ki véleményüket. 

 

Tanévnyitó ünnepség zajlott a 10 éves Selye János Egyetemen 
2014. szeptember 19. – hirek.sk, Felvidék Ma, ujszo.com 

Tíz évvel ezelőtt, 2004 szeptemberében fogadta első hallgatóit a Selye János Egyetem, 

amelynek pénteki jubileumi tanévnyitóján jeles hazai és külföldi vendégek is megjelentek. 

A konferenciaközpontban zajló ünnepségen az intézmény megalapításánál bábáskodó és 

az eddigi sikereiben közreműködő személyeket és intézmények képviselőit emlék- és 

díszérmekkel jutalmazták. 

 

Bugár: a Híd és az MKP együttműködése jelenleg nem lehetséges 
2014. szeptember 20. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, ujszo.com 

Bugár Béla, a Híd párt elnöke szerint az Magyar Közösség Pártjával való együttműködést 

nem a Híd utasította el. Bugár a SITA hírügynökségnek elmondta, hogy pártja a megyei 

választások alkalmával együtt szeretett volna működni az MKP-val, de az visszautasította 

az összefogást. „Az MKP elnöke, Berényi József azt mondta, hogy az együttműködésről 

majd 2015-ben lehet gondolkodni. Ha valaki azt hiszi, hogy kedvére mazsolázgathat a 

lehetőségekből, mert erősebb néhány területen és ennek ellenére létrejön majd az 
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együttműködés, akkor annak azt kell mondanom, hogy ez nem így működik"- mondta 

Bugár. 

 

Állampolgárság: hatásai miatt támadnák az ellentörvényt 
2014. szeptember 20. – ujszo.com 

Ismét a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulhatnak a szlovák 

állampolgárságukat elvesztett magyarok, illetve az őket képviselő pártok vagy más 

szervezetek. A Híd és az MKP is elismeri azt a hivatkozási alapot, amely egyelőre még nem 

szerepelt a sértettek kereseteiben, viszont Strasbourg illetékessége itt már nem vitatható. 

Azokról a hatásokról van szó, amelyeket a szlovák állampolgárságukat elvesztett 

személyeknek el kell szenvedniük a 2010-es törvény miatt, magyarázta Gál Gábor, aki a 

szerdán elutasított állampolgársági beadványban a panasztevő 30 honatyát képviselte. 

 

Berényi: A magyarság megmaradására összpontosítunk 
2014. szeptember 20. – Felvidék Ma 

Berényi József, a  Magyar Közösség Pártának elnöke volt a Pátria Rádió Délidő című élő 

vitaműsorának stúdióvendége. Az MKP elnöke Miklósi Péter műsorvezető-szerkesztővel  

folytatott beszélgetésében több aktuális kérdést érintett, köztük az önkormányzatiságot és 

az önkormányzati választásokat is. Arra a kérdésre, hogy az MKP miután Orbán Viktornak 

átadta az autonómia-tervezetét, mikor mutatja meg azt a  nyilvánosságnak is, Berényi 

József előbb pontosított, ezt Orbán Viktornak sem adták át, a magyar miniszterelnököt az 

MKP irodájában tett látogatásakor csupán tájékoztatták arról, hogy folyamatban van a 

szlovákiai magyarság megmaradásáról szóló koncepció kidolgozása, melyből 

természetesen az önkormányzatiság sem maradhat ki. 

 

Komáromban kezdődik a külhoni felsősök éve program őszi körútja 
2014. szeptember 21. – Felvidék Ma 

A 2014 a külhoni magyar felsősök éve program keretében ősszel ismét Kárpát-medencei 

körút indul. A Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkársága által 

támogatott körút nyitórendezvényére a komáromi Jókai Mór Alapiskola dísztermében 

kerül sor szeptember 23-án, kedden 9 órakor. A felvidéki körút lebonyolítását a Szlovákiai 

Magyar Pedagógus Szövetség biztosítja. 

 

Az MPSZ nem indul a választáson 
2014. szeptember 19. – Magyar Szó 

A Magyar Polgári Szövetség nem indul a küszöbönálló nemzetitanács-választáson – 

nyilatkozta Rácz Szabó László, az MPSZ elnöke, aki a szövetség távolmaradása okaként 

számos kifogást, kritikát és bírálatot mondott az MNT eddigi munkájáról, kétségbe vonva 

küldetésének létjogosultságát: – Az előző MNT-választáson részt vettünk, egy képviselőnk 
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be is jutott, tehát képesek vagyunk eredményesen szerepelni, de nem kívánunk részt venni 

a jogköreiben jelentősen megnyirbált MNT munkájában. A nehezebben járható utat 

választottuk, amikor meg kell magyarázni, hogy mért maradunk távol. A VMSZ koalícióra 

lépett egy hatalmon lévő ultranacionalista párttal, amely nem is olyan régen még el akarta 

üldözni a vajdasági magyarságot, polgárháborút szított, amely több százezer áldozatot 

követelt, és menekülthullámot zúdított főleg Vajdaságra. 

 

A Vajdasági Párt 30 ezer aláírást gyűjtött össze a Vajdaság Köztársaság 
támogatására 
2014. szeptember 19. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Párt több mint 30 ezer támogató aláírást gyűjtött össze ahhoz a 

kezdeményezéséhez, miszerint Vajdaságnak köztársaságként kell léteznie egy föderalizált 

Szerbián belül. A párt közleményében bejelentette, holnap tovább folytatják a petíciót 

támogató aláírások gyűjtését Újvidéken, s hozzátették, a petíció a Vajdasági Párt 

honlapján, a www.vojvođanskapartija.org.rs címen is aláírható. „Vajdaság és Szerbia 

egyenlősége egy jövendőbeli államközösségen belül az egyedüli igazságos megoldás 

Vajdaság polgárai számára, akik 26 éve élik meg a mindennapos elszegényedés és 

degradálás súlyos következményeit” – áll a közleményben. 

 

Bojan Pajtić: Vajdaságban 2016-ban lesznek választások 
2014. szeptember 19. – Vajdaság Ma 

Bojan Pajtić, a Demokrata Párt (DS) elnöke közölte, Vajdaságban 2016-ban lesznek 

választások, s ő nem fog lemondani a tartományi kormány elnöki tisztségéről. Arra a 

kérdésre, hogy a DS hogyan válaszol a Pásztor István tartományi házelnök által 

kezdeményezett tárgyalásokra szóló meghívásra, Pajtić azt válaszolta, erről majd az 

elkövetkező napokban lesz szó. Pártjának belgrádi központjában megtartott 

sajtótájékoztatóján Pajtić leszögezte, biztos a DS vajdasági parlamenti többségében.  

 

Hajnal Jenő: A mindennapi munka megbecsülését jelenti a hálaadás  
2014. szeptember 20. – Pannon RTV 

Hálát adtak az idei termésért, és megáldották a gazdákat a kelebiai római katolikus 

templomban. A szüreti mulatságon egyebek mellett pálinkaverseny és -kóstolás, valamint 

táncház várta az ünneplőket. A mindennapi munka megbecsülését jelenti a hálaadás, 

illetve az áldás – mondta Hajnal Jenő a Magyar Összefogás listavezetője. „Előttünk is, 

négy év alatt olyan feladatok várnak, amelyek arról szólnak, hogy hogyan tudjuk ebben a 

közösségben, a Magyar Nemzeti Tanács négy területén mindazt elérni, felmutatni, hogy ez 

a közösség, különösen a fiatalság érezze a munkának a becsületét szülőföldjén, érezze a 

mindennapi kenyér édességét, a hálának a boldogságát, és azt a derűt, amely itt, most 

körülvesz bennünket.” 
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A VMSZ nem szavazza meg az alkotmánymódosítás szükségességéről szóló 
nyilatkozatot 
2014. szeptember 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Pásztor István tartományi házelnök, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke közölte, 

pártja nem fogja megszavazni a szerbiai alkotmány módosításának vagy egy új alkotmány 

meghozatalának szükségességére vonatkozó nyilatkozat javaslatát. A párt meglátása 

szerint a kezdeményezés mögött mindennapos politikai haszonszerzés kísérlete áll, s ezzel 

kárt okoznak a tartományi autonómia elvének. A nyilatkozat javaslatát a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga (LSV) kezdeményezte, s a Demokrata Párt (DS) és az ellenzéki Új 

Demokrata Párt (NDS) tartományi parlamenti képviselői is támogatták aláírásukkal. 

„Mivel egy olyan témáról van szó, amely ezerszer fontosabb bármely napi politikai 

játszmánál, mi ebben nem fogunk részt venni. Azoknak, akik előálltak ezzel a 

dokumentummal, maguknak kell erről szavazni is” – szögezte le Pásztor István a Dnevnik 

újvidéki napilapnak nyilatkozva. 

 

A KMKSZ elfogadta a Porosenko által felajánlott 62. helyet 
2014. szeptember 20. – Kárpátalja, MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

A kárpátaljai magyarság legnagyobb érdekvédelmi szervezete, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) választmánya szombaton Beregszászon tartott ülésén 

túlnyomó szavazattöbbséggel jóváhagyta elnökének, Brenzovics Lászlónak a jelölését az 

előrehozott októberi ukrán parlamenti választásokon az ukrán államfő pártjának 

befutóként értékelt listás helyén. Brenzovics László, KMKSZ elnök hangsúlyozta, hogy a 

jelenlegi helyzetben a szövetség legfontosabb feladata a kárpátaljai magyarság 

biztonságának megőrzése.  

 

Ódor Bálint látogatása Kárpátalján 
2014. szeptember 20. – Kárpátalja Ma 

Az elmúlt héten tett látogatást Kárpátalján Ódor Bálint, Magyarország európai uniós 

ügyekért felelős helyettes államtitkára. Az államtitkár Ungváron a KMKSZ elnökével, 

Brenzovics Lászlóval találkozott, s előadást tartott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola hallgatóinak. Kárpátaljai látogatását összegezve Ódor Bálint úgy fogalmazott, 

hogy Ukrajna – és azon belül Kárpátalja – Magyarországgal való jövőbeli kapcsolatában 

három fontos tényezőt szeretne kiemelni. Elmondása szerint az első, s egyben a 

legfontosabb ígéret Ukrajna energetikai biztonságának megerősítése, amelyre az egyik 

bizonyíték a Magyarországról Ukrajnába történő reverz gázszállítás. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17686/A-VMSZ-nem-szavazza-meg-az-alkotmanymodositas-szuksegessegerol-szolo-nyilatkozatot.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17686/A-VMSZ-nem-szavazza-meg-az-alkotmanymodositas-szuksegessegerol-szolo-nyilatkozatot.html
http://karpataljalap.net/2014/09/20/kmksz-elfogadta-porosenko-altal-felajanlott-62-helyet
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/odor-balint-latogatasa-karpataljan/
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Megkezdődött a „Szülőföldön magyarul” támogatások folyósítása 
2014. szeptember 19. – RTV Slovenija Hidak 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, a „Szülőföldön magyarul” nevelési, oktatási, 

valamint tankönyv és taneszköz támogatás pályázatának lebonyolítója, ma kezdte meg az 

összegek folyósítását. A pályázatra azok a szülők jelentkezhettek, akiknek gyermekei 

anyanyelvi szinten tanulják a magyar nyelvet. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/9372
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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