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Továbbra is elutasítják az új magyar konzuli irodák megnyitását 

A kormányváltás után sem módosult a román külügyminisztérium elutasító álláspontja a 

Magyarország által Nagyváradon és Marosvásárhelyen megnyitni szándékozott konzuli 

irodák ügyében – derült ki a bukaresti külügy válaszából, amelyet a tárca a Krónika ezzel 

kapcsolatos kérdésére adott. A lap annak kapcsán kereste meg a román 

külügyminisztériumot, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a magyar–román 

diplomáciai viszonyban bekövetkezett hosszas hullámvölgyet követően pénteken 

Bukarestbe látogatott, ahol arról beszélt: a korábbi román kormányzat méltatlan vádakkal 

illette Magyarországot, amelyre a magyar fél keményen reagált. Hangsúlyozta, hogy ez a 

hangulat teljesen megváltozott a jelenlegi román kormány hivatalba lépésével. A bukaresti 

külügyminisztérium a Krónika konzuli irodákkal kapcsolatos kérésére most lakonikus 

választ küldött. „Ami Magyarország azon kérését illeti, miszerint két konzuli irodát nyitna 

Romániában, Nagyváradon, illetve Marosvásárhelyen, a román fél válaszát már 2014-ben 

közöltük” – olvasható az egymondatos válaszban. Ez pedig annyit jelent, hogy Bukarest 

továbbra is egyértelműen elutasítja a magyar kérést. A budapesti Külügyminisztérium 

2014 júliusában jelentette be, hogy Románia érdemi magyarázat nélkül elutasította 

Magyarország több mint egy éve benyújtott igényét, miszerint Nagyváradon és 

Marosvásárhelyen konzuli irodát nyisson. 

 

MPP–RMDSZ: verseny és együttműködés is lesz 

A Magyar Polgári Párt (MPP) versenyre és együttműködésre is készül az RMDSZ-szel a 

júniusi önkormányzati választásokon – tudatta közleményében a politikai alakulat. A párt 

elnöksége megállapította: az RMDSZ-szel kötött keretegyezmény megerősíti az erdélyi 

magyar politikai pluralizmus tényét, elismeri, hogy az MPP megkerülhetetlen szereplője az 

erdélyi magyar közéletnek, mindemellett felelős politikai magatartásról tesz bizonyságot. 

„Verseny, ahol lehetséges, és együttműködés, ahol szükséges!” – fogalmazta meg az elvet 

az MPP bővített elnöksége. Hozzátette, Székelyföldön üdvös a politikai verseny 

fenntartása, Székelyföldön kívül az MPP „megállapodáspárti” minden olyan esetben, 

amikor a magyarság részaránya korlátozza a versenyhelyzetet. A testület elfogadta, hogy 

Szatmár, Kolozs, Maros, Szilágy, Máramaros és Bihar megye esetében a megyei 

választásokon közös magyar megyei lista állítására törekszik az RMDSZ-szel, és ha ennek 

más jogi lehetősége nincs, az MPP úgy kezeli az RMDSZ listáját, mint összmagyar listát, a 

mandátumot szerzett polgáriak viszont az MPP-t képviselik majd a június 5-e után 

létrejövő testületekben. Ezen megyék esetében csak azokon a településeken száll versenybe 

az MPP, ahol a helyi arányok lehetővé teszik. Az MPP bővített elnöksége megállapította, 

hogy a párt hét polgármestere jól teljesített a végéhez közeledő ciklus során, és a 

polgármesterek a megkezdett munka folytatására készülnek. A testület határozatot 

fogadott el a székely szabadság napja alkalmából március 10-én tartandó marosvásárhelyi 

tiltakozó megmozdulás támogatásáról. 
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A választásokról tanácskozott az EMNP elnöksége Kolozsváron 

Kolozsváron tanácskozott szerdán az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöksége, 

valamint a szervezet területi igazgatói: az illetékesek a június 5-ei helyhatósági 

választásokon esedékes jelölt- és listaállításról tárgyaltak, kiértékelték az elmúlt időszak 

politikai eseményeit, illetve összeállították a párt központi kampánycsapatát, amelyet 

Zakariás Zoltán, az EMNP alelnöke vezet majd. A néppárt közleményben jelezte, hogy 

miután az RMDSZ elzárkózott a magyar–magyar összefogás megvalósításától, Szilágyi 

Zsolt, az EMNP országos elnöke bejelentette: Marosvásárhely kivételével a néppárt önálló 

polgármester-jelölteket fog indítani, valamint önálló városi és megyei listákkal vesz részt a 

nyári önkormányzati választásokon. Ennek érdekében a szerdai találkozón számba vették 

azokat a településeket és megyéket, ahol az EMNP számít a szavazók támogatására, 

emellett kitértek a választásokat megelőző kampány főbb üzeneteire is. „Annak tudatában, 

hogy a helyhatósági választásokon mindenki »hazai pályán játszik«, a néppárt színeiben 

induló jelölteknek fokozottan oda kell figyelniük a település és a megye gondjainak 

megoldására” – hangsúlyozták a közleményben. Az EMNP ugyanakkor bírálta az RMDSZ-

t, amiért visszautasította az összefogást, amellyel állításuk szerint az erősebb magyar 

képviselet megvalósítását veszélyezteti. „A néppárti jelöltek indulása ebben a helyzetben 

kiemelt fontosságú, ugyanis csak ez biztosíthatja a helyi közösségek számára a választás 

szabadságának és a korrupciómentes magyar képviselet megteremtésének lehetőségét” – 

közölte az EMNP. 

 

Jogerős: nem reklámzászló a székely lobogó 

Jogerősen pert vesztett a székely zászlót reklámzászlónak tekintő, és emiatt az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanácsra (EMNT) tetemes pénzbírságot kirovó marosvásárhelyi helyi 

rendőrség – közölte a Maros megyei törvényszék. A határozatban a törvényszék elfogadta 

az EMNT fellebbezését az elsőfokú ítélet ellen, amelyben a bíróság megrovásra enyhítette a 

zászló kitűzése miatt kirótt 30 ezer lejes bírságot, de nem vitatta a helyi rendőrség 

álláspontját, mely szerint a székely zászló reklámzászló. A jogerős ítélet szerint az EMNT 

megrovásban sem részesíthető a székely zászló kitűzése miatt. Kincses Előd, a felperes 

EMNT ügyvédje elmondta: a törvényszék ezúttal azt mondta ki, hogy a székely zászló nem 

tekinthető reklámzászlónak, és kitűzése nem ütközik a reklámtörvénybe. Az ügyvéd 

hozzátette, korábban a Bihar megyei törvényszék jogerős ítéletben minősítette reklámnak 

a Tőkés László irodájára kitűzött székely zászlót, és törvényesnek tartotta az EP-képviselő 

megrovását. Az ügyvéd elmondta, a román igazságszolgáltatásban nincsen precedensjog, 

de fontos, hogy egy-egy kérdés megítélése tekintetében milyen joggyakorlat alakul ki. 

Kincses Előd az MTI-hez eljuttatott bírósági keresetében egyebek között azzal érvelt, hogy 

zászlók magánházakra való kitűzését semmilyen törvény sem szabályozza. A román 

zászlóra vonatkozó szabályozások is csak a középületek esetében érvényesek. 
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Navracsics Tibor: az uniós támogatásoknál odafigyelünk a 
kisebbségek igényeire is 

Csáky Pál EP-képviselő meghívására Navracsics Tibor, az Európai Unió kulturális, 

oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa részt vett Kassán a Kassai Magyar Kultúra és 

Történelem Napja című ünnepségen február 6-án, szombaton. Az uniós biztos látogatása 

során találkozott a Magyar Közösség Pártja elnökével, Berényi Józseffel is. A 

megbeszélésen az oktatásügy és a kultúra legégetőbb gondjairól, valamint a kétnyelvűség 

kérdéséről beszéltek. A Magyar Közösség Pártjának elnöke egyebek mellett elmondta, több 

mint 100 magyar kisiskolát fenyeget a bezárás veszélye, illetve hangsúlyozta azt is, nagyra 

becsülik, hogy a magyar kormány kész a probléma megoldásában segíteni. „Beszéltünk 

arról, hogy ma Szlovákiában az egyik legégetőbb kérdés az oktatásügy reformja, illetve a 

pedagógusok áldatlan helyzete, ami miatt a tanárok az utcára mentek, s ez ritkán történik 

meg Szlovákiában. Elmondtam, mi is támogatjuk ezt a mozgalmat, támogatjuk azt, hogy a 

pedagógusok bérezése változzon” - hangsúlyozta Berényi József, aki kitért arra is, hogy a 

kétnyelvűség betartása terén is komoly hiányosságok vannak az országban, sok helyen 

hiányoznak a kisebbségek nyelvén a feliratok, ott, ahol ezt a törvény egyébként lehetővé 

tenné, tehát ahol a kisebbség számaránya meghaladja a 20 százalékot. „Fontosak ezek az 

információk, hiszen akkor, amikor alakítjuk az egyes programokat, és az egyes programok 

finanszírozási lehetőségeit, fontos tudni, hogy például Szlovákiában is fennállnak ilyen 

problémák” – mondta Navracsics Tibor az MKP-val folytatott megbeszélés után, 

hozzátéve, az uniós pályázatok kiírásánál figyelnek arra, hogy érdemi segítséget 

nyújtsanak a kisebbségeknek, az iskoláknak, az oktatási és kulturális kormányzatoknak. 

Ugyanakkor a biztos rámutatott, annak ellenére, hogy sok európai uniós fejlesztés valósul 

meg, az intézmények fenntartásához az unió csak kevéssé tud hozzájárulni, holott a 

kistelepülési iskolák fenntartása és a kisebbségi nyelvhasználat biztosítása széleskörű 

európai probléma. A biztos azonban rendkívül fontosnak tartja a kisiskolák megtartását, 

mert úgy véli, annak kulcsszerepe van a községek identitásának megtartásában is. 

Navracsics Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel a tagállami oktatáspolitikába 

nem szólhat bele közvetlenül. Az Európai Bizottság magyar tagja arra is ígéretet tett, hogy 

Brüsszel kellőképpen odafigyel majd az őshonos kisebbségek gondjaira. Mint mondta, a 

héten ez ügyben tanácskozott Gál Kingával és Csáky Pállal, s az a tapasztalata, hogy az 

Európai Parlamentben az őshonos kisebbségeknek erős a képviselete, és komoly 

lobbierővel rendelkeznek. Kassai látogatása keretében az uniós biztos a Kassai Megyei 

Önkormányzatra is ellátogatott, ahol Zdenko Trebuľa megyei elnökkel és Zachariás István 

megyei alelnökkel találkozott és az európai uniós támogatások lehetőségeiről tárgyaltak. 
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Magyar Levente: A vajdasági magyar közösség képes arra, hogy 
sikerre vigye a nagyszabású programot 

Átadták a Prosperitati szabadkai irodáját, nyolc iroda segíti a pályázókat Vajdaságban. Az 

egész magyarság szempontjából történelmi léptékűnek nevezte a Vajdaságban 

megvalósításra kerülő gazdaságfejlesztési programot Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára, aki szerint az elmúlt 100 

évben példa nélküli a mostani vállalkozás. Nem véletlen, hogy éppen Vajdaságban kezdtek 

bele a nagyszabású programba, itt volt meg az a kapacitás politikai és szakmai értelemben 

is, ahol egy ilyen programot ki tudtak dolgozni ‒ nyilatkozta az államtitkár. A vajdasági 

magyarság egy minden más közösségnél jobban és eredményesebben szervezett közösség, 

amely képes arra, politika erejénél és érdekérvényesítő képességénél fogva, hogy sikerre 

vigyen egy ilyen hatalmas léptékű programot ‒ fogalmazott Magyar Levente. A 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár továbbá kiemelte a szerb és a magyar kormány 

között fennálló baráti viszonyt, amely szintén hozzájárult a program létrejöttéhez. A 

magyar kormány célja nem elvárni azt, hogy a vajdasági magyarság megmaradjon a 

szülőföldjén, hanem segíteni az itteni lét egzisztenciális alapjainak megteremtésében és az 

elmúlt évtizedek alatt kialakult hátrányok leküzdésében. Ennek a programnak a 

legnagyobb tisztesség, hatékonyság, és körültekintés mentén kell megvalósulnia ‒ 

hangsúlyozta Magyar Levente a szabadkai Új Városházán megtartott beszédében. Pásztor 

István, a programot megszervező Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, hogy a 

csütörtöki tájékoztató és találkozó egy hosszú menetelés első lépése, amely három évig fog 

tartani. A programtól azt várja, hogy ezt a hihetetlen lehetőségek hasznosan tudják 

felhasználni a vajdaságiak annak érdekében, hogy a mindennapjaik jobbak legyenek, hogy 

kenyér legyen a kezükben ‒ fogalmazott a pártelnök. Pásztor István szerint nem igaz az, 

amit egyesek sugallnak,hogy a vajdasági magyarság a halálán van, elég csupán a találkozó 

zsúfolásig megtelt termén végignézni, nemcsak a jelenlevő számát, de a terem összetételét 

látva, akik nem mondtak le a szülőföldjükről, nem mondtak le arról, hogy itt 

boldoguljanak. A vajdasági magyarság most került először olyan helyzetbe, hogy a 

szülőföldön való megmaradáshoz, a megkapaszkodáshoz jelentős segítséget is tud kapni a 

magyar kormány támogatása jóvoltából ‒ mondta Pásztor. „Rajtunk múlik, hogy tudunk-e 

élni ezzel a lehetőséggel, rajtunk áll, hogy emelt fővel tudunk elszámolni a magyar 

kormány felé, vagy eljátsszuk ezt a lehetőséget. Meggyőződésem szerint hatékonyan fogja 

hasznosítani a támogatást a vajdasági magyar közösség” ‒ mondta Pásztor István az első 

gazdaságfejlesztési tájékoztatón. Pásztor továbbá kijelentette, hogy nincsenek előre 

leosztott pénzek és preferált pályázatok, azonos esélyekkel indul minden pályázó. 
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Meghalt Kasza József vajdasági magyar politikus, a VMSZ volt 
elnöke 

Meghalt szerda hajnalban Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) volt elnöke, 

egykori szerbiai miniszterelnök-helyettes és szabadkai polgármester - tájékoztatta az MTI-

t Kasza Csongor, az elhunyt politikus fia. Kasza József egészségi állapota az utóbbi években 

leromlott, szerdán a szabadkai kórházban hunyt el. Kasza József több mint 12 éven át 

vezette a legnagyobb délvidéki magyar pártot, a VMSZ-t, Szabadka polgármestere, 

valamint a Zoran Đinđić vezette kormány miniszterelnök-helyettese is volt. A VMSZ 

fegyelmi bizottsága később, 2010 februárjában megfosztotta tiszteletbeli elnöki 

tisztségétől, és kizárta a pártból a VMSZ politikáját bíráló kijelentései miatt. 

 

Kövér László: Horvátország fontos szövetséges 

Horvátország nem csak szomszédja, de fontos szövetségese a régióban, a NATO-ban és az 

Európai Unióban Magyarországnak - mondta Kövér László házelnök kedden, amikor 

fogadta a magyarországi látogatáson tartózkodó Miro Kovac horvát külügyminisztert. Az 

országgyűlési sajtóiroda közleménye szerint a házelnök megelégedettségét fejezte ki, hogy 

a január 22-én hivatalba lépett új horvát koalíciós kormány prioritásként határozta meg az 

elhidegült magyar-horvát politikai kapcsolatok orvoslását. Kövér László úgy fogalmazott, 

Horvátország gazdasági partnerként is egyre jelentősebb Magyarország számára. A 

megbeszélésen az Országgyűlés elnöke és a horvát kül- és Európa-ügyi miniszter 

egyetértett abban, hogy a kétoldalú kapcsolatok alakításában a nemzeti közösségek 

integráns tényezőt alkotnak, boldogulásuk fontos fokmérője a kapcsolatok 

rendezettségének és minőségének - áll a közleményben. A házelnök a találkozón azt is 

mondta, folyamatos a kormányzati szándék, hogy az egyre javuló gazdasági lehetőségek 

függvényében kapjanak támogatást a magyarországi horvátok oktatási és kulturális 

területen. „Célunk, hogy a magyarországi horvátok és a horvátországi magyarok 

szülőföldjükön boldoguljanak nemzeti önazonosságuk megőrzése és fejlesztése mellett” - 

mondta Kövér László a közlemény szerint. Miro Kovac megerősítette, hogy a horvát 

kormány pozitívan viszonyul a horvátországi magyarsághoz és fontos összekötő kapocsnak 

nevezte a Magyarországon élő horvát és a Horvátországban élő magyar közösséget. 
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