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2014. március 8. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, maszol.ro,
Nyugati Jelen, Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Bevonulnak Marosvásárhely főterére a Székely szabadság napja elnevezésű, hétfőre
meghirdetett autonómiatüntetés résztvevői, annak ellenére, hogy a polgármesteri hivatal
nem hagyta jóvá a felvonulást – közölte szombaton az MTI-vel Izsák Balázs, a
megmozdulást meghirdető Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. Az SZNT azt követőn
döntött a felvonulás megtartásáról, hogy a prefektus elhárította illetékességét, mondván, a
megmozdulást tiltó levél nem közigazgatási határozat. A szervezők szerint ezzel a kormány
képviselője is megerősítette, hogy a polgármesteri levélnek semmilyen jogkövetkezménye
nincs, tehát a felvonulás megtartható. A prefektus szerint így is törvénytelen a felvonulás.

Vezető hírek

Mégis lesz felvonulás a székely szabadság napján

Kormányalakítás: az alkotmánybíróság elutasította az ellenzék óvását
2014. március 8. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, maszol.ro
Elutasította a román alkotmánybíróság szombaton azt az ellenzéki óvást, amellyel két
jobbközép párt megtámadta a kormányátalakításról szóló keddi parlamenti határozatot.
Az alkotmánybíróság döntése elhárította azokat az alkotmányossági aggályokat, amelyeket
Traian Băsescu államfő és a hozzá közel álló ellenzéki politikusok hangoztattak az RMDSZ
részvételével alakult, Victor Ponta szociáldemokrata miniszterelnök vezette új kormánnyal
kapcsolatban. A testület „mint elfogadhatatlant” utasította el a Demokrata Liberális Párt
és a Népi Mozgalom Párt törvényhozói által aláírt beadványt, határozatát azonban csak
később fogja megindokolni.

Ámokfutókkal nincs szövetség
2014. március 8. – Fehér Rózsa - Népszabadság
A hét végén 2012. után választásokat tartanak Szerbiában, ami Pásztor István a Vajdasági
Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szerint sorsfordító lehet a vajdasági magyarság
szempontjából. A VMSZ arra készül, hogy a parlament többség része lesz a választásokat
követően, személyes szerepvállalást nem terveznek a kormányban, mert a hosszú távú
politikai elképzeléseik a Vajdasághoz kötődnek, azonban nem kizárt, hogy egyes
minisztériumokban államtitkári pozíciókat kérjenek. Pásztor István elmondta, hogy nem
kívánnak politikai kalandorságba kezdeni, ezért nem csatlakoznak egyik formációhoz sem,
ráadásul az általuk okozott kár nagy lehet.

Kultúránk – megmaradásunk záloga
2014. március 9. – hirek.sk
Fennállásának 65. évfordulójára emlékezett szombaton, Diószegen az 1949. március 5-én
megalakult Csemadok, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség. Az
egész napos rendezvénysorozat a Kárpát-medencei testvérszervezetek képviselőinek
részvételével a Kultúránk – megmaradásunk záloga címmel meghirdetett konferenciával
kezdődött. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a magyar
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Répás: Esterházy János példát mutat mindenkinek
2014. március 9. – MTI, Nemzeti Regiszter
Répás Zsuzsanna vasárnap Budapesten, Esterházy János felvidéki politikus
emléktáblájánál tartott ünnepi megemlékezésen kiemelte: Esterházy Jánostól a magyarság
és Európa olyan eszmei örökséget kapott, amely irányt mutat, mind a más népekkel való
együttélés, mind a saját közösségek megmaradása, értékeinek megőrzése
terén. Hozzátette: a politikus kiállt a kisebbségekért, az emberi jogokért és megélt
keresztényi hittel a béke útján járt.

Kovács: magyar prefektus Brassó és Maros megyében
2014. március 7. – Krónika, MTI, maszol.ro, Erdély Ma
Az RMDSZ kormányra lépése eredményeként magyar prefektusa lesz Brassó és Maros
megyének – erősítette meg pénteken a romániai sajtó értesüléseit Kovács Péter, az
RMDSZ főtitkára. „A tárgyalások még folyamatban vannak, de a legnagyobb
bizonyossággal állítható, hogy Maros és Brassó megyében lesz magyar prefektus. Meg
tudom erősíteni, hogy erről a két megyéről van már egyezség” – jelentette ki az MTI-nek
Kovács Péter. Kovács Péter elmondta, hogy az RMDSZ azokban a megyékben kért
alprefektusi tisztségeket, ahol meghatározó a magyar közösség aránya. A főtitkár három
partiumi megyét, (Bihar, Szatmár és Szilágy), valamint azokat a székelyföldi megyéket
említette, ahol nem sikerül prefektusi tisztséget szerezni. Kovács Péter hangsúlyozta, hogy
csakis erdélyi megyékről tárgyal az RMDSZ. Ezt azért tartotta fontosnak, mert a korábbi
kormányok idején előfordult, hogy az RMDSZ-nek a Kárpátokon kívüli régiókban is adtak
prefektusi tisztséget.

Erdély Magyarország

kormány nevében a kultúra megtartásában és továbbadásában érdekelt szervezetek
támogatását emelte ki, ez ugyanis stratégiai célja Budapestnek. A magyarság addig létezik,
amíg létezik intézményrendszere, s ameddig ez a közösségi tér elér – tette hozzá Répás
Zsuzsanna.

Bretfelean szerint nincs miért tüntetni Vásárhelyen
2014. március 7. – Krónika, MTI, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Nincs miért tüntetni a román kormány régióalakítási tervei ellen, és egy felvonulás a
közlekedést is akadályozná – így indokolta pénteken az MTI-nek Valentin Bretfelean, a
marosvásárhelyi helyi rendőrség igazgatója, miért nem hagyta jóvá a polgármesteri hivatal
illetékes bizottsága a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által március 10-re meghirdetett
felvonulást. A városházához tartozó helyi rendőrség igazgatója szerint a szervezők a román
kormány közigazgatási átszervezési tervei ellen akartak tiltakozni a betiltott felvonulással.
Romániában amúgy az alkotmánymódosítás elakadása miatt nem jöhetnek létre
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közigazgatási régiók. „Nincs miért tüntetni: ez a kezdeményezés leállt. Ráadásul a
rendezvényen külföldiek is részt vesznek: nem értem, miért tüntetnének a román kormány
ellen, mikor a román állampolgárok sem tüntetnek más országok kormányai ellen, hiszen
az nem korrekt” – mondta Bretfelean. Hozzátette: a felvonulást a tavalyi tapasztalatok
miatt sem engedélyezték, mert akkor a résztvevők „alkotmányellenes jelszavakat”
skandáltak.

Az RMDSZ-es prefektussal riogat Marius Pascan
2014. március 7. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Egy
RMDSZ-es
prefektus
megakadályozná
Maros
megyében
az
erdők
visszaszolgáltatásának folyamatát- véli Marius Pascan. A Demokrata-Liberális párti
szenátor csütörtöki marosvásárhelyi sajtótájékoztatója keretében elmondta: választási és
etnikai szempontból is kihasználja majd pozícióját az RMDSZ azzal, hogy kormányra
lépett. Maros megye volt prefektusa szerint a szövetség megpróbálja majd az erdővisszaszolgáltatási pereket úgy rendezni, hogy az a magyarok előnyére váljon. Maros
megye jelenlegi prefektusa, Corneliu Grosu, megerősítette, hogy több tucat per van
folyamatban.

Marosvásárhely: visszavonták a kulturális rendezvények támogatásáról szóló
határozatot
2014. március 7. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Erdély Fm
Nem szavazott ma a Maros megyei tanács a kulturális rendezvények támogatásáról. Az
erre vonatkozó határozattervezetet visszavonta Ciprian Dobre, Maros megye tanácselnöke,
annak ellenére, hogy az indítványt pozitívan véleményezték a szakbizottságok. A
határozattervezetet azután vonta vissza a napirendi pontok közül, hogy Csép Andrea
önkormányzati képviselő azt kérte, foglalják a határozatba, hogy a rendezvényeket
magyarul is népszerűsíteni fogják. A megyei tanácselnök nem értett egyet a módosító
javaslattal, mert szerinte vannak olyan román vidékeken szervezendő rendezvények,
amelyeket nem kell magyarul népszerűsíteni, illetve olyan nemzetközi rendezvények,
amelyeket ésszerű lenne angolul is népszerűsíteni.

A kisebbségek védelme része az EPP választási programjának
2014. március 7. – Erdély Ma, Népújság
Az RMDSZ javaslatára európai kisebbségi keretszabályozás megalkotását kéri az Európai
Néppárt választási programja. Az európai jobbközép alakulatokat tömörítő Néppárt a
március 6–7 között Dublinban tartott kongresszusán fogadta el választási programját. A
választási programban foglaltak értelmében: a nemzeti kisebbségeknek jogi szabályozásra
van szükségük annak érdekében, hogy megőrizzék és megvédjék nyelvüket, kultúrájukat és
önazonosságukat. Az Európai Uniónak keretszabályozást kellene kidolgoznia a nemzeti
kisebbségekhez tartozó személyek és közösségek védelme érdekében. A dokumentum utal
arra, hogy az egyes országokban fellelhető kedvező kisebbségvédelmi gyakorlatot a többi
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10 nap alatt 25.000 aláírást gyűjtött az RMDSZ Háromszéken
2014. március 7. – Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete közel 2 hét alatt több mint 25 ezer támogató
aláírást gyűjtött az európai parlamenti választásokra. Tamás Sándor, az RMDSZ
Háromszéki Területi Szervezetének elnöke elmondta: „Teljesítettük a vállalt feladatot. A
szövetség háromszéki szervezete az elmúlt napokban 25 ezer támogatói aláírást gyűjtött.
Megszereztük a ránk bízott, szavazati joggal rendelkező személyek kézjegyével ellátott
támogatását, viszont a munka nem itt ér véget. A munka folytatásaként továbbra is
dolgozunk az aláírások gyűjtésén.

Erdély

tagállamban is hasznosítani kellene a kisebbségi közösségek jogbiztonságának növelése és
új jogok érvényesítése érdekében.

Máté: tévedés volt engedélyezni a Noua Dreaptă felvonulását
2014. március 7. – maszol.ro
Az önkormányzat tévedett akkor, amikor engedélyezte a Noua Dreaptă március 15-i
felvonulását, véli Máté András Levente, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke. Emil Boc
polgármester nem konzultált eléggé Horváth Anna alpolgármesterrel, ezért Máté András
Levente több javaslatot is megfogalmazott péntek délelőtt, amellyel javíthatnának a
helyzeten. „Javasolnám, hogy vonják vissza a felvonulás engedélyezését, vagy más
időszakra, esetleg más útvonalra helyezzék át” – mondta. A jelenlegi forgatókönyv szerint
ugyanis éppen akkor ér majd a főtérre a román szélsőséges szervezet, amikor a Szent
Mihály templomban folyik az ökumenikus mise.

Orvosi lakások épülnek Szatmárnémetiben is
2014. március 7. – maszol.ro, Erdély Ma, Krónika
A Studium Alapítvány péntek délben Szatmárnémetiben is elhelyezte az orvosi lakások
alapkövét. Az eseményen részt vett Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettesállamtitkár, egyházi elöljárók, a város alpolgármestere, a Bethlen Gábor Alap, a Prospero
Alapítvány, a Sapientia Alapítvány kuratóriumának képviselője, valamint az állandó
támogatók, meghívottak, a sajtó képviselői. Görgényüvegcsűr háziorvosának példájával
kezdte beszédét Répás Zsuzsanna, hangsúlyozva, hogy harminc éve szolgál a faluban az
orvos, akinek követendő a példája. Ehhez viszont támogatásokra van szükség, lakásokra,
hogy a fiatal orvosok itthon maradhassanak, ne kényszerüljenek külföldi munkára. „A
magyar kormány támogatja és a mjövőben is támogatni fogja a magyar orvosképzést, az
orvos-társadalmat, a lakásépítést” – mondta az államtitkárhelyettes.

Visszautalták Csíkszeredába Borbolyék perét
2014. március 7. – szekelyhon.ro, maszol.ro
A Hargita Megyei Törvényszékre kerül Borboly Csaba, és az ugyanabban az ügyben érintett
több más személy büntetőpere, mert az új büntetőjogi perrendtartási törvény előírásai ezt
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megkövetelik. Ahogy Sergiu Bogdan, Borboly Csaba ügyvédje ezt korábban előre jelezte, a
védence és társai ellen korrupciógyanús ügyben indult büntetőeljárást befolyásolja az új
büntető törvénykönyv és az új büntetőjogi perrendtartási törvény februári életbe lépése. A
péntekre kitűzött tárgyaláson a marosvásárhelyi ítélőtáblánál nem is történt érdembeli
előrelépés, mert a bíró bejelentette, hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA)
kérése alapján, és a megváltozott procedúra értelmében az ügycsomó a Hargita megyei
törvényszékre kerül vissza.

A hatalom vonzásában
2014. március 8. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
Érdekesen alakul a romániai politikai helyzet, kiváltképp most, hogy az RMDSZ ismét a
kormánykoalíció tagja lehet. Ráadásul abban a kormányban, amelyik az előző kormányt a
marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem körül kialakult helyzet miatt buktattak
meg. A Mensura Transylvanica elemzői számba vették, hogy mit várhatunk az RMDSZ
kormányzati szerepvállalásától, amiből az is kiderül, hogy az elmúlt 24 évben a szövetség
14-et gyakorlatilag kormányon töltött és ehhez képest eredményeik siralmasak.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. március 8-i számában olvasható.)

Helyére emelték a sepsiszentgyörgyi turulszobrot
2014. március 8. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék
Daruval emelték a helyére Sárpataki Zoltán szobrászművész turulszobrát
Sepsiszentgyörgyön március 7-én. Az alkotást a székely szabadság napján, március 10-én
avatják fel.

Ungureanu szerint bárkinek ötleteket adhat Ukrajna szétszakadása,
nincsenek többé biztos határok
2014. március 8. – Erdély Ma
Mihai Răzvan Ungureanu szenátor, a román kémszolgálat volt főnöke a Romanialibera.ro
internetes portálnak adott interjújában arra hívja fel a figyelmet, hogy Moszkva „újra
megnyitja Pandora szelencéjét: szeparatizmus és területek felosztása”. „Az ukrajnai
instabilitás megfertőzheti a környező államokat”, Romániát is beleértve mondja még
Ungureanu.

A tanügyet érintő kormányvállalások
2014. március 8. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió
Nem említi a kormányprogram az RMDSZ-nek a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemmel kapcsolatos konkrét kérését, bekerült viszont a kabinetnek az
a vállalása, hogy a kisebbségek nyelvén történő oktatás terén alkalmazzák az oktatási
törvényt. Ugyanakkor a kormány a tanügyi téren a következőket vállalja: biztosítja a
román nyelv és az anyanyelv elsajátításának a feltételeit; kiterjeszti a kisebbségek nyelvén
történő oktatást és javít a minőségén; lehetővé teszi a kisebbségi diákok anyanyelvén írt
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Corina Cretu: zavaró Tőkés érdemrendje
2014. március 8. – Erdély Ma, Háromszék
„Jogi furfangok” mögé bújik Traian Băsescu azért, hogy ne vonja vissza Tőkés László
állami kitüntetését – vélekedett Corina Creţu. A szocialista EP-képviselő továbbra is
kitartóan kéri az államfőtől, vonja meg Tőkéstől a Románia Csillaga kitüntetést,
rámutatva: két hónap telt el azóta, hogy az érdemrend becsületbírósága az ügyben
ismertette álláspontját, „az elnök pedig továbbra is hallgat” – mondta Creţu. Úgy
vélekedett, Tőkés László – minden tevékenysége okán – szélsőséges politikus, s az a tény,
hogy Romániát képviseli az Európai Parlamentben, támadja az országot, a románokat,
illetve a román állam alapelveit, elegendő ok arra, hogy Băsescu lépjen kitüntetése
ügyében.

Erdély

önálló tankönyvek kiadását a közoktatásban; a multikulturalitás jegyében alakítja át a
tanterveket, illetve biztosítja a kisebbségi diákok nyelvén oktató pedagógusok
továbbképzését.

Az eddig „székelybarát” Elena Udrea is nekiment a székely zászlónak
2014. március 8. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Háromszék
Az alkotmánybírósághoz fordul az államfő által védnökölt Népi Mozgalom Párt (PMP), ha
a kormány elfogadtatja a székely zászló kitűzését lehetővé tévő törvényt – közölte péntek
este Elena Udrea, a PMP politikusa. A képviselő arra reagált, hogy csütörtöki ülésén
harmadik Ponta-kabinet programjába foglalta az RMDSZ és a román koalíciós pártok
közötti politikai megállapodást. Ennek megfelelően a kormány vállalja, hogy törvényben
teszi lehetővé az önkormányzatok számára a település zászlajának kitűzését a helyi
intézményekre, a román és az uniós zászló mellé. „A székely zászló romániai
közintézményekre történő kitűzésének kormányprogramba foglalása az etnikai alapú
régiósításnak készíti elő a terepet. A miniszterelnök felelőtlenül és tiszteletlenül viszonyul
az egységes román állam érdekeihez, a román nép történelméhez” – idézte a Mediafax a
politikust.

Aranysárgába és kékbe borul a székely vértanuk emlékművének környéke
2014. március 8. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A Székely Szabadság Napjának előkészületeiről Oláh Gál Elvira az SZNT kommunikációs
alelnökével beszélgetett. Ferencz Csaba a mozgósítással kapcsolatosan elmondta: nagyon
fontos, hogy a szervezetek önállóan szervezzék meg tagságukat. Ez a rendezvény nem csak
megemlékezés, hanem tiltakozás is egy polgármesteri határozat ellen, amely korlátozza a
szabad véleménynyilvánítást, és a gyülekezési jogot, tiltakozás a nemzeti szimbólumainkat
ért támadások ellen – nyilatkozta Ferencz. Hozzátette: a székely zászló él, és
Marosvásárhelyen ezen a megemlékezésen is aranysárgába és kékbe fog borulni a székely
vértanúk emlékművének környéke.
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2014. március 9. – Krónika, Szabadság
Ady Endre és Octavian Goga barátsága, majd a két költő későbbi szembenállása hasonlít a
magyar–román viszony alakulására, most azonban közös az emlékhelyük – jelentette ki
Balog Zoltán, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője szombaton a
Kolozs megyei Csucsán, ahol Ady Endre-emlékkiállítást nyitottak meg. Magdó János
kolozsvári magyar főkonzul a tárlat létrejöttéről elmondta, az emlékkiállítás ötlete már
másfél évvel ezelőtt megszületett, azonban kivitelezni nem volt egyszerű. Mint részletezte:
előbb a helyi illetékesekkel kellett egyeztetniük, majd szakmai és anyagi segítséget is
kellett szerezniük, és a munkának még nincs vége: a következőkben azon fognak dolgozni,
hogy a múzeum szerepeljen úti célként az utazási irodák kínálatában, illetve beillesszék az
iskolai kirándulások célállomásai közé is.

Erdély

Ady-emlékkiállítás: Csucsa Európa kulturális térképére került

Kelemen: jó a kormánykoalíciós megállapodásunk
2014. március 9. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Kormányra került az Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Az RMDSZ újbóli
kormányzási szerepvállalását sokan kritizálják úgy a magyar oldalról, mint a román
oldalról. A magyarok azt mondják: nem lehet, nem szabad hinni az ígéreteknek, főleg nem
Victor Ponta ígéreteinek, a románok pedig azt állítják, hogy az RMDSZ foglya lett Ponta, és
a magyar szeparatizmusról beszélnek. A Kossuth Rádió munkatársa, Sükösd Levente
Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével, az új miniszterelnök-helyettessel, a frissen
hivatalba lépett kulturális miniszterrel beszélgetett.

Székelyföld autonómiájáért demonstráltak Törökországban
2014. március 9. – Erdély Ma, MTI, Krónika
Isztambulban kisebb tüntetést tartottak a román főkonzulátus előtt Székelyföld
autonómiájáért vasárnap délután – értesült az MTI helyi forrásból. A demonstrálók a
székely magyarság isztambuli barátainak vallják magukat, szinte mindannyian törökök.
Nagyjából 60-70-en gyűltek össze a román főkonzulátus előtt azt követelve, hogy Románia
adjon autonómiát a székelységnek, miként azt már a múltban is tette. A tüntetők török és
székely zászlókkal vonultak fel. Az általuk vitt táblákon a következő feliratok voltak:
„Autonómiát Székelyföldnek!", „Üzenet Európának: voltunk, vagyunk és leszünk!",
„Székelyföld legyen egységes!", „Attila unokái vagyunk", „Sekelistan-Székelyföld", illetve
„Székely-törökök – Sekel türkleri".

Kettős beszéd
2014. március 10. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Szorult helyzetbe került hatalomra kerülésével az RMDSZ:
egyformán meg kell felelnie a bukaresti román partnerek feltételeinek, de az erdélyi
magyar közösség, a választópolgárai támasztotta elvárásoknak is. Márpedig a kettő sok
esetben homlokegyenest ellentétes egymással. A Victor Ponta vezette kormányzati
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Elhatárolódik a Jobbiktól az SZNT
2014. március 10. – Krónika
Hevesen bírálja a Jobbik erdélyi kampányát a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). Annak
ellenére, hogy Izsák Balázs SZNT-elnök korábban azt kérte a politikai pártoktól, hogy
jelképeiket, politikai üzeneteiket ne hozzák el Marosvásárhelyre, a székely szabadság
napjára, a jelek szerint a szélsőségesnek címkézett magyarországi párt „rácsapott” a
rendezvényre. „Sajnálattal veszem tudomásul, hogy ezt a felkérést nem mindenki értette
meg, és a postaládákba bedobott, Hazai pálya című propagandaanyagon keresztül a Jobbik
kampánycélra kívánja felhasználni rendezvényünket” – írta hétvégi közleményében az
SZNT elnöke.

Erdély

szövetségesek például nyilvánvalóan azt várják el a magyar alakulattól, hagyjon alább az
önrendelkezési törekvések hangoztatásával, a területi autonómia iránti igényről.

Udvarhelyen ismertette programját a Jobbik

EP-választások: Simon Zsolt a Most-Híd listavezetője
2014. március 8. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Simon Zsolt vezeti a Most-Híd jelöltlistáját a májusi európai parlamenti választásokon. A
Most-Híd Országos Tanácsa által jóváhagyott lista azonos azzal, amelyre a párt elnöksége
a héten bólintott rá. A lista második helyén Nagy József, a harmadikon pedig František
Šebej szerepel. Simon elmondta, Brüsszelben szeretne kiemelten foglalkozni a regionális
különbségek eltüntetésével, mert az ezzel kapcsolatos projektek eddig nem hozták meg a
remélt eredményt.

Felvidék

2014. március 9. – szekelyhon.ro
Sajtótájékoztatót tartott a Székelyudvarhelyre összehívott lakossági fórum apropóján
vasárnap délután Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom miniszterelnökjelöltje, Szávay István magyar országgyűlési képviselő és Kisgyörgy Levente székelyföldi
képviselőjelölt Székelyudvarhelyen, a párt székelyföldi központi irodájában.

Bárdos Gyula magyar szinkront kapott a szlovák közmédiában
2014. március 8. – Új Szó
Bárdos Gyula a közszolgálati médiában Gál Jenő szerkesztő hangján beszél arról, miért
indult az államfőválasztáson. Az RTVS rövid beszélgetéseket készített a köztársaságielnökjelöltekkel, szlovák nyelven, a Pátria rádióban ezek magyar szinkronnal futnak. Bárdost
felháborította, hogy nem engedték meg neki magyarul is felmondani a szöveget. „A Pátria
Rádióban nem beszélhettem az anyanyelvemen. Amikor ezt megtudtam, azt kértem, hogy
mondhassam el ugyanezt magyarul is, egy tolmács pedig ellenőrizze, hogy ugyanazt
mondom.” Erre azt a választ kapta, hogy ebben az esetben olyan előnyt biztosítana neki az
RTVS, amilyet a többi jelölt nem kap.

9

2014. március 8. – Szilvássy József – Népszabadság
Március 15-én lesz a szlovákiai elnökválasztás első fordulója és lassan lezárulnak a
kampányok. Bárdos Gyula az MKP jelöltje szlovákul volt kénytelen kampányolni a Pátria
Rádióban és a Szlovák Televízió magyar adásában is, mivel ha anyanyelvén szólt volna a
választókhoz, akkor előnybe került volna szlovák vetélytársaival szemben, mondta el Juraj
Kadás kommunikációs igazgató. A magyar jelölt folyamatosan lakossági fórumokra jár,
ahol a legtöbb helyen arra kíváncsiak, miért akarnak a szlovákiai magyar kettős
állampolgárságot és autonómiát.

Felvidék

A magyar jelölt szlovákul kampányol

65 év – 65 kitüntetett

Megalakult az önálló szerbiai Magyar Mária Rádió
2014. március 7. – Vajdaság Ma
Többhavi átalakulási folyamat után megalakult az önálló szerbiai Magyar Mária Rádió. A
Mária Rádió az egyedüli egész napos katolikus vallási műsort sugárzó rádió Szerbiában.
Már tíz éve működik újvidéki székhellyel, megosztott műsoridővel: napi 12 órás magyar
nyelvű és 12 órás szerb és horvát nyelvű műsorokkal. A tapasztalat azt mutatta, hogy ez a
felállás nem megfelelő, illetve nem elégíti ki a potenciális hallgatóság igényeit, mivel a
katolikus hívek nagyobb része magyar anyanyelvű és anyanyelvén szeretné hallgatni az
egész napos adást, de a hívek legnagyobb részéhez jelenleg el sem jut a Mária Rádió adása
a rossz frekvenciaelosztás miatt.

Vajdaság

2014. március 9. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A 65 éves Csemadok diószegi ünnepi ülésén a szövetség 65 tagja elismerésben részesült, és
emlékplakettet kapott az elmúlt években végzett munkájáért. Bárdos Gyula, a szervezet
vezetője, az MKP államfőjelöltje beszédében hangsúlyozta, a Csemadok még mindig 450
településre kiterjedő hálózatot jelent. Az elnök szerint a szervezet sikerének titka a
Csemadok-tagok, kultúraszervezők kitartásában, elhivatottságában keresendő, hiszen
akkor is teszik a dolgukat, ha a rendezvényükre nem kapják meg kellő időben, avagy
egyáltalán a támogatást.

VMSZ: A cél az egészségügy fejlesztése
2014. március 7. – Vajdaság Ma
Pénteken a Zentai Közkórházba látogatott Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség
elnöke, ahol a környező egészségházak és kórházak képviselőivel és vezetőivel ismertette a
párt egészségpolitikával kapcsolatos célkitűzéseit. A VMSZ elnöke a téma kapcsán
elmondta, ahhoz, hogy az ember a politika mezején érdekeket tudjon képviselni egy-egy
témában fontos a szakmai háttér. Az egészségügy vonatkozásában azoknak az embereknek
kell biztosítaniuk a szakmai hátteret, akik ezzel a szakmával foglalkoznak.
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2014. március 7. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Szövetség gazdasági és térségfejlesztő stratégiájának létrejöttét nem
kifejezetten a soron következő választások ihlették, a program már készülőfélben volt jóval
a választások kiírása ellőtt, neves gazdasági szakemberek, egyetemi tanárok és fiatal
közgazdászok közreműködésével – emelte ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség
elnöke ma Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében, amely
zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel.

Vajdaság

Szabadka: a VMSZ bemutatta gazdasági és térségfejlesztési stratégiáját

Nem csökken az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt
2014. március 7. – Magyar Szó
A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör meghívására pénteken immár hatodik alkalommal
tartott kihelyezett konzuli fogadónapot Óbecsén a belgrádi magyar nagykövetség konzuli
osztálya. Ritecz Miklós főkonzul és dr. Szlanyinka Anna konzul ezúttal mintegy hetven
állampolgársági kérelmet vett át a helybeliektől. A belgrádi diplomaták úgy látják, hogy
Óbecsén – akárcsak az egész Vajdaságban – továbbra sem csökken az érdeklődés a magyar
állampolgárság megszerzése iránt.

A VMSZ Belgrádban ismertette a programját
2014. március 9. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A választásokon való részvétel fontosságát hangsúlyozta Pásztor Bálint, a Vajdasági
Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője Belgrádban vasárnap a párt
programjának ismertetése alkalmából szervezett lakossági fórumon, adta hírül a Pannon
RTV. A politikus kiemelte: a fővárosban már egy mandátum megszerzése is emberfeletti
teljesítmény lenne.

Az 1848–49-es forradalom
emlékeztek meg Törökbecsén

és

szabadságharc

kitörésének

napjáról

2014. március 9. – Pannon RTV
1848. március 15-éről, a magyar forradalom kitörésének napjáról emlékeztek meg
Törökbecsén. Az ünnepségnek a helyi Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület volt a
házigazdája. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori
történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Ennek
tiszteletére Törökbecsén hagyományosan minden évben alkalmi műsorral készülnek –
emelte ki Báló Tibor, a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület alelnöke.
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2014. március 9. – MTI, nol.hu
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt (UMDP) betiltását „ukrán- és népellenes”
tevékenységre hivatkozva kéri az ukrán főügyészségtől a kormányon lévő nacionalista
Szvoboda Kárpátalja megyei szervezete. A beadvány szerint Gajdos István közvetlenül
részt vett a zavarkeltő csoportok irányításában a Régiók Pártja (PR) két másik parlamenti
képviselőjével.

Brenzovics Lászlót választotta alelnökévé a megyei tanács

Kárpátalja

Ukrajnában betiltanák a magyar pártot

2014. március 7. – MTI, Kárpátalja
A Kárpátalja megyei tanács képviselői Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ) elnökhelyettesét választották meg több mint kétharmados többséggel
a testület elnökének első helyettesévé pénteken Ungváron. Brenzovics az MTI-nek
elmondta, a megyei képviselők kérték az ukrán parlamenttől, hogy az új nyelvtörvény
kidolgozásánál vegyék figyelembe a Kárpátalján élő kisebbségek, köztük a magyarok
véleményét. A képviselők kéréssel fordultak az ukrán kormányhoz is, szorgalmazva a
Kárpátalján kijelölt új határátkelőhelyek építésének megkezdését, mert míg magyar
oldalon javában folynak az előkészületek, addig ukrán részről eddig semmi nem történt.

Gyenge lábakon

A csehországi magyarok is megemlékeztek Esterházy Jánosról
2014. március 8. – Felvidék Ma
Esterházy Jánosnak, a szlovákiai magyarság egykori politikai vezetőjének emléke előtt
rótták le tiszteletüket március 8-án Prágában a csehországi magyarok. A felszólalók
beszédeikben méltatták Esterházy János életművét és annak mához szóló üzenetét.
Egybehangzóan azt hangsúlyozták, hogy a csehországi magyaroknak kötelességük
megőrizni és ápolni a mártír politikus emlékét.

Csehország

2014. március 8. – Stier Gábor – Magyar Nemzet
Kárpátalján az elmúlt hónapokban alapvetően nyugalom volt, aminek „csendjét és a
kisebbségek biztonságát alapvetően a status quo fenntartása őrizheti meg” mondta Viktor
Baloga tanácsadója Vadim Karaszev. Brenzovics László a KMKSZ alelnöke elmondta, hogy
a kijevi régi-új hatalomban a legnagyobb befolyással bíró erők Kárpátalján gyenge lábakon
állnak. Hozzátette, hogy bár a hatalomváltás megtörtént a politikai szereplők lényegében
ugyanazok. A nyelvtörvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy már most látszik, hogy a
leendő átdolgozott nyelvtörvény, sem fogják végrehajtani az anyagi és szervezeti
nehézségek miatt.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. március 8-i számában olvasható.)
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2014. március 7. – Volksgruppen
Nemrég alakult meg a Magyar Népcsoporttanács, az Ausztriában élő magyarok politikai
szervezete, elnöküket február 17-én választották meg, a napokban pedig máris
megtartották első ülésüket. Elsősorban azokat a kritériumokat dolgozták ki, melyek
alapján támogatási javaslataikat szeretnék előterjeszteni a Kancellári Hivatalnak.

Őrvidék

Ülésezett a Népcsoporttanács

Révfülöpön tanultak magyarul a burgenlandi evangélikusok
2014. március 9. – Volksgruppen
A Burgenlandi Evangélikus Egyházközség és Szuperintendencia nemrég szervezett magyar
tanfolyamot Magyarországon, Révfülöpön. A tanfolyamot Mesmer Ottó, őriszigeti lelkész
szervezte, összesen hat német ajkú burgenlandi lelkész tanulta a magyar nyelvet. A
magyar-tanfolyamon egy magyarországi evangélikus konferencia révén jött létre, ahol
eldöntötték, hogy fontos lenne a burgenlandi evangélikus lelkészek számára a magyar
nyelv alapfokú ismerete.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro

14

