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Megvonnák Tőkés László román állampolgárságát 
2014. március 12. – Krónika 

Heves reakciót váltott ki román politikusok körében Tőkés Lászlónak az Európai 

Parlament hétfői plenáris ülésén elhangzott, a marosvásárhelyi autonómiapárti 

nagygyűlésre időzített felszólalása. Victor Ponta miniszterelnök a szerdai kormányülésen 

szélsőségesnek nevezte a volt püspököt, és azt mondta: méltányolja, hogy az RMDSZ nem 

vette fel EP-jelöltlistájára. „Szerintem Tőkésnek fogalma sincs, hol van a Krím félsziget” – 

jelentette ki a kormányfő, hozzátéve: ezzel együtt „a románoknak is megvannak a maguk 

szélsőségesei”. Felelőtlennek és szélsőségesnek tartja az EMNT elnökének szavait az 

ellenzéki demokrata-liberális párt (PDL) is, amelynek elnöke szerint meg kellene vonni az 

erdélyi EP-képviselő román állampolgárságát 

 

Kelemen Hunor: a Jobbik kárt okozhat az erdélyi magyarságnak  
2014. március 12. – maszol.ro 

Nem tartja járhatónak Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes az államfőnek azt a 

javaslatát, hogy a parlament törvényben tiltsa be a Jobbik tevékenységét Románia 

területén. Az RMDSZ elnöke szerint e helyett a társadalomban kellene tudatosítani, hogy 

elfogadhatatlanok a 21. században a szélsőséges magyarországi pártéhoz hasonló politikai 

programok, üzenetek. „A Jobbik kitiltása azért nem lehetséges, mert senkinek nincs a 

homlokára kiírva, hogy a párt tagja, amikor belép Romániába” – mondta a maszol.ro-nak 

Traian Băsescu felvetéséről Kelemen. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió egyik 

alapelve a személyek szabad mozgása, ezért nem lehet olyan törvényt alkotni egy EU-

tagállamban, amellyel egy pártot kollektív módon kitiltanak az illető országból.  

 

Az ukrán külügyminisztérium elítéli a vereckei emlékművet ért vandál 
támadást 
2014. március 12. – MTI, hirado.hu 

Hétfő este két ismeretlen elkövető gyúlékony folyadékkal öntötte le, majd felgyújtotta a 

Vereckei-hágón emelt honfoglalási emlékművet. Az ukrán külügyminisztérium 

határozottan elítéli a vereckei magyar honfoglalási emlékmű ellen 2014. március 10-én 

elkövetett vandál cselekedetet, és felszólítja a belügyi tárcát, valamint Kárpátalja megye 

állami közigazgatási hivatalát az incidens lehető legrövidebb határidőn belüli 

kivizsgálására. 

 

Toró T. Tibor: az RMDSZ valljon színt az autonómia kérdésében! 
2014. március 12. – Erdély Ma, Szabadság, Magyar Hírlap 

Az Erdélyi Magyar Néppárt elítéli a március 10-én Marosvásárhelyen, a Székely Szabadság 

Napján tartott megemlékezéssel és felvonulással kapcsolatos félretájékoztatást és felkéri az 

RMDSZ-t, hogy valljon színt az autonómia kérdésében – hangzott el azon a 

sajtótájékoztatón, amelyet Toró T. Tibor, a Néppárt elnöke, valamint Zakariás Zoltán, a 

párt Országos Választmányának elnöke tartott március 12-én Kolozsváron. Zakariás Zoltán 
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ismertette azt az állásfoglalást, amely szerint „a Székely Szabadság Napján megrendezett 

emlékező nagygyűlésen nemzeti közösségünk jogos autonómiaigényének békés 

kinyilatkoztatása zajlott. Az Erdélyi Magyar Néppárt határozottan visszautasítja azokat az 

uszító jellegű híreszteléseket, amelyek alapján a rendezvény egészére a szélsőséges 

bélyeget próbálják rányomni, elsősorban egyes központi román nyelvű médiaorgánumok”. 

 

Egyetlen mandátum a tét 
2014. március 13. – Lencsés Károly – Népszabadság 

Átlépte a 200 ezret a magyarországi parlamenti választásokra regisztráltak száma, akik 

közül 171 ezret már nyilvántartásba is vettek. A kérelmezők legnagyobb része 92 ezer fő 

romániai, 26 ezer pedig szerbiai lakos. Összességében több, mint hetven országból jelezték 

már, hogy részt kívánnak venni a választásokon. A becslések szerint nagyjából 200 ezer 

szavazat dönthet egy képviselői mandátum sorsáról.  

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. március 13-i számában olvasható.) 

 

Jobbik: Basescu akciója figyelemelterelés 
2014. március 12. – Erdély Ma, MTI 

A Jobbik az autonómiatüntetés valódi céljairól való figyelemelterelésnek tartja Traian 

Basescu román államfő Vona Gábor pártelnök kitiltására vonatkozó akcióját. Szávay 

István, a párt nemzetpolitikai kabinetjének elnöke szerdán azt közölte az MTI-vel: 

felháborodva értesültek arról, hogy a román politikai vezetés egyetlen mondanivalója a 

marosvásárhelyi Székely szabadság napjával összefüggésben a Jobbik elnökének 

kitiltásáról szólt. Álláspontja szerint az államfő nyilvánvaló célja, hogy elterelje a figyelmet 

a tüntetés céljáról, a székelység autonómiaküzdelméről, valamint arról, hogy Románia 

európai uniós tagállamként nem biztosítja az önrendelkezés lehetőségét egy több 

százezres, egy tömbben élő nemzeti közösség számára. 

 

Kormányfék a szentgyörgyi Sapientiának 
2014. március 12. – Krónika, szekelyhon.ro 

Akadályokat gördít a kormány a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

Sepsiszentgyörgyre tervezett tagozatának beindítása elé. Dávid László, a Sapientia rektora 

a Krónikának elmondta, ideiglenes akkreditáció megszerzéséhez fel kell mutatni, hogy a 

kihelyezett tagozatnak biztosított a székháza. Mivel az önkormányzat által felajánlott 

épület átadása elhúzódott, eddig nem tudták benyújtani az akkreditációs kérelmet. „A 

kormány akadályokat gördített, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzat ne tudjon élni a 

felajánlásával, ám a napokban bérleti szerződést kötöttünk, azt csatoljuk az akkreditációs 

kérelemhez. A teljes dokumentációt március végén nyújtjuk be” – magyarázta Dávid 

László. 
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Ponta Vona Gábor kitiltására célozgat Băsescunak 
2014. március 12. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Népszabadság 

Egy nappal azután, hogy Traian Basescu a Jobbik kitiltását kérte a kormánytól, most 

Victor Ponta miniszterelnök célzott arra, hogy az elnök kitilthatná Vona Gábor Jobbik-

elnököt az országból. Ponta a szerdai kormányülés előtt kijelentette, hogy a 

belügyminisztérium továbbította az elnöki hivatalnak a Vona tevékenységéről készített 

jelentést, és azt mondta, amennyiben az államfő nem szimpatizál már Tőkés Lászlóval és 

Vona Gáborral, amennyiben már az országra nézve veszélyesnek tartja őket, 

meggyőződése, hogy eleget fog tenni a kormány kérésének. 

 

Tăriceanu: a magyar kormány nem tett semmit a szélsőségesség ellen  
2014. március 12. – maszol.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma 

A szenátus elnöke szerint a magyar kormány nem tett semmit azért, hogy visszaszorítsa a 

szélsőségességet Magyarországon. Călin Popescu Tăriceanu volt liberális miniszterelnök, 

akit a héten választottak meg a román felsőház élére, szerdán úgy nyilatkozott, hogy az 

Orbán-kormány a saját, nacionalista politikájával ő maga is számos kérdőjelt vetett fel az 

Európai Unióban. Az Agerpres hírügynökség közlése szerint a román politikus „nagyon 

veszélyesnek" minősítette a Magyarországon létező szélsőségességet. 

 

Feljelentette Izsák Balázst Bogdan Diaconu 
2014. március 12. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Bűnvádi feljelentést tett Izsák Balázs SZNT-elnök ellen Bogdan Diaconu PSD-s képviselő a 

Székely Szabadság Napja után. Diaconu szerint Izsák diszkriminációra, valamint 

bűncselekményre uszított, amelyeket a btk. büntetendőnek ír elő. A képviselő szerint a 

rendezvény illegálisnak minősül, emellett Izsák felszólította a résztvevőket, hogy a tiltás 

ellenére végigvonuljanak a városon. A felvonulás alatt a résztvevők verbális támadásokat 

intéztek a románok és az alkotmányos rend ellen, valamint fehér fegyvereket viseltek és 

petárdákat dobáltak - áll a panaszban. 

 

Megvizsgálja az SZNT, hogyan járnak el más rendezvények esetében Floreáék 
2014. március 12. – transindex.ro 

Megvizsgálja a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 

köztéri gyülekezések kapcsán alkalmazott gyakorlatát: azt fogják feltérképezni, hogy a 

városvezetés részéről milyen összetételben, hány személy ül össze eldönteni, hogy 

támasztanak-e valamilyen kifogást egy felvonulás, tiltakozás, gyülekezés, megemlékezés 

vagy egyéb tömeges köztéri rendezvény megszervezése kapcsán. Izsák Balázs a 

Transindexnek elmondta, azért fontos fényt deríteni arra, hogy a Marosvásárhelyi 

Polgármesteri Hivatal a gyülekezési jogot hogyan biztosítja, szavatolja, illetve mi az 

általános gyakorlatuk, mert a közgyűlések szervezéséről és lebonyolításáról szóló 60/1991-

es törvény értelmében a szervezőnek csak bejelenteni kell a rendezvényeket, ugyanis azok 

nem engedélykötelesek. 
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Tőkés a regisztrációról: a nemzet jövője közös felelősségünk 
2014. március 12. – Krónika 

A honosítással, illetve a választójog kiterjesztésével a második Orbán-kormány a lehető 

legjobb eszközt vetette be Trianon „gyógyításának" ügyében – állítja Tőkés László európai 

parlamenti képviselő, akivel a honosítás mellett a regisztrációról, illetve az erdélyi 

szervezetek regisztrációs részvételéről beszélgetett a Krónika. 

 

Erdély autonómiáját kérő petíciót nyújtott be a Kolozs megyei prefektúrára 
egy történészhallgató 
2014. március 12. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika 

Egy Erdély autonómiáját kérő, 10 300 ember által aláírt petíciót nyújtott be egy 

magánszemély szerdán a Kolozs megyei prefektusi hivatalban. Fancsali Ernő egyetemi 

hallgató, a petíció kezdeményezője a prefektusi hivatal előtti járdán rögtönzött 

sajtótájékoztatón az MTI kérdésére elmondta, az aláírásgyűjtés online zajlott, és a petíciót 

körülbelül ugyanannyi magyar írta alá, mint amennyi román. A petíció többek között 

Erdély önállóságának, az erdélyi népek és felekezetek jó egyetértésének a történelmi 

hagyományaira hivatkozik, önrendelkezést és kolozsvári regionális kormányzást kér a 

történelmi Erdély, valamint a Bánság, Partium és Máramaros részére. 

 

Felmérés: az USD az EP-választás favoritja, az RMDSZ is bejutna 
2014. március 12. – Krónika, Szabadság 

A három pártból álló Szociáldemokrata Unió (USD) nyerné meg az európai parlamenti 

(EP) választásokat, ha azokat most vasárnap tartanák – derül ki az INSCOP szerdán 

nyilvánosságra hozott felméréséből. Az adatok szerint az USD a voksok 40,4 százalékával 

végezne az első helyen, míg a kormányból most kilépett Nemzeti Liberális Párt (PNL) 17,6 

százalékot kapna. Az ellenzéki Demokrata-Liberális Párt (PDL) a voksok 13,7 százalékára 

számíthat, a Traian Băsescu államfőhöz közel álló Népi Mozgalom Párt (PMP) 9,1 

százalékon áll, a volt kormányfő, Mihai Răzvan Ungureanu Népi Erő (FC) nevű pártja 

pedig 5,1 százalékot kapna. Ugyancsak 5,1 százalékon áll, és ezzel parlamentbe jutna az 

RMDSZ, a Dan Diaconescu Néppárt (PPDD) viszont 4,1 százalékkal már kieső. 

 

Dorin Florea: Marosvásárhely a harmónia és nem a konfliktus városa 
2014. március 12. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro, szekelyhon.ro 

„Marosvásárhely a harmónia és nem a konfliktus városa” - ezentúl ez a jelszó fog 

szerepelni minden hivatalos iraton, amely a polgármesteri hivataltól származik – jelentette 

ki szerdai sajtótájékoztatóján Dorin Florea. Az elöljáró szerint a város továbbra is az 

interetnikai feszültségek színtere maradt, ezért az elkövetkezőkben minden, ezt a 

jelenséget szító megmozdulást és felvonulást betiltanak. Emellett felszámolná a városban 

jelenlévő szélsőséges pártokat, mert ezek szerinte Marosvásárhely imázsát rontják. Dorin 

Florea továbbá sérelmezi azt is, hogy a Hargita és Kovászna megyei politikusok is itt voltak 

a hétfői rendezvényen, és részt vettek az úgynevezett zavarkeltésben. 
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Piros-sárga-kékre festették a magyar feliratot Kovászna várostábláján 
2014. március 12. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Piros-sárga-kékre festették Kovászna várostáblájának magyar feliratát, valamint a város 

Kőrösi Csoma Sándor Líceumának falát is. Kovászna polgármestere, Thiesz János szerdán 

a Mediafaxnak elmondta, a táblát és az iskolát is megtisztították már a festéktől. A 

rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. 

 

A székelyek pártját fogták a marosvásárhelyi román újságírók  
2014. március 12. – maszol.ro, Erdély Ma 

Míg szerdai sajtótájékoztatóján Marosvásárhely polgármestere elítélte a hétfői 

autonómiatüntetést, a román újságírók többsége úgy vélekedett, Dorin Floreának jóvá 

kellett volna hagynia a a székelyek felvonulását. „Mi vagyunk a többség, tőlünk függ, hogy 

teljesülnek-e a követeléseik vagy sem. Kérniük pedig szabad a magyaroknak” – mondta az 

egyik újságíró a polgármesteri sajtótájékoztatót megelőző beszélgetésen. A román sajtósok 

többsége egyetértett abban, hogy „Marosvásárhelyen mindjárt hamarosan már 

megmozdulni sem szabad”.  

 

Erdély Béla: Izsák az autonómiakövetelőktől határolódott el  
2014. március 12. – maszol.ro 

Erdély Béla, a Jobbik kolozsvári fiókszervezetének elnöke is támadja a hétfői 

marosvásárhelyi autonómiatüntetés főszervezőjét, Izsák Balázst, amiért elhatárolódott a 

magyarországi párttól. Erdély Béla szerint az SZNT elnöke nem csak a Jobbiktól 

határolódott el, hanem az autonómiát követelők többségétől is azzal, hogy aktuálpolitikai 

megfontolásokat követve módosította eddigi álláspontját. „A Jobbiktól való elhatárolódás 

ennek a folyamatnak csupán mellékzöngéje” – jelentette ki a maszol.ro-nak.  

 

Szülőföldön magyarul: pénteken jár le a határidő 
2014. március 12. – Krónika, szekelyhon.ro 

Még két napjuk van a magyarul tanuló gyermekek szüleinek arra, hogy leadják a 

Szülőföldön magyarul program keretében nyújtott támogatásra a pályázatot, a március 14-

e után postázott iratcsomókat ugyanis már nem fogadják el. A Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. megbízásából a romániai pályáztatást lebonyolító Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetségéhez (RMPSZ) eddig közel 80 ezer pályázat érkezett. Burus-Siklódi Botond 

RMPSZ-elnök szerint ha a folyamat az eddigi ütemben folytatódik, a határidő lejártáig 

akár 110 ezerre is emelkedhet a számuk. 

 

Jóváhagyták az RMDSZ marosvásárhelyi március 15-i rendezvényét 
2014. március 12. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Jóváhagyta a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal az RMDSZ március 15-i rendezvényét, 

ezzel szemben azonban elutasította a Vatra Roamneasca Egyesület és az Új Jobboldal 

elnevezésű szélsőséges szervezet szintén felvonulás engedélyezésére vonatkozó kérését – 
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közölte szerdai sajtótájékoztatóján a város polgármestere. Dorin Florea azt mondta: a 

magyar érdekvédelmi szervezet több mint két évtizede ünnepli a március 15-ét a városban 

és ezidáig mindig civilizáltan és rendbontások nélkül zajlottak ezek az események. 

 

Biró Zsolt: nem szabad összemosni március 10-ét 15-ével 
2014. március 12. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Különbséget kell tenni a március 10-ei és a március 15-ei rendezvény között, hiszen 

teljesen másról szólnak – mondta az MPP elnöke, aki sajnálatosnak nevezte a hétfői 

felvonuláson történt kisebb incidenseket, és elítélte a városvezető akadályozó, 

alkotmányszegő magatartását. A tavalyi 30 ezres tömeg felvonulása aktívabbá tette az 

ellendrukkereket, akik a megtévesztésre alapoztak azt hangoztatva, hogy nincs rá 

engedély. A helyi rendőrség, a polgármester, a prefektus pedig a megoldást helyett a 

felelősség alól ki akartak bújni” – mondta szerdai marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján a 

Magyar Polgári Párt elnöke, Biró Zsolt. Hozzátette, a feszültségkeltőket terheli a felelősség, 

akiktől elhatárolódnak. 

 

Strasbourgban koszorúztak az RMDSZ-es EP-képviselők  
2014. március 12. – maszol.ro, Erdély Ma 

Az Európai Parlament (EP) néppárti delegációjának magyar ajkú képviselői, 

munkatársaik, valamint a frakcióhoz tartózkodó magyar tisztviselők a márciusi plenáris 

ülésszak alatt minden évben megkoszorúzzák a helyi Petőfi Sándor-emlékoszlopot. Idén az 

1848-49-es események áldozatainak emléke előtti tiszteletadásra szerdán délután, Sógor 

Csaba RMDSZ-es képviselő védnöksége alatt került sor. Az egybegyűltek mintegy 40 fős 

csoportját Sógor Csaba üdvözölte. A képviselő ünnepi beszédében kifejtette: a márciusi 

ifjak emlékezetes tettei a mindennapi életünk kihívásaira adott válaszainkkal állíthatók 

párhuzamba.  

 

Megszavaztatta a polgármester a „szégyenszobor” köztérre költöztetését 
2014. március 12. – Nyugati Jelen 

Kedden délután plenáris ülést tartott a temesvári önkormányzat a Városháza 

tanácstermében. Bár nem szerepelt a napirendi pontok és a határozatjavaslatok között, 

Nicolae Robu temesvári polgármester arra kérte a városi tanácsosokat, hogy szavazzanak a 

magyarság által „szégyenszobornak” nevezett osztrák Győzelmi emlékmű elköltöztetéséről 

a Lippai úti temetőből a Bălcescu térre. Az önkormányzat tagjai közül 19-en a szobor 

elköltöztetésére szavaztak, egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett. 

 

Egységes nemzetpolitikai stratégia szükséges 
2014. március 13. – Balta János – Nyugati Jelen 

Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a kisjenői EMNT és EMNP közös 

irodának a megnyitása alkalmával elmondta, a rendszerváltás után a romániai magyarság 

jó lendülettel indult, csakhogy később püspökként, majd politikai szereplőként is lassan 
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arra a felismerésre jutott, hogy mivel nem volt egy olyan erő, ami folyamatosan 

katalizátora lehetett volna a magyar életnek, az nem, hogy felpezsdült volna, hanem 

tovább folytatódott a térvesztés. Nem csak az olyan szórványban, mint Kisjenő–Erdőhegy 

és környéke, hanem a tömbmagyar vidékeken is. E folyamat megfordítására újra 

erőfeszítéseket tesz az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, valamint az Erdélyi Magyar 

Néppárt is, amelyeknek a szándékai találkoznak az RMDSZ, de az anyaországi kormány 

elképzeléseivel is. 

 

Hitvány zsarolók gyülekezete? 
2014. március 13. – G. Fehér Péter – Heti Válasz 

Hitvány zsarolók gyülekezetének nevezte a romániai Realitatea hírtelevízió a Romániai 

Magyarok Demokrata Szövetségét egyik műsorában, amiért kihasználja azt a helyzetet, 

hogy kormányzati szerepvállalása nélkül Victor Ponta kormányának csak ingatag lenne a 

többsége, ezért felkérte azt RMDSZ a koalíció megalkotására. Cserében a 

kormányprogramba bekerült, hogy a kabinet figyelembe veszi az RMDSZ elvárásait a 

közigazgatási régiók kialakításakor és életbe lépteti a marosvásárhelyi orvosi egyetem 

magyar tagozatáról kötött megállapodást. Azonban nehezíti a helyzetet, hogy nincs 

alkotmányos garancia arra, hogy a magyar közösség, mely jogokat gyakorolhatja 

intézményese, ugyanis az alkotmány Romániát egységes nemzetállamként határozza meg. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. március 13-i számában olvasható.) 

 

Bárdos Gyula: Ficót támogatja, aki nem vesz részt az államfőválasztáson 
2014. március 12. – hirek.sk 

Bárdos Gyula bízik abban, hogy sikerült kellőképpen mozgósítani a felvidéki magyarságot, 

hogy szombaton a lehető legnagyobb létszámban járuljon az urnákhoz. „Nem győzöm 

hangsúlyozni: ez a szavazás teljesen más, mint a többi választás, amikor pártok, egyének, 

listák versenyeznek egymással. Itt a más-más ideológiát vallók, a különféle táborokhoz 

tartozók és szimpatizánsaik is megtalálhatják a közös nevezőt. Hiszen a 14 jelölt között 

végre van egy magyar, aki továbbra is a közösségünkért tevékenykedhetne. Aki nem vesz 

részt az államfőválasztáson, az egyértelműen Robert Ficót támogatja! Egyetlen 

demokratának, egyetlen kisebbséghez tatozónak sem állhat az érdekében az, hogy a 

jelenlegi kormányfőt az államfői posztra segítse!“ – szögezte le Bárdos Gyula. 

 

Bárdos Gyula üzenete a szlovákiai magyaroknak 
2014. március 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Bárdos Gyula elsősorban a magyar ajkú szlovákiai szavazók támogatására számít, még 

akkor is, ha kampánya során többször kifejtette, hogy az egész ország polgárainak 

államfője szándékozik lenni. De elsődleges célkitűzése mindenképpen a dél-szlovákiai 

régió felemelkedése. Emellett, természetesen az is, hogy jelölésével erősödjék a magyarság 

tekintélye Szlovákiában. 
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Kerekasztal: van beleszólásunk, ki legyen az államfő! 
2014. március 12. – hirek.sk, Új Szó 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a soron következő elnökválasztást a demokrácia és a 

népakarat fontos megnyilvánulásának tartja. A jelenlegi választás több oknál fogva is 

történelmi jelentőségűnek tartja a szervezet: Bárdos Gyula személyében először indul egy 

magyar nemzetiségű jelölt, jelezve, hogy Szlovákia mindannyiunké, és a közügyekbe a 

legfelsőbb fokon is bele kívánunk szólni, nem leszünk csak passzív szemlélői annak, 

miként nyilvánul meg rólunk az államfő. 

 

Kétnyelvű határozatok Izsán és Csallóközcsütörtökön 
2014. március 12. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Izsán és Csallóközcsütörtökön mostantól automatikusan kétnyelvű határozatban értesítik 

a polgárokat a helyi adókról és hulladékilletékekről. A községeknek saját 

programszolgáltatójuknál kell kérniük a dokumentumok kétnyelvűsítését. 

 

MKP: Elkeserítő a helyzet az oktatás és a kultúra területén 
2014. március 12. – Felvidék Ma, Új Szó 

A. Szabó László, az MKP alelnöke a kormány oktatásügy és a kultúra terén kifejtett kétéves 

tevékenységéről készített elemzést. Nemzetiségi szempontból a szaktárcák tevékenysége 

nem értékelhető pozitívan, mert tulajdonképpen minden rendelkezés, amely a tárcák 

műhelyében születtek, visszalépést jelentenek a korábbi jogálláshoz képest. 

 

Szabadkán tartotta kampányzáró rendezvényét a Vajdasági Magyar 
Szövetség 
2014. március 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Szabadkán mutatta be választási programját és egyben szerdán zárta kampányát a 

Vajdasági Magyar Szövetség. A kampányzáró vendége volt Soltész Miklós, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős államtitkára. A Városháza 

dísztermében megtartott rendezvényen ismertették a párt programját, amely a 

gazdaságélénkítésre, a szociális gondolkodásra, az egészségügyre és a mezőgazdaságra 

helyezi a fő hangsúlyt. 

 

Gusztony András Temerin új polgármestere 
2014. március 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Temerin község képviselő-testületének múlt csütörtökön megkezdett, ám létszám hiány 

miatt mára halasztott ülésén húsz képviselő jelenlétében titkos szavazással elfogadták 

Vladislav Capik, korábbi polgármester felmentéséről szóló végzést. Ezt követően azonnal 

megtartásra került a következő, sorrendben 18. ülés is, ahol Gusztony András személyében 

megválasztották a polgármestert. Helyettese Nikola Ember lett, a testület elnökének 
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funkcióját Boško Govedarica tölti majd be. A Szerb Haladó Párt, a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga, a Szerb Megújhodási Mozgalom, illetve a Vajdasági Magyar 

Szövetség jelen pillanatban az ellenzékben maradt a községben. 

 

Országgyűlésből nemzetgyűlés 
2014. március 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Pásztor István pártelnöknek meghívására vajdasági körúton tartózkodó Németh Zsolt, 

Magyarország Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára kedden Kupuszinán is 

járt, ahol megtekintette a Tájházat, majd Zomborba folytatta útját, ahol a Megyeháza és a 

Szent István-templom megtekintését követően részt vett a Vajdasági Magyar Szövetség 

Nemzeti ügyeink programsorozatának Magyar Polgári Kaszinóban tartott utolsó 

rendezvényén. 

 

„Döntsenek lelkiismeretük szerint” 
2014. március 12. – Magyar Szó 

„A Vajdasági Magyar Demokrata Párt Választmánya áttekintette a szerbiai előrehozott 

parlamenti választások előtt kialakult politikai helyzetet, és úgy döntött, hogy sem a 

magyar, sem a nem magyar pártok versenyében nem foglal állást. A szerb politikai 

színtéren értékektől mentes, pőre politikai harc folyik, tényleges alternatívák nélkül, s ez 

utóbbi érvényes a választási küzdelemben egyedül vagy más, nem magyar pártokkal 

koalícióban induló vajdasági magyar pártokra is. Sajnálattal konstatáljuk, hogy választási 

programjaikból eltüntették, vagy lényegtelen kérdéssé sekélyesítették a magyar autonómia 

máig meg nem valósult követelményét. A fenti okokból következik, hogy senki ellen és 

senki mellett nem kívánunk agitálni, a döntést a vajdasági magyar szavazók politikai 

vonzalmaira és lelkiismeretére bízzuk” – olvasható a VMDP szerdai közleményében. 

 

VMDK: Tapasztalat és vízió kell a változásokhoz 
2014. március 12. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Kedden este tartotta meg Óbecsén kampányzáró rendezvényét az Új Demokrata Párt, a 

Vajdasági Szociáldemokrata Liga, az Együtt Szerbiáért Mozgalom és a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közössége alkotta koalíció. Csonka Áron, a VMDK elnöke beszédében a 

többi között elmondta: pártja azért csatlakozott ehhez a koalícióhoz, mert az alapvető 

célokban – az alkotmánymódosítás szükségességében, valamint a vajdasági autonómia, a 

decentralizáció és az önkormányzati hatáskörök kérdésében – meg tudtak állapodni. 

 

Történelmi esély 
2014. március 12. – Magyar Szó 

Vajdasági tartózkodása alatt Bácskossuthfalvára is ellátogatott dr. Fazekas Sándor 

Magyarország vidékfejlesztési minisztere. Dr. Fazekas elmondta: – A Vajdasági Magyar 

Szövetség meghatározó politikai és közösség-összetartó erő a Délvidéken, és üdvözlöm azt 

a szándékukat, hogy a kultúrán, az oktatáson és a nyelvhasználaton kívül a gazdaságra 
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vonatkozólag is jelentős programokat fogalmaznak meg. A családi gazdaságok segítése, a 

falusi turizmus erősítése, a helyi termékek és feldolgozás támogatása mind-mind olyan 

dolgok, amelyek megélhetést nyújtanak, és az itteni magyar gazdák jövőképének részévé 

válhatnak. 

 

Megemlékezés és koszorúzás Adán 
2014. március 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az adai Damjanich-emlékműnél tartottak megemlékezést az 1848/49-es magyar 

forradalom és szabadságharc tiszteletére a Millecentenáriumi Emlékbizottság, a Vadvirág 

Hagyományápoló Kör és a Vajdasági Magyar Szövetség adai községi szervezete 

szervezésében. A Magyar Országgyűlés nevében dr. Kaszai Balázs és dr. Varga István 

koszorúzott. 

 

1848-as megemlékezések Nyugat-Bácskában 
2014. március 12. – Vajdaság Ma 

Nyugat-Bácska szinte valamennyi magyarok által is lakott településén megemlékezést 

tartanak nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából. Zomborban az idén is alkalmi 

műsorral készülnek a Magyar Polgári Kaszinó ifjai és dalárdája. A legfiatalabbaktól a 

legidősebbekig zenés-irodalmi összeállítással idézik fel 1848. március 15-e emlékét. 

Március 14-én 18 órakor kezdődik a műsor az egyesület színháztermében. Másnap Baján, 

az ottani városi ünnepség keretében lépnek fel a Kaszinó fiataljai. 

 

Az új nyelvtörvényről konzultált a magyar nagykövet az ukrán parlament 
alelnökével 
2014. március 12. – MTI, hirado.hu 

Magyarország számára rendkívül fontos, hogy olyan új nyelvtörvény szülessen 

Ukrajnában, amely kielégíti a kisebbségek igényeit, megfelel a nemzetközi szabályoknak, 

valamint az országon belüli megbékélést szolgálja - hangsúlyozta Bayer Mihály, 

Magyarország kijevi nagykövete szerdán azon a megbeszélésen, amelyet Ruszlan 

Kosulinszkij Szabadság párti parlamenti alelnökkel, a jogszabály kidolgozásával megbízott 

munkabizottság vezetőjével folytatott. Kosulinszkij a megbeszélésen rámutatott arra, hogy 

az előző vezetés alatt 2012 nyarán született, jelenleg hatályos nyelvtörvény több 

szempontból elfogadhatatlan. Kifejtette, hogy a jogszabály az Európa Tanács (ET) 

rendelkezéseinek hibás orosz nyelvű fordításaira alapult, olyan helyzetet teremtett, 

amelyben az orosz nyelv gyakorlatilag második államnyelvvé lépett elő. Hangsúlyozta, az 

új nyelvtörvénynek rögzítenie kell, hogy az ukrán az egyetlen államnyelv az országban. 
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A magyar nyelv Horvátországban 
2014. március 12. – Új Magyar Képes Újság 

A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén című kutatás keretében 

hamarosan elkezdik a horvátországi magyarok nyelvhasználati elemzését. A több hónapig 

tartó munkába az eszéki Bölcsészettudományi Kar magyar szakos hallgatói és a zágrábi 

hungarológia szakos hallgatók is részt vesznek, akik Drávaszög és Szlavónia magyar falvait 

járják majd kérdőívekkel. 

 

Összefogás, hit, közös akarat és cselekvés! 
2014. március 12. – Népújság 

Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc eseményeiről a Muravidéken a legkisebb 

községekben, falvakban is megemlékeznek. Az idei ünnepségsorozat az őrségi végeken, 

Hodoson vette kezdetét. Az ünnepély az összefogás, a megmaradás és tettekre buzdítás 

jegyében zajlott, színvonalas kultúrműsorral övezve. Vasárnap délután a hodosi kultúrház 

terme színültig megtelt. A Hodos Községi Magyar Nemzetiségi Önigazgatási Közösség, 

Hodos Község és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében megtartották a 

nemzeti ünnepet. 

 

Lendván is lehet regisztrálni és választani 
2014. március 12. – Népújság 

Március 10-én kezdte meg hivatalos működését Magyarország Ljubljanai 

Nagykövetségének Konzuli Irodája Lendván, melyet feburár 4-én nyitott meg Martonyi 

János és Karl Erjavec, a két ország külgyminisztere. Márky Zoltán konzul a magyarországi 

országgyűlési választásokkal kapcsolatos teendőket ismertette nyilvánosan.  

 

Muravidék–Felvidék együttműködési megállapodás 
2014. március 12. – Népújság 

A hétvégén Dunaszerdahelyen került sor a 2014. évi kulturális együttműködési 

megállapodás aláírására az MNMI és a Csemadok OT, illetőleg a Szlovákiai Magyar 

Művelődési Intézet között. A dokumentumot muravidéki részről Kepe Lili, az MMNI 

igazgatója, a felvidékiek részéről pedig Bárdos Gyula elnök és Huszár László igazgató írta 

alá. A partnerszervezetek a két évtizede működő közös kultúra-felvállalás és 

együttműködés kapcsán elmondták, szükséges újabb elemekkel is felülépíteni.  
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5355-a-magyar-nyelv-horvatorszagban
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8316-oesszefogas-hit-koezoes-akarat-es-cselekves
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8317-lendvan-is-lehet-regisztralni-es-valasztani
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8318-muravidekfelvidek-egyuettmkoedesi-megallapodas
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

