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Áder János Hargita megyébe látogatott 
2014. március 18. – Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro, MTI, 

Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A Művészeti Népiskola, Hargita Megye Tanácsa alintézménye műhelyében készült az a 

kopjafa, amelyet Áder János, Magyarország köztársasági elnöke állíttatott az 1848-as 

szabadságharcban elesettek emlékére a Nyerges-tetőn március 18-án, kedden. Az államfő 

magánlátogatásra érkezett Hargita megyébe, és az említett helyszínen kívül a madéfalvi 

Siculicidium-emlékműnél is járt, amelyet megkoszorúzott. A Nyerges-tetőn 

fúvószenekarral és huszárokkal fogadták a köztársasági elnököt, házigazdaként Borboly 

Csaba megyeelnök, a Csíki Területi RMDSZ elnöke és Bodó Dávid, Csíkkozmás 

polgármestere köszöntötte. Jelen voltak a többi alcsíki település polgármesterei is. Áder 

János megkoszorúzta az emlékművet, majd a kopjafához vonult a vendéglátókkal együtt, 

ahol András Lajos faragómester, a Művészeti Népiskola oktatója elmagyarázta az alkotást 

díszítő motívumok jelentését. A kopjafát Tamás József római katolikus segédpüspök 

áldotta meg. 

 

Brutális bírságot kapott Izsák Balázs a tüntetés miatt  
2014. március 18. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, 

szekelyhon.ro, Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar Nemzet 

Összesen 36 ezer lej bírságot szabtak ki a március 10-i, Székely szabadság napja nevű 

autonómiatüntetés részvevőire – közölte kedden a Maros Megyei Csendőrség. A tüntetés 

főszervezője, Izsák Balázs brutális összegű, 12 ezer lejes büntetést kapott. A Székely 

Nemzeti Tanács elnöke kedden a maszol.ro-nak elmondta: nem fizeti ki a bírságot, és 

fellebbezni fog a bíróságon, mert az eljárást jogszerűtlennek tartja.  

 

Pásztor: A tartományi képviselőház nem játékszere senkinek 
2014. március 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Hírlap 

Előrehozott parlamenti választásokat akkor fognak tartani Vajdaságban, amikor ehhez 

megteremtődnek a törvényben megszabott feltételek, jelentette ki Pásztor István, a 

tartományi képviselőház elnöke. Hangsúlyozta, a tartományi parlament Vajdaság 

legfelsőbb, nagy tekintélyt élvező szerve, amely senkinek nem a játékszere. Amikor 

megteremtődnek a törvény által megszabott feltételek, a választásokat kiírják „gondoljon 

bárki bármit abban a pillanatban”, mondta Pásztor utalva a tartományi kormányfő, Bojan 

Pajtić minapi kijelentésére, miszerint az év végéig kiírják a választásokat, amennyiben 

elfogadják Vajdaság statútumát és megváltoztatják Szerbia Alkotmányát. 

 

Megjelentek a külhoni magyar felsősök éve program pályázati felhívásai 
2014. március 18. – MTI, hirado.hu 

Megjelentek a külhoni magyar felsősök éve program pályázati felhívásai: az osztályfőnökök 

továbbképzésen való részvételre jelentkezhetnek, és kérelmek adhatók be óvoda- és 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=161006&cim=ader_janos_hargita_megyebe_latogatott
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/26459-brutalis-birsagot-kapott-izsak-balazs-a-tuntetes-miatt
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16914/Pasztor-A-tartomanyi-kepviselohaz-nem-jatekszere-senkinek.html
http://www.hirado.hu/2014/03/18/megjelentek-a-kulhoni-magyar-felsosok-eve-program-palyazati-felhivasai/?source=hirkereso
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iskolapedagógusok együttműködésének támogatására is. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 

keddi MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: a külhoni magyar szülők döntésében, 

hogy gyermeküknek anyanyelvi nevelési intézményt válasszanak, meghatározó szerepe van 

az intézmények közti zökkenőmentes átmenetnek, az óvodában és az iskolában nevelő 

pedagógusoknak. 

 

Egyelőre vizsgálja a magyar külügyminisztérium a kitiltások ügyét 
2014. március 18. – transindex.ro 

Egyelőre vizsgálja a magyar külügyminisztérium négy magyar állampolgárnak, köztük a 

Jobbik két országgyűlési képviselőjének, Szávay Istvánnak és Zagyva György Gyulának egy 

évre szóló Románia területéről való kitiltására vonatkozó döntést - mondta el a Transindex 

megkeresésére Kaleta Gábor szóvivő. A külügyminisztérium illetékesei még nem látták a 

román belügyminisztérium határozatát. "A nevek most már ismertek, az érintetteket 

azonban tájékoztatni kell, jogorvoslati joguk is van. Emellett a minisztériumnak azt is meg 

kell vizsgálnia, hogy mi az a jogszabályi forma, amelynek alapján az illetékesek 

tudomására hozták a határozatot a román hatóságok" - mondta el Kaleta. 

 

Fancsali: rengeteg fenyegetés ért főleg a Noua Dreapta részéről 
2014. március 18. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Fancsali Ernő egyetemi hallgató, egy Erdély autonómiáját kérő, 10 300 ember által aláírt 

petíciót nyújtott be a Kolozs megyei prefektusi hivatalban. Az aláírásgyűjtés a világhálón 

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. 

Utal arra, hogy Erdély sokkal fejlettebb az ország más régióinál, a bukaresti kormányok 

azonban gyarmatként kezelik. Fancsali Ernőt Szilágyi Szabolcs kérdezte arról, hogy mi 

történt, mióta iktatták a petíciót? 

 

Magyarországi választások: a külföldi szavazók fele Romániából regisztrált 
2014. március 18. – transindex.ro 

96 ezer személy regisztrált Romániából az április 6-i magyarországi országgyűlési 

választásokra - derül ki a magyarországi Nemzeti Választási Iroda összesítéséből. A 

regisztráció március 22-én, szombaton zárul. A külföldről március 17-éig beérkezett 

kérelmek száma összesen több mint 200 ezerre rúg, a kettős állampolgárságot tiltó 

országokból regisztrálók száma is több ezer szavazni vágyót tesz ki: összesen 3478 személy 

kérte az szavazói jegyzékbe való felvételét. Szerbiából 27 ezer, az Amerikai Egyesült 

Államokból 1068, Németországból pedig 2111 személy regisztrált. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35788
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A csángók félnek a magyarországi szavazólapok postázásától 
2014. március 18. – Erdély Ma, Duna Tv 

A moldvai csángó falvakban egyre többen érdeklődnek a magyar állampolgárság 

megszerzése iránt, és többségük szavazni is szeretne a 2014-es magyarországi 

választásokon. Mivel a Kárpátokon túl nincs olyan intézmény, amely segítené a csángók 

regisztrációját, a helyi magyar tanárok, tanítók mindent megtesznek annak érdekében, 

hogy minél több csángó magyar kerüljön be a választási névjegyzékbe. Márton Attila 

lészpedi tanító azt mondja, akik őt nem keresik fel, hogy segítsen nekik a regisztrációban, 

azokat ő fogja meglátogatni, mert számára nem terhes ez a feladat. 

 

A Székely Nemzeti Múzeumba látogatott Áder János 
2014. március 18. – maszol.ro 

Áder János kedden a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum meglátogatásával 

folytatta erdélyi körútját. Miután hétfőn este Sepsiszentgyörgyön megnézte a Hamlet című 

színházi előadást Magyarország köztársasági elnöke felesége kíséretében kedden 

megtekintette a 200 éve született székely ágyúöntő, Gábor Áron tiszteltére létrehozott 

kiállítást, majd beírt a múzeum vendégkönyvébe. Áder János a múzeumban átvette a 

háromszéki elöljárók ajándékát, egy Gábor Áron portrét, a „Descriptio Transilvaniae” 

könyvet és a 550 éve város Sepsiszentgyörgy nevű kiadványt. A háromszéki vendéglátók 

Áder János feleségének, Herczeg Anitának egy fából készült népi motívumokkal festett 

ékszeres ládikát ajándékoztak.  

 

Erdélyi magyarok részesülnek magas rangú állami kitüntetésben 
2014. március 18. – Erdély Ma 

A magyar nemzeti ünnep alkalmából Magyarország köztársasági elnöke, Dr. Áder János 

állami kitüntetéseket adományozott erdélyi magyaroknak. A díjakat Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátusán, 2014. március 20-án, csütörtökön, 19 órakor adja át Dr. 

Zsigmond Barna Pál főkonzul.  

 

Hidat építenének a politikusok és fiatalok között 
2014. március 18. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ ifjúsági jelöltje, Antal Lóránt mutatkozott be kedden délelőtt 

Sepsiszentgyörgyön. Ismertette vitaindítóját, amely szembenéz a fiatalokat érintő 

előítéletekkel, és nem elrettentő példákat keres, hanem arra buzdít, hogy a követendő 

sikertörténetekre összpontosítsanak a fiatalok. Grüman Róbert, az RMDSZ Háromszéki 

Területi Szervezetének ügyvezető elnöke elmondta, az EP-választásokkal kapcsolatosan 

nemcsak az aláírásgyűjtés és a jelöltség a fontos, hanem a fiatalok mozgósítása is. 

Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy az Európai Néppártban politizáljanak a majdani 

képviselők, hiszen ettől is függ az erdélyi magyarság és fiatalság jövője. 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=160995&cim=a_csangok_felnek_a_magyarorszagi_szavazolapok_postazasatol_video
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/26458-a-szekely-nemzeti-muzeumba-latogatott-ader-janos
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=160996&cim=erdelyi_magyarok_reszesulnek_magas_rangu_allami_kituntetesben
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/hidat-epitenenek-a-politikusok-es-fiatalok-kozott
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Görögöt „fogott” az SZNT 
2014. március 18. – Krónika 

Nem szokatlan, hogy egy, az Európai Bizottsággal folytatott vitában több tagállam is 

érintett, ezért beavatkozik az uniós testület perébe az Európai Bíróságon – mondja 

Lattmann Tamás nemzetközi jogász. A szakértő az MTI-nek elmondta, vélhetően több 

szempont is vezérelte Görögországot, amikor a belépés mellett döntött. Ezek közül a 

legfontosabb az lehet, hogy az ország az EU regionális politikájának kedvezményezettje, és 

azt szeretné, hogy ez az uniós terület kizárólag szakpolitika maradjon, és ne keveredjenek 

bele olyan elemek, amelyek megzavarhatják annak technokrata jellegét, például a nemzeti 

kisebbségek ügyei. A nemzetközi jogász úgy látja, Görögországot ugyanakkor 

kisebbségügyi kérdések is befolyásolhatták, ezért Romániához hasonlóan veszélyesnek 

látja a kezdeményezést. Kifejtette: az ország északi részén például jelentős bolgár és török 

közösségek élnek, és erre a régióra erős politikai feszültség jellemző. 

 

Feljelentette fenyegetőit a trikolórral pózoló szentgyörgyi fiú  
2014. március 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Szabadság 

Panaszt tett kedden a háromszéki rendőrségen fenyegetői ellen a magyar nemzeti ünnepen 

román trikolórral pózoló sepsiszentgyörgyi román fiú. A diák azután kapott megfélemlítő 

üzeneteket, hogy kiposztolta a március 15-én készült fényképet a Facebook-oldalára. 

Kovászna megye rendőrparancsnoka, Ion Popa sajtótájékoztatóján elmondta: a fiú kedden 

szülei kíséretében, önként megjelent a rendőrségen, és panaszt tett az őt fenyegetők ellen. 

Közölte, hogy a rendőrség elkezdi a nyomozásokat az ügyben, beazonosítják azokat a 

kommentelőket, akik megfenyegették a román trikolórral pózoló kiskorút.  

 

Még hiányzik az oktatási miniszter aláírása a Sapientiának szánt épület 
átadásához 
2014. március 18. – transindex.ro 

Rendkívüli tanácsülésen előterjesztett határozatban adná át ingyenes használatba a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek a Gámán János Szakközépiskola épületét 

Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Az épület azonban még hivatalosan 

nem került ki a közoktatási hálózatból, így jogilag a minisztériumhoz tartozik, noha a 

hivatalos átadáshoz már csak Remus Pricopie miniszter aláírása hiányzik - mondta el a 

Transindex megkeresésére Király András, az oktatási tárca államtitkára. Elmondta, az 

iskolaépület átadásának részleteit nem ismeri, így azt sem tudja megmondani, hogy milyen 

feltételek mellett és hány évre kapja meg Sepsiszentgyörgy adminisztrációja az ingatlant. 

Szerinte nem valószínű, hogy csütörtökön napirendre kerülhet a határozat, hiszen a 

tárcavezető is azon a napon tér vissza az országba, helyette pedig senki nem írhatja alá az 

ingatlan átadására vonatkozó dokumentumot. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/gorogot-afogotta-az-sznt
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/26457-feljelentette-fenyegetoit-a-trikolorral-pozolo-szentgyorgyi-fiu
http://itthon.transindex.ro/?hir=35791
http://itthon.transindex.ro/?hir=35791
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Székely szabadság napja: kiállította a számlát a csendőrség 

2014. március 18. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Szabadság 

Annak ellenére, hogy a marosvásárhelyi csendőrség szerint csak kisebb rendbontások 

történtek a március 10-i marosvásárhelyi autonómiatüntetésen, a hatóság súlyos 

pénzbírsággal sújtották a rendezvény szervezőit és egyes résztvevőit, valamint olyan 

személyt is, aki ott sem volt. 

 

Harmadik alprefektusi kinevezése előtt Marossy Zoltán 
2014. március 18. – Nyugati Jelen 

A kormánypártok közötti országos szintű egyeztetés nyomán majdnem biztosra vehető, 

hogy a liberálisok által támogatott Liliana Oneţ helyére az RMDSZ által javasolt Marossy 

Zoltánt nevezik ki Temes megye alprefektusi tisztségébe. Marossy Zoltán harmadszor 

töltheti be az alprefektusi tisztséget, legutóbb a Boc-kormányok és a rövid életű 

Ungureanu-kormány idején volt Temes megye alprefektusa. Marossy Zoltán a Nyugati 

Jelennek azt nyilatkozta: a szerdai kormányülésen születik végleges döntés a 

kinevezéséről, addig a Temes Megyei Tanács alkalmazottja marad, ahol a közbeszerzési 

osztály vezetői tisztségét tölti be. A helyi sajtó már hetek óta találgatja, hogy ki kerül a 

liberális alprefektus helyére, a hét elején még a PSD-s megyei tanácsos Mihai Negoiţát 

tartották a fő esélyesnek. 

 

Karöltve 
2014. március 18. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Traian Băsescu, illetve a román kormány olyan abszurd 

hadijátékot űz a „magyar szélsőségesekkel”, amellyel nemcsak saját táborát erősíti, hanem 

az ellenségét is. A marosvásárhelyi autonómiatüntetés után a bukaresti médiában 

kirobbant haddelhadd gyors reakcióra késztette a román politikusokat, akik egymást 

túllicitálva ontották magukból, mit is kell most tenni Románia egységének és becsületének 

megvédése érdekében. Már az első nagy megmondóhullámban annyiban összecsengett a 

feltüzelt szónokok véleménye, hogy a fülüket zavaró bekiabálásokért, az utcai dulakodásért 

a „Zsobbik” felelős”. 

 

Indokolatlannak tartja a kitoloncolást, cáfolja a gyűlöletkeltést Mikola Béla 
2014. március 18. – szekelyhon.ro, Magyar Hírlap 

Cáfolta a Székelyhon.ro megkeresésére Mikola Béla, az Új Magyar Gárda Mozgalom 

Székely Szakasz vezetője az Evenimentul Zilei országos napilapban megjelenteket, 

miszerint a marosvásárhelyi Vártemplomban gyűlöletkeltéssel foglalkoznának, s ott tették 

volna le a hűségesküt is. A magyar állampolgársággal rendelkező, de három éve 

Marosvásárhelyen élő és dolgozó Mikola elmondta, egyelőre nem tudja, hogy miért 

akarják kitiltani Romániából. Ügyében a per csütörtökön lesz Bukarestben. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kiallitotta-a-szamlat-a-csendorseg
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/harmadik_alprefektusi_kinevezese_elott_marossy_zoltan.php
http://www.kronika.ro/velemeny/karoltve
http://www.szekelyhon.ro/vilag/indokolatlannak-tartja-a-kitoloncolast-cafolja-a-gyuloletkeltest-mikola-bela
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A Szatmár Megyei Múzeum nem tart Tőkésék perétől 
2014. március 19. – maszol.ro 

„Állunk elébe bármiféle bírósági tárgyalásnak, mert mi semmiféle terembérleti szerződést 

nem kötöttünk az Erdélyi Magyar Néppárttal!” – jelentette ki Liviu Marta, a Szatmár 

Megyei Múzeum igazgatója arra reagálva, hogy az EMNP Szatmár megyei szervezete be 

akarja perelni az intézményt. Liviu Marta elmondta, a nagyváradi Szent László Egyesület 

kereste meg őket, foglalt termet március 15-ére és fizette ki előre a bérleti díjat. „Ezt 

hivatalos nyugtával is tudom igazolni!”– jelentette ki. Az igazgató átverésnek minősítette 

az ügyet, annál inkább, mert a Szent László Egyesület népi-hangszer bemutatására 

igényelte a termet, nem pedig politikai gyűlésre. Márpedig ez utóbbi más előkészületet és 

más fajta felügyeletet igényelt volna a múzeumtól. „Arról szó sem volt, hogy valójában nem 

nekik, hanem másnak kell a terem. Miért bújócskázott a Néppárt, miért nem ők bérelték a 

termet, politikai célzatú eseményre is megkapták volna!” – mondta az igazgató. 

 

Autonómia és realitás 
2014. március 19. – Szentesi Zöldi László – Demokrata 

A marosvásárhelyi Székely Szabadság Napján az emberek a járdákon voltak kénytelenek 

felvonulni, nem közösségként, hanem magánemberként. Mindegyik erdélyi magyar párt 

egyben közösen nyilatkozik, hogy autonómiára van szüksége, azonban a megegyezés még 

nem sikerült, pedig ebben lenne a legfontosabb a megegyezés, minden más fontos, de nem 

sorsfordító kérdés. Két szempontot kell szem előtt tartani, a mozgalmi keretet és a helyben 

megvívott ütközetek fontosságát, hiszen ezek sokkal lényegesebbek, mint az hogy kinek 

van igaza, ki az áruló és ki képviseli hitelesebben az erdélyi magyarságot. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2014. március 19-i számában olvasható.) 

 

Államfőválasztás: Procházka Kiskát választja 
2014. március 18. – bumm.sk, hirek.sk 

Radoslav Procházka, aki a köztársaságielnök-választások első fordulóját követően a 

szavazatok 21,24 százalékával a harmadik helyen végzett, a második fordulóban Andrej 

Kiskára adja szavazatát. Amennyiben Kiska érdeklődést mutat, saját óriásplakátjait is 

felajánlja neki. 

 

Hrušovský mondjon le a választási kudarca miatt! 
2014. március 18. – bumm.sk, hirek.sk 

Az államfőválasztáson gyengén szereplő Pavol Hrušovský felajánlotta a 

Kereszténydemokrata Mozgalom vezetőségének azt a lehetőséget, hogy a párt 

frakcióvezetőjeként bizalmi szavazást kér saját személyéről. A SITA hírügynökség 

értesülései szerint hozzáfűzte: tudja, hogy miként végződik majd a szavazás. 

„Hrušovskýnak le kell mondania a frakcióvezetői tisztségéről, nem pedig a funkcióban való 
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maradásának megerősítését kell kérnie“ – mondta a KDH egyik képviselője. Szerinte 

ártana a pártnak, ha a frakció megerősítené elnöki posztján Hrušovskýt. 

Államfőválasztás: Mi vár Ficóra és Kiskára a második körben? 
2014. március 18. – hirek.sk 

Martin Klus politológus szerint „érdekes lesz figyelemmel kísérni azt, hogy Kiska úr a 

magyar nemzetiségű választópolgárokra is alapoz-e, vagy figyelembe sem veszi őket. Öt 

évvel ezelőtt Iveta Radičová esetében is előhúzták az ún. magyar kártyát, ami Kiska 

számára hátrányt jelenthet”. A politológus arra számít, hogy Fico sokkal inkább feszegeti 

majd az ún. etnikai kérdéseket. Klus úgy gondolja, hogy emiatt a kereszténydemokraták 

körében támogatottságra lelhet, és a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) híveinek megnyeréséért 

is munkálkodik majd, hiszen ők a választópolgároknak hozzávetőleg 5 százalékát alkotják. 

 

A Híd kilépett a Népi Platformból 
2014. március 18. – bumm.sk, Felvidék Ma 

„Az elmúlt napok eseményei a szlovákiai politikában minden politikust és politikai pártot 

saját álláspontjuk egyértelmű, világos és felelősségteljes megfogalmazására kötelezik. Tíz 

nappal ezelőtt már hangot adtunk aggodalmainknak, és ezeket az elnökválasztás teljes 

mértékben beigazolta. A Népi Platform egyaránt képtelennek bizonyult az állampolgárok 

és a résztvevő felek elvárásainak beteljesítésére” – áll a Híd nyilatkozatában, melyben a 

párt közli: kilép a Népi Platformból. 

 

A kétnyelvű vasúti táblákról tárgyal a Most-Híd a közlekedési tárcával 
2014. március 18. – hirek.sk 

Az ellenzéki Most-Híd ismét megpróbálja elérni a parlamentben, hogy azokon a 

településeken, ahol a nemzeti kisebbségek nyelve is használatos, a vasútállomások és 

megállók elnevezését a kisebbség nyelvén is feltüntessék. A vegyespárt már tavaly is 

próbálta módosítani a vasúti közlekedésről szóló törvényt, de akkor nem járt sikerrel. 

 

Kiska hallgat a magyarokról 
2014. március 19. – Kocur László – Magyar Hírlap 

A szlovákiai elnökválasztáson meglepetést elsősorban az hozott, hogy Robert Fico 28 

százalékos eredményt ért el, míg ellenfele Andrej Kiska 24-et. Kiskát a sikertelen jelöltek 

többsége támogatja, a Magyar Közösség Pártja azonban még nem nyilatkozott. Bárdos 

Gyula az első forduló után elmondta, hogy azt szeretnék, hogy a magyar közösségnek 

mondjon egyértelmű üzenetet, mondja el mik az elképzelései Dél-Szlovákia 

felzárkóztatása, az önrendelkezés joga, vagy a kétnyelvűséggel kapcsolatban. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2014. március 19-i számában olvasható.) 
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Pásztor várhatóan a hét derekán tárgyal Vučićtyal 
2014. március 18. – Vajdaság Ma 

Várhatón e hét közepén kezdődnek meg Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) elnöke és Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt (SNS) vezetője közötti 

tárgyalások a VMSZ esetleges részvételéről a leendő szerb kormányban. A tárgyalás 

alapját, Pásztor szavai szerint, a VMSZ választási programja képezi. A VMSZ vezetője a 

Tanjugnak nyilatkozva megismételte, matematikailag senkire nincs szüksége a leendő 

kormánynak, de politikai szempontból a helyzet olyan, mint a választások előtt. 

 

VMSZ-siker a Tisza-vidéken 
2014. március 18. – Magyar Szó 

A végső, hivatalos adatok szerint Zenta községben a szavazásra jogosultak 40,67 százaléka 

vett részt a vasárnapi köztársasági parlamenti választásokon, vagyis a választójegyzékben 

szereplő 21 715 lakosból 8832-en járultak az urnákhoz, s közülük 171-en adtak át 

érvénytelen szavazólapot. A községben legtöbben a Vajdasági Magyar Szövetségre 

szavaztak (5194), így a párt az összesített szavazatok 58,81 százalékát tudhatja magáénak, 

vagyis a VMSZ eddigi legjobb eredményét produkálta a Tisza-parti községben.  

 

A VMSZ megelégszik az államtitkári helyekkel 
2014. március 18. – Pannon RTV 

Államtitkári helyeket töltene be a Vajdasági Magyar Szövetség az új szerb kormányban – 

nyilatkozta a Magyar Szó napilapnak Pásztor István pártelnök. A Szerb Haladó Pártnak 

nem sikerült elérnie a vágyott kétharmados többséget. Mivel több fontos törvényt is el kell 

fogadnia a parlamentnek a közeljövőben, az alkotmányt is módosítani kell – főleg az 

európai uniós csatlakozás érdekében – így az SZHP-nek mindenképpen koalícióra kell 

lépnie legalább egy párttal. 

 

Összpontosítsunk a feladatokra 
2014. március 19. – Magyar Szó 

Már a köztársasági rendkívüli választások megtartása előtt is az foglalkoztatta 

folyamatosan a médiumokat, hogy a Szerb Haladó Párt erősödésének tükrében meddig tud 

talpon maradni a tartományi adminisztráció, lesznek-e előrehozott választások Vajdaság 

szintjén is. Maga Bojan Pajtić tartományi kormányfő is hozzájárult a nyilvánosság 

érdeklődésének felcsigázásához azzal a hétfői nyilatkozatával, melyben nem zárta ki a 

választások megtartásának lehetőségét az év végén, ha addig elfogadják a tartomány 

statútumát, és módosítják az alkotmányt. Pásztor István, a Tartományi Képviselőház 

elnöke egyszer és mindenkorra le szerette volna zárni ezt a témát, s ennek érdekében 

keddre rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze. Elsőként arra emlékeztetett, hogy a 

vajdasági parlament a tartomány legfőbb szerve, egy nagy tekintéllyel rendelkező 

intézmény, ő is igyekezte növelni ezt a tekintélyt az elmúlt időszakban, s úgy értékelte, 

ebben a munkájában sikerrel is járt. 
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Ragaszkodni kell a kétnyelvű anyakönyvi kivonathoz 
2014. március 19. – Magyar Szó 

A VMSZ óbecsei szervezete és a CMH iroda szervezésében az újfalusi helyi közösségben 

harmadik alkalommal tartott kihelyezett konzuli fogadónapot a szabadkai magyar 

főkonzulátus. Gara Katalin konzul asszony és munkatársai a nap folyamán több mint 170 

kérelmet vettek át. Molnár Viktornak, a VMSZ községi szervezete elnökének elmondása 

szerint az érdeklődés egyre nő a magyar állampolgárság iránt, ezért itt várhatóan 

áprilisban is lesz konzuli fogadónap. 

 

Szakértő: a krími referendum törvénytelen, az 1991-es kárpátaljai 
autonómia-szavazás törvényes volt 
2014. március 18. – MTI, Kárpáti Igaz Szó 

Nem vonható párhuzam a Kárpátalja autonómiájáról és a magyar autonóm körzet 

létrehozásáról 1991-ben tartott népszavazás és a Krím jogállásáról döntő vasárnapi 

referendum között, mert az előbbi teljesen törvényes, az utóbbi viszont törvénytelen volt 

Tóth Mihály, a jogtudományok kandidátusa, Kijevben élő kisebbségjogi szakértő szerint. A 

két ukrajnai népszavazás közötti különbségeket elemezve elmondta: 1991-ben Kárpátalja 

különleges önkormányzatiságáról és a Beregszász központú Magyar Autonóm Körzet 

létrehozásáról tartottak népszavazást, s szavazópolgárok döntő többsége mindkét esetben 

igennel voksolt, míg vasárnap a Krím félszigeten az állami függetlenségről és az 

Oroszországhoz való csatlakozásról döntöttek, ám a két referendum között nem lehet 

párhuzamot vonni. 

 

Szakértő: a krími fejlemények nem hatnak ki Kárpátaljára 
2014. március 18. – MTI, hirado.hu 

A krími eseményeknek jelenleg nincs különösebb hatásuk Kárpátaljára, a megye ugyanis 

nem tartozik Oroszország vonzáskörzetébe - jelentette ki Viktor Pascsenko politológus 

kedden Ungváron a krími fejlemények esetleges kárpátaljai hatásairól rendezett 

kerekesztal-beszélgetésen. 

 

Bomlik a Jobboldali Szektor Kárpátalján 
2014. március 19. – Magyar Hírlap 

Nyolcan kiléptek a radikális Jobboldali Szektorból a hét végén, mivel nem értenek egyet a 

nacionalista csoport vezetőinek szélsőséges tetteivel. A párton belül a Kárpátalja megyei 

közigazgatási bíróság múlt heti elfoglalásával éleződtek ki az ellentétek és ehhez járult 

hozzá az ukrán miniszterelnök-helyettes bejelentése, hogy rövid időn belül betiltják és 

felszámolják a félkatonai szervezeteket. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2014. március 19-i számában olvasható.) 
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Nemzetbiztonsági bizottság: Ukrajnában hosszú távú válságra lehet számítani 
2014. március 18. – MTI, hirado.hu 

Ukrajnában, Kárpátalján, valamint a Krímben hosszú távú válságra lehet számítani mind 

gazdasági, mind politikai, mind katonai szempontból - mondta Molnár Zsolt, az 

Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának szocialista elnöke a testület keddi zárt ülése 

után újságíróknak. Molnár Zsolt elmondta: a nemzetbiztonsági bizottság, ahogyan a 

következő időszakban is, heti rendszerességgel tart ülést, hogy tájékozódjanak az ukrajnai 

helyzetről és annak lehetséges hatásairól Magyarország, valamint a Kárpátaljai 

magyarságra nézve. 

 

Országszerte ünnepeltek magyar szervezeteink 
2014. március 18. – Új Magyar Képes Újság 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára minden évben méltóképpen 

emlékeznek magyar szervezeteink. Idén is Baranyától a tengermellékig kultúrműsorokat, 

összejöveteleket tartottak nemzeti ünnepünk alkalmából. Alkalmi műsort rendezett az 

1948–49-es szabadságharc tiszteletére a Vukovári Magyarok Egyesülete, szavalatok és 

énekek hangoztak el helybeli előadóktól, de a HMDK Split-Dalmát megyei egyesülete is 

megemlékezést tartott székhelyén. 

 

1848-as megemlékezés és Batthyány-emléktábla koszorúzás Ljubljanában 
2014. március 18. – RTV Slovenija Hidak 

A Ljubljanában élő magyarság a szlovén főváros fölé magasodó várban emlékezett meg 

méltóképpen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről, hőstetteiről és 

áldozatairól. A Magyarország Szlovéniai Nagykövetsége és a ljubljanai József Attila 

Kulturális Egyesület által szervezett rendezvényen a várban elhelyezett gróf Batthyány 

Lajos emléktáblájának koszorúzásával tisztelegtek a magyar szabadság ünnepe, a modern 

Magyarország születésnapja előtt. 

 

Felsőpulyán gyűlésezett a Népcsoporttanács 
2014. március 18. – Volksgruppen 

Március 17-én Felsőpulyán gyűlésezett a magyar Népcsoporttanács. A 16 tagból nyolc volt 

jelen az intenzív megbeszélésen, melyen azokat a konkrét ügyeket tárgyalták meg, ahol 

már történtek lépések a Népcsoporttanács újjáalakulása óta. Többek között téma volt a 

magyar nyelvoktatás és a támogatások elosztása. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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