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A szórvány gondjairól tájékoztatták Áder Jánost 
2014. március 19. – Krónika, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Szabadság, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap 

A szórvány problémáiról tájékoztatták Áder János magyar köztársasági elnököt erdélyi 

magánlátogatásának utolsó napján. Az államfő és felesége, Herczegh Anita szerdán a 

bonchidai Bánffy-kastélyt, a válaszúti szórványkollégiumot, illetve a kolozsvári 

Házsongárdi temetőt kereste fel. Áder János és felesége hétfőn érkezett háromnapos nem 

hivatalos erdélyi látogatásra; kedden az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 

székelyföldi emlékhelyeit keresték fel és kulturális intézményeket látogattak meg. 

 

Németh Zsolt: Nincs okuk pánikra a kárpátaljai magyaroknak 
2014. március 19. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

A kárpátaljai magyar közösség legnagyobb ellensége a jelenlegi helyzetben a pánik, amit el 

kell kerülni - jelentette ki Németh Zsolt külügyi államtitkár szerdán Beregszászon. 

Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány ott áll a kárpátaljai magyarság mögött. A politikus, 

aki délután Ungváron Kárpátalja megye vezetővel találkozott, Beregszászon megbeszélést 

folytatott Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével, 

akivel áttekintették az egyház helyzetét, megvitatták az egyházkerület jövőbe mutató 

terveit. 

 

Ivica Dačićtyal, Boris Tadićtyal és Pásztor Istvánnal tárgyal majd Vučić a 
kormányalakításról 
2014. március 19. – Pannon RTV 

A Szerbiai Szocialista Párttal, az Új Demokrata Párttal és a Vajdasági Magyar Szövetséggel 

kezdené meg a koalíciós tárgyalásokat a rendkívüli parlamenti választásokat nagy 

arányban megnyerő Szerb Haladó Párt. Egyes belgrádi médiumok már a miniszteri fotelek 

várományosait is megnevezték. A jól értesültek tudni vélik, hogy az új szerb kormányban is 

pénzügyminiszter lesz Lazar Krstić, igazságügyi tárcát pedig ismét Nikola Selaković kapja. 

Miniszteri fotelben reménykedhet Rasim Ljajić is. A Vajdasági Magyar Szövetség nem 

gondolkodik miniszteri pozíciókban. Államtitkári helyekre számítanak a gazdasági, a 

mezőgazdasági, az egészségügyi, a környezetvédelmi és a szociális ügyekkel foglalkozó 

minisztériumokban. 

 

Banikat gyűjt Izsák Balázsnak Lakó Péterfi Tünde 
2014. március 19. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

„Az Itthon vagyunk Egyesület értesülve az Izsák Balázsra kirótt igazságtalan és 

megdöbbentően magas büntetésről, gyors megbeszélés után, úgy döntött, hogy felajánlunk 

a nálunk lévő banikból 1200 lejt, amennyiben Izsák úr úgy dönt, hogy kifizeti az összeget” 

- írja blogján Lakó Péterfi Tünde, akinek szintén pénzérmékből gyűjtötték össze a bírságot, 
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amelyet a piacon osztogatott kétnyelvű feliratokért kapott. Az aktivista 750 lejes 

bírságának többszöröse gyűlt össze a tavalyi akcióban, az ebből fennmaradó összegből 

ajánlotta fel a Székely szabadság napja miatt megbírságolt Izsáknak a pénzt. Lakó Péterfi 

Tünde ugyanakkor újabb banis akció elindítását szorgalmazza. Az aktivista a többi 

megbírságolt számára is gyűjtene. 

 

Beiktatták Brassó megye magyar prefektusát 
2014. március 19. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Erdély Ma, 

Szabadság 

Beiktatták ma tisztségébe Brassó megye új magyar prefektusát. Römer Ambrus Mihályt az 

RMDSZ jelölte kormánybiztosnak, Römer mostanáig a Brassó Megyei Munkaerő 

Elhelyezési Ügynökség igazgatója volt. A megye korábbi kormánybiztosa, Mihai Mohaci 

alprefektus lett. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára hétfőn azt mondta, a héten Szatmár 

megyében is kinevezik az új magyar alprefektust. A tisztségre Altfatter Tamás Ferencet 

jelölték, aki jelenleg a Helyi Adók és Illetékek Hivatalában dolgozik. 

 

Türelmet kér Korodi Attila miniszter Verespatak-ügyben  
2014. március 19. – maszol.ro 

Korodi Attila környezetvédelmi miniszter türelmet kér ahhoz, hogy a szakhatóságok jó 

válaszokat tudjanak adni a verespataki beruházás ügyében. Erről és az általa vezetett tárca 

prioritásairól az RMDSZ-es politikus az Erdélyi Riportnak adott interjúban nyilatkozott.  

 

Hegedüs: közös erővel kell az erdélyi magyar épített örökséget megmenteni  
2014. március 19. – maszol.ro 

Épített örökségünk - védjük vagy romboljuk? címmel tartott előadást Hegedüs Csilla, az 

RMDSZ kultúráért felelős főtitkárhelyettese és Csók Zsolt régész kedden este a baróti 

Erdővidék Múzeumban. Hegedüs Csilla előadásában elmondta, a műemlékek 

restaurálásánál és azok fenntartásánál a legnagyobb felelősség mindig a tulajdonosokat 

terheli. „Erdélyi összefogás kell ahhoz, hogy az erdélyi magyar épített örökséget - amely 

identitásunk hordozója és őrzője - meg tudjuk őrizni. Közös erővel kell ezt helyreállítani, 

hasznosítani, és a következő generációk számára is megőrizni.” - hangsúlyozta Hegedüs.  

 

Szatmár megyében 22850 aláírás gyűlt össze 
2014. március 19. – maszol.ro 

Köszönet illet mindenkit, aki az elmúlt hetekben ajtóról- ajtóra járva, gyűjtötte be az 

aláírásokat a lakosságtól – nyilatkozta Nagy Szabolcs, az RMDSZ Szatmár megyei 

szervezetének ügyvezető elnöke szerdán annak kapcsán, hogy a megyében 22 ezernél több 

aláírás gyűlt össze. A polgármesterek, alpolgármesterek, tanácsosok és önkéntesek 

együttes munkája révén összegyűlt 22850 aláírást személyesen vitték el Kolozsvárra.  
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A Maros megyei magyarok egyharmada támogatja az RMDSZ EP-képviseletét  
2014. március 19. – maszol.ro 

Maros megyében 48097 aláírást gyűjtöttek a Szövetség európai parlamenti választásokon 

való indulásához, ebből 14199-en Marosvásárhelyen írtak alá. Alig három hét alatt több 

mint 10 ezer aláírással sikerült meghaladni a tervezett számokat. Brassai Zsombor szerint 

a neheze csak ezután következik, május 25-én kell felmutatni a magyarság politikai erejét. 

„Bízom abban, hogy a Maros megyeiek ezúttal is hozzájárulnak közös sikereinkhez”– 

hangsúlyozta az RMDSZ Maros megyei elnöke.  

 

A magyar plakátok miatt törték be a plakátozóhely üvegét Marosvásárhelyen 
2014. március 19. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Szerda reggelre Marosvásárhely Főterén, a Nemzeti Színház ortodox templommal 

szemben lévő plakátoló helyénél összetörték a magyar plakátokat tartalmazó részt és 

kitépték az összes magyar plakátot – tudta meg a Marosvásárhelyi Rádió Gáspárik 

Attilától. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatója attól tart, az esetnek köze 

van a Vatra Romanesca szerda délutáni tüntetéséhez, ugyanis 24 évvel ezelőtt szintén a 

színház plakátozó helyét törték fel. 

 

„Ki a magyarellenességgel a román fociból!” 
2014. március 19. – Krónika, szekelyhon.ro 

Szerda reggel kézbesített, ajánlott levélben hívta fel a Román Labdarúgó-szövetség 

vezetőjének figyelmét a román szurkolók szélsőséges megnyilvánulásaira a Mikó Imre 

Jogvédelmi Szolgálat. Remélik, hogy Răzvan Burleanunál, a szövetség új vezetőjénél 

felhívásuk célba ér, és intézkedéseket foganatosítanak a jelenség visszaszorítására – 

tájékoztatott Markó Attila. „Reményünk van rá, hogy figyelemfelkeltő levelünk nyomán a 

Román Labdarúgó-szövetség komolyan veszi az etnikai alapú fenyegetéseket, a 

gyűlöletbeszédet és szítást, és tesz azért, hogy ez ne fordulhasson többé elő – mondta 

Markó Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő. – A sport szóljon a sportról és ne 

szélsőséges megnyilvánulásokról, ezt írtuk neki címzett levelünkben. Óriási elvárásaink 

vannak Burleanuval szemben, hisz az összes székelyföldi focicsapat támogatta az 

elnökválasztáson." 

 

Ismét megbüntették a Steauát szurkolói magyarellenes megnyilvánulása 
miatt 
2014. március 19. – Krónika, maszol.ro 

Pénzbírsággal sújtotta a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága szerdán a 

Steauát, amelynek szurkolói a hétvégi fordulóban rendezett bajnoki mérkőzésen 

magyarellenes szólamokat skandáltak. A bukaresti klubot 30 ezer lejre büntették, miután 

drukkerei a Medgyesi Gaz Metan elleni bajnokin idegengyűlölő rigmusokat skandáltak, a 

bíró félbe is szakította a játékot. A Gazeta Sporturilor napilap korábban azt írta, hogy a 

román élvonalban listavezető Steauának drasztikus büntetésre kell számítania, mert 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/26537-a-maros-megyei-magyarok-egyharmada-tamogatja-az-rmdsz-ep-kepviseletet
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=161083&cim=a_magyar_plakatok_miatt_tortek_be_a_plakatozohely_uveget_marosvasarhelyen
http://www.kronika.ro/sport/megallitanak-a-magyarellenesseget-a-roman-fociban
http://www.kronika.ro/sport/ismet-megbuntettek-a-steauat-szurkoloi-magyarellenes-megnyilvanulasa-miatt
http://www.kronika.ro/sport/ismet-megbuntettek-a-steauat-szurkoloi-magyarellenes-megnyilvanulasa-miatt


 

 

 

 

 

 
5 

visszaesőnek számít. Az előző fordulóban ugyanis a román klub szurkolói Kolozsváron, a 

CFR elleni mérkőzésen is hasonló módon nyilvánultak meg, a bíró ott is félbeszakította a 

meccset. Az akkori incidens miatt a román klub 20 ezer lejes bírságot kapott. 

 

Gyülekeztek a magyarellenesek 
2014. március 19. – Krónika, maszol.ro, Erdély M, Népújság, transindex.ro, szekelyhon.ro, 

Szabadság, Magyar Hírlap 

Mintegy 250 résztvevő jelenlétében zajlott szerda délután Marosvásárhelyen az a 

demonstráció, amelyet a magyar nyelvnek a közigazgatásban való használata és a székely 

jelképek kifüggesztése elleni tiltakozásul hirdetett meg a Vatra Românească szövetség 

(UVR) az 1990. március 20-ai események évfordulóján. A román nemzeti színű sálat és 

kokárdát viselő tüntetők az Avram Iancu-szobor előtti járdán, rendfenntartók gyűrűjében, 

zászlókat lengetve gyülekeztek, és „A román nyelv az egyedüli úr" feliratú óriás-

transzparenst emeltek a magasba. A felszólalók a „székelyföldi románok elnyomása", a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar tagozatának 

létrehozása és a Maros megyei magyar prefektus kinevezése ellen emeltek szót. 

 

Szobrot kaphat a MOGYE első rektora Marosvásárhelyen 
2014. március 19. – Krónika 

Szobrot állítanának a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) első 

rektorának, Csőgör Lajosnak – jelentette be a professzor születésének 110. évfordulója 

alkalmával rendezett kedd esti emlékkonferencián Ádám Valérián, a Romániai Magyar 

Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) elnöke. A rendezvényen 

felszólaló Gallyas Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának 

dékánja bejelentette: intézménye félmillió forinttal támogatná a kezdeményezést. 

 

Az osztrák emlékmű sorsáról tárgyalt Borbély László Temesváron 
2014. március 19. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Szerdán rövid temesvári látogatásra érkezett Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke, 

aki találkozott Molnár Zsolt parlamenti képviselővel, Halász Ferenc megyei elnökkel, helyi 

RMDSZ vezetőkkel, valamint Titu Bojin megyei elnökkel és Nicolae Robu temesvári 

polgármesterrel. Az RMDSZ politikai alelnöke a sajtónak elmondta: Nicolae Robu 

temesvári polgármesterrel a magyarság számára sértő üzenetet hordozó osztrák emlékmű 

köztéri felállításáról szeretne tárgyalni és azt szeretné elérni, hogy ez ne történjen meg. 

 

Időközi parlamenti választások is lesznek az EP-választásokkal egyidőben 
2014. március 20. – transindex.ro, MTI 

Időközi parlamenti választásokat tartanak az európai parlamenti voksolás napján, május 

25-én a képviselet nélkül maradt választókerületekben. Erről szerdai ülésén hozott 

határozatot a kormány. A 2012-es decemberi választások óta 13 képviselő és szenátor 

veszítette el mandátumát, mivel azonban 120 választókerületet két-két törvényhozó 
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képvisel, májusban csak abban a hatban írnak ki időközi választást, amelyet már senki sem 

képvisel a parlamentben. Kovászna megyében a szenátori mandátumáról lemondott Olosz 

Gergely választókerületében nem írnak ki időközi választást, mert ebben a kerületben 

Marius Obreja liberális politikus is mandátumot szerzett, itt nincs üresedés - közölte az 

MTI-vel Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. Hozzátette: az RMDSZ jelöltje viszont jó 

eséllyel nyerhet Szatmárnémetiben. A szatmári választókerület a liberális Ovidiu Silaghi 

EP-képviselővé válása nyomán üresedett meg. 

 

Miért nem fordítanak nekünk ingyen a bíróságon? 
2014. március 19. – transindex.ro 

Nem mindig érvényesülnek a romániai perrendtartásban a Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Európai Chartája előírásai. A büntetőeljárásokban ugyan hivatalból és bérmentve 

kirendelik a tolmácsot vagy a fordítót, ezzel szemben a polgári pereknél előfordul, hogy 

nem vehetjük bérmentve igénybe egy tolmács szolgáltatásait. Székelyföldi kisvárosok 

bíróságain megesik, hogy a polgári perek esetében a jegyző fordít a románul nem 

tudóknak. Gyakran ad-hoc megoldásokat alkalmaznak, és a tolmácsok is inkább 

menekülnek a bírósági megbízatásoktól. 

 

Később terjeszthetik elő a kisebbségek helyzetéről szóló jelentést 
2014. március 19. – hirek.sk 

A kisebbségügyi kormánybiztos hivatala a korábbi március végi határidő helyett május 

végéig köteles előterjeszteni a kisebbségek helyzetéről és jogairól szóló jelentést – 

határozott ülésén a kormány. A módosításra állítólag azért volt szükség, mert a jelentés 

elkészítéséhez szükséges adatok csak az első negyedév végén válnak elérhetővé. 

 

EP-választások: a mandátumok felét szerezné meg a Smer-SD 
2014. március 19. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A kormányzó Smer szerezné meg a brüsszeli képviselői helyek mintegy felét az európai 

parlamenti választásokon – derült ki az MVK közvélemény-kutató ügynökség 

felméréséből. A második helyen a Kereszténydemokrata Mozgalom végezne 12, a 

harmadikon pedig az Egyszerű Emberek 8,5 százalékkal. Mandátumhoz jutna még a 

NOVA, az SDKÚ, az MKP és az Szabadság és Szolidaritás. A Smer-SD hat, a KDH kettő, a 

többi említett párt pedig egy-egy európai képviselői helyet szerezne. A Most-Híd 4,7 

százalékot szerezne. 

 

Tapasztalt államfő választására buzdítanak az exelnökök 
2014. március 19. – hirek.sk, Új Szó 

„Tapasztalt és nemzetközileg elismert” államfő megválasztására kérte fel a szlovákiai 

választókat közös nyilatkozatában Rudolf Schuster és Michal Kováč egykori, illetve Ivan 

Gašparovič jelenlegi köztársasági elnök. Andrej Kiska biztosan nem számít tapasztalt és 
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nemzetközileg elfogadott politikusnak, így a nyilatkozat Robert Fico közvetett 

támogatásának tekinthető. 

 

Köztársaságielnök-választások: szenci eredmények 
2014. március 19. – Felvidék Ma 

Lakóhelyén, Szencen ötvenöt százalékos részvétel mellett 783 érvényes szavazatot kapott 

Bárdos Gyula a március 15-én zajló köztársaságielnök-választáson. Ha a Bárdosra leadott 

szavazatok számát összevetjük a járásban élő - a 2011-es népszámlálási adatokból 

kiolvasható - magyarok számarányával, elszomorító végeredményt kapunk. 

 

Köztársasági elnök-választás: somorjai eredmények 
2014. március 19. – Felvidék Ma 

Somorján a 10 831 szavazásra jogosult lakos közül 5 027-en vettek részt a köztársasági 

elnök-választáson, azaz a részvétel 46,41%-os volt, az országos átlagnak megfelelő. A 

legtöbb szavazatot, 1675-öt Bárdos Gyula kapta, ám Andrej Kiska csak 157 szavazattal 

kapott kevesebbet, mint a magyar jelölt. Az eredményekből arra lehet következtetni, hogy 

Somorján magyarok is szavaztak Andrej Kiskára, a Most-Híd szavazói pedig nem 

támogatták Bárdos Gyulát. Ez azért is megdöbbentő, mert információink szerint március 

elején a Most-Híd helyi csoportja együttműködési ajánlattal fordult az MKP helyi 

szervezetéhez, az év végén esedékes önkormányzati választások tekintetében. 

 

Felvidéki ruhák bemutatója az Európai Parlamentben 
2014. március 19. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Bauer Edit szlovákiai magyar néppárti európai parlamenti (EP-) képviselő szervezésében 

az EP brüsszeli épületében állítják ki ezen a héten Szarka Zsuzsanna felvidéki ruhatervező 

alkotásait. A Brüsszelben kiállított ruhák egy része az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc hangulatát idézve arra buzdítja a modern kor emberét, hogy őrizze 

hagyományait. 

 

Az MKP egyelőre hallgat Kiskáról 
2014. március 19. – Új Szó 

Továbbra sem döntötte el az MKP, hogy támogatja-e Andrej Kiskát az államfőválasztás 

második fordulójában. Berényi József pártelnök jelenleg csak abban biztos, hogy 

határozottan elutasítja Robert Fico támogatását. Berényi minimum két dolgot akarna 

Kiskától: az egyik, hogy mit tud felvállalni a kisebbségi minimum dokumentumból, 

amelyet a Híddal és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalával írtak alá, illetve mi a 

véleménye a szlovákiai magyarságnak az elmúlt két évtizedben tapasztalt száztízezres 

fogyásáról. 
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Ne jöjjön a magyar kártya 
2014. március 20. – Szilvássy József – Népszabadság 

A szlovákiai elnökválasztáson meglepetés eredményt elérő Andrej Kiska két évvel ezelőtt a 

korrupt, arrogáns tisztségviselőkkel és döntéshozókkal szembesülve döntött úgy, hogy 

megméretteti magát. Nem akar egyetlen párt elnökével, vagy vezetőjével tárgyalóasztalhoz 

ülni és semmilyen ígérgetésre nem hajlandó. A magyar kártya elővétele sem szerepel a 

tervei között és örül annak, hogy Bugár Béla a Híd nevében az előfeltételek nélküli 

támogatásáról biztosította. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. március 20-i számában olvasható.) 

 

Zenta: A VMSZ rendkívül elégedett a választások eredményével 
2014. március 19. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség zentai községi szervezetének illetékesei rendkívül 

elégedettek a vasárnap megtartott köztársasági parlamenti választásokon elért 

eredménnyel, és máris előre tekintenek, hangsúlyozták a párt mai zentai 

sajtótájékoztatóján, amelyet Lőrinc Csongor, a VMSZ községi szervezetének elnöke, Pék 

Zoltán, a párt köztársasági parlamenti képviselője és Szegedinszki Igor, a párt sporttal és 

ifjúsági kérdésekkel megbízott tagja tartottak. 

 

Az MRM csalódott 
2014. március 19. – Magyar Szó 

A Magyar Remény Mozgalom a rendkívüli parlamenti választásokon nem tudott önálló 

listán indulni, így a Nemzeti Közösségek Listáján indult, azonban a listának nem sikerült 

bejutnia a Szerbiai Képviselőházba. László Bálinttól, az MRM elnökétől azt kérdezték, 

hogy mi a véleménye a választási eredményekről. 

 

Nőtt a VMSZ népszerűsége Óbecsén 
2014. március 19. – Pannon RTV 

10 százalékkal növelte a szavazóinak számát Óbecsén a Vajdasági Magyar Szövetség a 

legutóbbi voksoláshoz képest. A párt helyi vezetői szerint az eredmények azt bizonyítják: a 

magyar szavazók egyértelműen a VMSZ-t támogatják. „Ez az eredmény azt mutatja, hogy 

Óbecse Községben 16-ától nincs másik magyar párt, aki legitimen képviseli a magyarságot 

politikailag” – nyilatkozta Fehér László, a Vajdasági Magyar Szövetség bácsföldvári elnöke. 

 

A VMSZ átlépte a „bűvös határt” Zentán 
2014. március 19. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség Zentán fölényes győzelmet aratott a vasárnap megtartott 

köztársasági parlamenti választásokon. A párt listája Zenta Község területén összesen 5194 

voksot szerzett, ami a leadott szavazatok 58,81 %-át tette ki. Lőrinc Csongor, a VMSZ 
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községi szervezetének elnöke: „A Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete, illetve 

községi szervezet nagyon elégedett az eredményekkel, átléptük azt a bűvös 5000-es határt, 

ami az utolsó 20 évben talán egyszer adódott meg nekünk, és úgy gondolom, hogy ez 

páratlan eredmény.” 

 

Délvidéki emlékút a megtorlások évfordulóján 
2014. március 19. – Vajdaság Ma 

A magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) és a Keresztény Értelmiségi 

Kör (KÉK) közösen szervez egy emlékutat a vajdasági mészárlások 70 éves évfordulója 

(1944-2014) alkalmából. A háromnapos rendezvényre mintegy ötven személy érkezik 

Magyarországról és ugyanennyi KÉK tag csatlakozik hozzájuk Vajdaság több településéről. 

 

Egyedül legény 
2014. március 20. – Németh András – HVG 

A Vajdasági Magyar Szövetség az egyedüli amely bekerül a szerb parlamentbe, miután a 

230-250 ezres magyarságból 78 ezer szavazatot szerzett. Kimaradt többek között a Jobbik 

által támogatott Magyar Remény Mozgalom, amely két magyar, egy horvát és egy bosnyák 

párttal indult közösen. Pásztor István elégedett az eredménnyel, „különösen annak 

fényében, hogy az utóbbi két évtizedben százezerrel csökkent a vajdasági magyarság 

lélekszáma, mégis meg tudtuk ismételni az 1992-es sikert.”A VMSZ-nek nem változott a 

választások előtt kialakított álláspontja, miszerint részese szeretne lenni a hatalmi 

koalíciónak. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2014. március 20-i számában olvasható.) 

 

Az együttműködés fejlesztéséről tárgyalt Kárpátalja vezetőivel Németh Zsolt 
2014. március 19. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Magyarország és Kárpátalja stratégiai együttműködéséről, a határinfrastruktúra közös 

fejlesztéséről, a magyar kisebbség helyzetéről és a két országot érintő energetikai 

kérdésekről tárgyalt Kárpátalja megye vezetőivel szerdán Ungváron Németh Zsolt, a 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A Valerij Luncsenko Kárpátalja megyei 

kormányzóval folytatott megbeszélésen Németh Zsolt hangsúlyozta: Magyarország 23 éve 

támogatja Ukrajnát területi egységének és szuverenitásának megőrzésében, s ez a jövőben 

sem fog változni. Magyarország és Kárpátalja együttműködésének erősítéséről szólva 

Németh Zsolt javasolta vendéglátójának az új határátkelőhelyek megnyitásának és a 

meglévők rekonstrukciójának felgyorsítását, valamint a Beregszászt elkerülő út 

megépítésével kapcsolatos finanszírozási kérdések mihamarabbi megoldását. 
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Kovács Béla EP-képviselő irodahasználatának felfüggesztését kérte a 
református egyházközség 
2014. március 19. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, Magyar Nemzet 

A Beregszászi Református Egyházközség presbitériuma felkérte Kovács Béla jobbikos 

európai parlamenti képviselőt, hogy az ukrajnai válsághelyzetre való tekintettel szerdától 

meghatározatlan időre függessze fel az egyháztól bérelt helyiségben található ügyfélfogadó 

irodájának működését.   

 

Nem, nem, soha? 
2014. március 20. – Albert Enikő – Heti Válasz 

A krími válság miatt többekben felmerült a kérdés, hogy miért ne lehetne Kárpátalját újra 

Magyarországhoz csatolni. 1991-ben amikor Kárpátalján népszavazást tartottak a régió 

területi autonómiájával kapcsolatban Magyarországon ukrán-magyar alapszerződést írtak 

alá, amiben egy szó sem esett a magyarok önrendelkezéséről. Magyarország illegitimnek 

nevezte a krími népszavazást és kiállt az ország területi egysége mellett, minden bizonnyal 

azért, hogy előnyöket harcoljon ki a kárpátaljai magyarságnak. Azonban az új ukrán 

vezetés a kétkedők szerint mindent meg fog tenni azért, hogy a magyarságot beolvassza.  

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. március 20-i számában olvasható.) 
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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   
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