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Orbán: A legfontosabb a kárpátaljai magyarság biztonsága 
2014. március 26. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja Ma, Magyar Hírlap 

A kárpátaljai magyarság biztonságát nevezte a legfontosabbnak az ukrán válsággal 

kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség alelnöke az Országházban szerdán tartott megbeszélésükön. A felek 

kifejezték érdekeltségüket Ukrajna európai integrációjában, az erős, demokratikus 

Ukrajna felépítésében, ahol a nemzeti kisebbségek, köztük a magyar, a legszélesebb körű 

jogokkal rendelkeznek. Utaltak rá, hogy ez az egyik feltétele Ukrajna integrációs folyamata 

Magyarország általi támogatásának. 

 

MKP: a választók saját belátásuk szerint szavazzanak! 
2014. március 26. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

A Magyar Közösség Pártja elnöksége az államfőválasztás első fordulója után kijelentette: 

meg kell várni, hogy a második fordulóba jutott elnökjelöltek közül melyik vállal fel 

valamit a magyarság ügyeiből. Addig ugyanis egyik jelölt támogatását sem tudja 

kinyilvánítani a párt. Mivel ez ügyben mindmáig egyik jelölt részéről sem történt érdemi 

lépés, az MKP szerdai elnökségi ülésén úgy határozott: a választókra bízza a döntést. 

 

Nagy a szavazókedv 
2014. március 27. – Krónika, szekelyhon.ro 

Zökkenőmentesen zajlik a voksok leadása a magyar országgyűlési választásokra a 

kolozsvári és csíkszeredai főkonzulátuson: már az első napokban számos erdélyi magyar 

állampolgár élt szavazati jogával, a hét folyamán pedig várhatóan még többen dobják be 

levélcsomagjukat az urnákba. A külképviseletek illetékesei a Krónikának elmondták: sokan 

kérik munkatársaik segítségét az azonosító nyilatkozat kitöltéséhezés a levélcsomag 

összeállításához. 

 

Semjén Zsolt: 610 ezer honosítási kérelem érkezett ebben a ciklusban 
2014. március 26., MTI, Hirado.hu, index, Magyar Hírlap 

Mintegy 610 ezer honosítási kérelem érkezett ebben a ciklusban - közölte Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fehérgyarmaton, ahol 

Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével tartott lakossági fórumot. Semjén Zsolt szerint 

nem valósultak meg azok a korábbi szakértői előrejelzések, amelyek szerint maximum 

200-250 ezer honosítást tud befogadni az államigazgatási rendszer. Az 560 ezer 

állampolgárságot letett magyar közül több mint 195 ezren regisztráltak a magyar 

országgyűlési választásokon történő részvételre. 
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http://www.hirado.hu/2014/03/26/orban-a-legfontosabb-a-karpataljai-magyarsag-biztonsaga/?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/belfold/20140326174349/MKP-a-valasztok-sajat-belatasuk-szerint-szavazzanak.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/nagy-az-erdelyi-magyarok-szavazokedve
http://www.hirado.hu/2014/03/26/semjen-eddig-610-ezer-honositasi-kerelem/
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Leváltotta a kormányfő Kovászna megye prefektusát 
2014. március 26. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI 

A kormány szerdai ülésén a miniszterelnök leváltotta Kovászna megye prefektusát – 

erősítette meg az Erdély Televízió bukaresti tudósítójának szerda délután a 

kormányszóvivő. Helyébe a Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség (APIA) Kovászna megyei 

igazgatóját, Marius Popicát nevezik ki kormánymegbízottnak. Leváltását az RMDSZ kérte 

a Szociáldemokrata Párttól (PSD), mert a prefektus – elődjéhez, Codrin Munteanuhoz 

hasonlóan – támadta a háromszéki magyarok nyelvhasználati jogát és számtalan pert 

indított az önkormányzatok ellen a székely zászló kifüggesztése miatt.  

 

Harc a sportközvetítések geokódolása ellen 
2014. március 26. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

Reális esélyt lát a fontos sportközvetítések földrajzi kódolása kapcsán kialakult visszás 

helyzet orvoslására Vincze Loránt, az RMDSZ külügyi titkára, az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniójának (FUEN) alelnöke. Az európai parlamenti képviselőjelölt szerdai, 

Nagyváradon tartott sajtótájékoztatóján a Krónika kérdésére rámutatott, hogy az Európai 

Bizottságban hangsúlyosan felmerült ez a téma, jelenleg különböző előkészítő testületek 

szintjén vitatják az opciókat. 

 

Igazát bizonyítaná Vetró András, aki ott sem volt Vásárhelyen, mégis 
megbüntették 
2014. március 26. – Krónika 

A Maros megyei csendőrség válaszára vár Vetró András: ha nem tekintenek el a bírságtól, 

amit úgy róttak ki rá, hogy ott sem volt a március 10-ei marosvásárhelyi megemlékezésen, 

kénytelen lesz bíróságon keresni az igazát. A kézdivásárhelyi szobrászművész a Krónika 

érdeklődésére szerdán elmondta, ügyvédet fogadott, elküldték a csendőrségnek a bírság 

visszavonására vonatkozó kérést, a hatóságnak 30 napon belül kell válaszolnia. Ha nem 

lépnek vissza, bíróságon folytatódik az ügy. 

 

Hivatalos tájékoztatást kért a parkolóház-projektről a marosvásárhelyi 
RMDSZ az önkormányzattól 
2014. március 26. – transindex.ro 

Kedden továbbította az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete a polgármesteri hivatalnak azt 

a felszólítást, amelyben arról kérnek tájékoztatást, hogy hol tart a Kultúrpalota mögötti 

parkolóház építésének engedélyezése, illetve a beruházás jóváhagyásához szükséges 

dokumentáció kidolgozása. Soós Zoltán marosvásárhelyi önkormányzati tanácsos az 

Erdély FM-nek elmondta, az önkormányzat már tavaly kérte a Maros Megyei Tanácstól a 

projekt jóváhagyását, a megyei önkormányzat azonban akkor feltételként szabta, hogy a 

kulturális minisztérium is engedélyezze a parkolóház építését. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/26891-levaltotta-a-kormanyfo-kovaszna-megye-prefektusat
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/harc-a-geokodolas-ellen
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/igazat-bizonyitana-vetro-andras
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/igazat-bizonyitana-vetro-andras
http://itthon.transindex.ro/?hir=35852
http://itthon.transindex.ro/?hir=35852
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Koalíciós partnerére számít a Fenyő szálló ügyében az RMDSZ 
2014. március 26. – transindex.ro 

A képviselőház lesz a döntő ház az ortodox egyháznak átadott kovásznai Fenyő szálloda és 

a védelmi minisztériumhoz juttatott kovásznai protokoll-villa ügyében, miután a szenátus 

hallgatólagosan elfogadta a sürgősségi kormányrendeletet. Az RMDSZ nem ért egyet a 

rendelettel, ezért a koalíciós tárgyaláson igyekszünk megváltoztatni a határozatot. Abban 

az esetben, ha mégis ebben a formájában marad, a képviselőházon belüli eszközök révén 

próbáljuk meg megakadályozni az érvénybe lépését - mondta el a Transindexnek Fehér 

László Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő. 

 

Továbbra is segít a háromszéki RMDSZ a magyar állampolgárságot 
igénylőknek 
2014. március 26. – transindex.ro 

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai március 27-én, csütörtökön 

Sepsibükszádon a vendégházban (10-13.30 óra között) és a kálnoki kultúrotthonban (17-

19.30 között) adják vissza kitöltve, a már előzően a magyar állampolgárság kapcsán 

begyűjtött dossziékat, valamint továbbra is segítenek az igénylőknek a honosítási kérelmek 

összeállításában. 

 

Vincze: napirenden lesz az EP-ben a kisebbségi kérdés  
2014. március 26. – maszol.ro 

Az Európai Unió nem tudott mit kezdeni a kisebbségi kérdéssel, soha nem volt akkora erő 

és kényszerítő körülmény, hogy az őshonos kisebbségek helyzetét megoldja. Az elmúlt 

években azonban számos olyan esemény következett be, amely azt mutatja,  hogy az 

Európai Parlament következő mandátumában ez a kérdés napirendre fog kerülni” – 

jelentette ki Vincze Loránt arról, hogy miért fontos az erdélyi magyarság számára, hogy 

minél több képviselőt juttasson az Európai Parlamentbe.  

 

Winkler: közelebb vagyunk Brüsszelhez, mint gondolnánk 
2014. március 26. – szekelyhon.ro 

A székely ember az elmúlt huszonöt évben megtanulhatta, hogy jogainak védelme 

érdekében képviseltetnie kell magát a helyi és a megyei önkormányzatban, a parlamentben 

és a kormányban, illetve ott kell lennie az Európia Parlamentben is – hangsúlyozta 

Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője, aki erdélyi körútja részeként 

szerdán Székelyudvarhelyen találkozott Bunta Levente polgármesterrel és a helyi sajtó 

képviselőivel.  

 

Tamás Sándor a Fideszre szavaz 
2014. március 26. – szekelyhon.ro, Krónika 

A magyarországi választásokkal kapcsolatban tartott tájékoztatót a háromszéki RMDSZ 

vezetősége. Kiemelték, hogy segítik a szavazólapok célba juttatását, mert ezáltal az itteni 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=35855
http://itthon.transindex.ro/?hir=35858
http://itthon.transindex.ro/?hir=35858
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/26872-vincze-napirenden-lesz-az-ep-ben-a-kisebbsegi-kerdes
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/winkler-kozelebb-vagyunk-brusszelhez-mint-gondolnank
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/tamas-sandor-a-fideszre-szavaz
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magyar állampolgárok demokratikus jogait érvényesíthetik. Tamás Sándor azt is elárulta, 

kire szavaz és miért. 

 

Választások, ami sokk 
2014. március 26. – Ambrus Attila – maszol.ro 

Kevesebb mint két hónap alatt kétszer választhatnak az erdélyi magyarok. A 

magyarországi parlamenti választásokon a kettős állampolgárok szavazhatnak. Az Európai 

Parlament összetételéről pedig uniós tagságunk, európai polgárságunk jogán dönthetünk. 

Sokan problémának tartották a külhoni magyarok választási jogát, de nem a szomszédos 

országok valamelyikében, hanem elsősorban Magyarországon kezdtek sokan fanyalgásba, 

hogy aki nem ott fizet adót, vagy nem látja át a magyar politikai helyzetet, az ne szóljon 

bele a magyarországi események alakulásába. 

 

Aktualizálták az Erdély 2020 fejlesztési tervet 
2014. március 26. – Erdély Ma, maszol.ro 

Elkészült az Erdély 2020 fejlesztési terv aktualizált változata, amely a 2014-2020 közötti 

időszakra hatályos, európai bizottsági rendeletekre épül és figyelembe veszi az új 

költségvetési keret Románia számára elkülönített pénzforrásait – jelentette be szerdán 

Csíkszeredában Winkler Gyula. Az RMDSZ európai parlamenti képviselője a Csíki 

Vállalkozók Egyesületének képviselőivel és a Hargita Megyei Tanács szakembereivel 

folytatott megbeszélést, a találkozó házigazdája Tánczos Barna szenátor volt. 

 

Creţunak Transznisztriáról is Tőkés jut az eszébe 
2014. március 27. – Krónika 

A transznisztriai helyzetet is arra használja ürügyként Corina Creţu, a Szociáldemokrata 

Párt (PSD) európai parlamenti képviselője, hogy Tőkés László Románia Csillaga 

érdemrendjének visszavonását követelje Traian Băsescu államfőtől. Creţu tegnap 

közleményben szólította fel az elnököt, hogy adományozzon kitüntetést Ion Iovcevnek, az 

egyetlen tiraszpoli román gimnázium igazgatójának a román nyelv és kultúra 

terjesztéséért, egyben – megtorlandó a „szélsőséges megnyilvánulásokat” – vonja vissza 

Tőkés Lászlótól a kitüntetést. 

 

„Etnikai jellegű szélsőséges tevékenységeket” is figyel a SRI 
2014. március 27. – Krónika, Magyar Hírlap 

George Maior, a SRI igazgatója beszámolt arról, hogy a szolgálat tavaly több mint 

kilencezer, a nemzetbiztonsági kockázatokra figyelmeztető jelentést küldött a 

hatóságoknak. Az igazgató közölte: a korrupció, adócsalás, szervezett bűnözés leleplezése 

és kémelhárítás mellett a SRI az „etnikai jellegű szélsőséges tevékenységekről”is 

jelentéseket készített a döntéshozók számára. 
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http://www.maszol.ro/index.php/velemeny/26879-ambrus-attila-valasztasok-ami-sokk
http://www.erdely.ma/unio.php?id=161561&cim=aktualizaltak_az_erdely_2020_fejlesztesi_tervet
http://kronika.ro/kulfold/no-a-feszultseg-transznisztriaban
http://kronika.ro/belfold/aetnikai-jellegu-szelsoseges-tevekenysegeketa-is-figyel-a-sri
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CSCI: szociáldemokrata győzelem, két mandátumot kapna az RMDSZ 
2014. március 27. – Krónika 

A PSD+PC+UNPR szövetség 42 százalékot, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 15-öt, a 

Demokrata-Liberális Párt (PDL) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) egyaránt 10-10 

százalékot kapna, az RMDSZ-re pedig a polgárok 7 százaléka szavazna, ha most vasárnap 

tartanák az európai parlamenti választásokat – derül ki a CSCI közvélemény-kutató 

felméréséből. 

 

Az MPP is gyűjti a szavazatokat 
2014. március 27. – Krónika 

A honosításban és a választási regisztrációban nyújtott segítség után a Magyar Polgári Párt 

(MPP) az erdélyi magyar állampolgárok április 6-ai magyar országgyűlési választásokra 

szánt voksainak összegyűjtésében is segít, eljuttatva azokat valamely erdélyi 

külképviseletre – tájékoztatott az MPP sajtóirodája. 

 

Szovjetmagyarok 
2014. március 27. – Demeter Szilárd – Heti Válasz 

Bogdán Diaconu román parlamenti képviselő írta a jobbikosokról, hogy az orosz 

imperializmus ügynökei. Bukarestből nézve a párt képviselői destabilizálni akarják 

Romániát. Fel is vette a média a fő témái közé a Jobbik erdélyi megnyilatkozásait, ami 

jelzi, hogy „kampányüzemmódban már megint nem jut semmi más eszébe, mint a 

magyarveszély.” 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. március 27-i számában olvasható.) 

 

Kerekasztal: Szombaton hozzunk felelősségteljes döntést! 
2014. március 26. – hirek.sk 

Az elnökválasztás második fordulója előtt felelősségteljes döntésre szólítja fel a polgárokat 

a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. A civil szervezeteket tömörítő ernyőszervezet szerint 

Robert Fico személye nem felel meg az államfői tisztség kritériumainak. „Az ország első 

emberének minden állampolgárral törődnie kell, tekintet nélkül azok nemzetiségére és 

világnézetére. Ezért nagyon fontos, hogy saját magunk is hallassuk a hangukat és egy arra 

méltó személyt juttassunk tisztségbe.” 

 

Államfőválasztás: Procházka, Beblavý és Hrnčiar Kiskát támogatja 
2014. március 26. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Radoslav Procházka és Miroslav Beblavý független parlamenti képviselő, valamint Andrej 

Hrnčiar, a Most-Híd képviselője ma közös sajtótájékoztatót tartott, ahol mindnyájan 

támogatásukról biztosították Andrej Kiska független államfőjelöltet. 
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http://kronika.ro/belfold/felmeresek-a-psd-nyeri-az-ep-valasztast-a-kuszob-folott-az-rmdsz
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/nagy-az-erdelyi-magyarok-szavazokedve
http://www.hirek.sk/belfold/20140326124909/Kerekasztal-Szombaton-hozzunk-felelossegteljes-dontest.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140326115431/Allamfovalasztas-Prochazka-Beblavy-es-Hrnciar-Kiskat-tamogatja.html
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Šebej: Fico a magyarokkal riogat, amikor Koszovóról beszél 
2014. március 26. – Új Szó 

Amikor Robert Fico, a Smer-SD Koszovóval riogat, a magyar kártyával játszik - véli 

František Šebej (Híd), a parlament külügyi bizottságának elnöke. Šebej szerint riogatás, 

hogy Koszovó Szlovákia általi elismerése precedenst szülhetne, amely alapján a szlovákiai 

magyarok is valami hasonlót követelhetnének. A Híd politikusa szerint ez teljesen 

értelmetlen állítás, s egyben Robert Fico Andrej Kiskával szembeni övön aluli ütése, mert 

ez egyszerűen nem igaz. 

 

Hrnčiar mégsem mondta meg 
2014. március 26. – Új Szó 

Andrej Hrnčiar, a Híd parlamenti képviselője szerdán mégsem mondta meg, hogy távozik-

e a Hídból. Hrnčiar az újságírók türelmét kérte, arra hivatkozva, hogy most az 

elnökválasztás a legfontosabb, minden más másodlagos. 

 

Kiska és Fico utolsó vitája – a kisebbségekről és a dekrétumokról is 
2014. március 26. – Új Szó 

A nemzetiségek és a Beneš-dekrétumok kérdése is terítékre került a két elnökjelölt  szerdai 

esti, utolsó vitájában. Kiska szerint Dél-Szlovákiában jó az együttélés, a nemzetiségi kérdés 

csak a választások előtt kerül előtérbe. Fico továbbra is kész a legnagyobb kisebbségnek 

fenntartani a kisebbségügyi kormánybiztos posztját. 

 

Új Szó: Fico-hirdetés, jó választás? 
2014. március 26. – bumm.sk 

Felháborodott reakciókat váltott ki, hogy az egyetlen szlovákiai magyar napilapban, az Új 

Szóban megjelenhetett Robert Fico hirdetése. Molnár Norbert, a lap főszerkesztője a 

bumm.sk-nak elmondta, nem érti a reakciót. „Olvasóink értelmes emberek, akik 

különbséget tudnak tenni hirdetés és újságcikk között” - véli Molnár. 

 

2020-ra megújulhat a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal 
2014. március 26. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei 

Közgyűlés elnöke, a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió soros elnöke, továbbá Jack 

Engwegen, az Európai Bizottság Regionális Főigazgatósága Magyarországért felelős 

részlegének vezetője újságírókkal tette meg az alig negyven kilométeres, mégis közel két 

órás utat Szabadka és Szeged között. Szabadkára érve megállapították: nem fogadható el, 

hogy a 40 kilométeres útszakasz felénél, a határon még át is kell szállni. A Magyarország és 

Szerbia közötti együttműködés keretében a Szeged–Röszke–Horgos–Szabadka–Csikéria–
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http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/26/sebej-fico-a-magyarokkal-riogat-amikor-koszovorol-beszel
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/26/gyorshir-hrnciar-megsem-mondta-meg
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/26/kiska-es-fico-utolso-vitaja-a-kisebbsegekrol-es-a-dekretumokrol-is
http://www.bumm.sk/93530/uj-szo-fico-hirdetes-jo-valasztas.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16952/2020-ra-megujulhat-a-Szeged-Szabadka-Baja-vasutvonal.html
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Bácsalmás–Baja útvonalat újítanák fel. A 180 millió euró értékű projekt 2020-ra 

fejeződhetne be. 

 

Az MPSZ a Jobbik programját támogatja 
2014. március 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A március 16-án megtartott rendkívüli köztársasági parlamenti választásokról, valamint az 

április 6-án esedékes magyarországi parlamenti választásokról tartott sajtótájékoztatót 

Zentán Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke. „A mi alapelvünk az, hogy a 

vajdasági magyarságnak autonómiára van szüksége, ez a túlélésünk kulcsa. (…) A Jobbik 

hozzáállása pedig az, hogy támogatja az autonómiát. Ezen kívül a Jobbik már 

bebizonyította, hogy segített olyan kérdésekben is, mikor például a temerini fiúkat kellett 

kimenteni a börtönből. Sok mindent felsorolhatnék, de például említhetném azt, hogy a 

Jobbik a külhoni magyarok támogatási összegét a kétszeresére emelné. Minden a 

számunkra azt sugallja, hogy a mi számunkra igazából az a legjobb, ha a Jobbik 

programját támogatjuk – hangsúlyozta Rácz Szabó László, az MPSZ elnöke. 

 

Pásztor: az SNS-nek politikai szövetségesekre van szüksége 
2014. március 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Szerb Haladó Pártnak (SNS) matematikailag nincs szüksége senkire, hiszen 158 

mandátumot szerzett a 250 fős szerb parlamentben, politikailag azonban nem nélkülözhet 

szövetségeseket - nyilatkozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke 

szerdán a szabadkai Pannon RTV híradójának. A legnagyobb vajdasági magyar párt 

vezetője a szerbiai előre hozott parlamenti választásokat követő találgatásokkal 

kapcsolatban kifejtette, hogy az SNS még egyetlen párttal sem kezdte meg a koalíciós 

tárgyalásokat, a VMSZ viszont már kialakította azt az alapot, amelyről beszélni lehetne. Ez 

azokat az elemeket tartalmazza, amelyeket a párt már a választási programjában 

megfogalmazott. 

 

Vackor iskolába indul, én is... 
2014. március 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A magyar gyermekek anyanyelvű beiskolázásának támogatása a Magyar Nemzeti Tanács 

Oktatásfejlesztési Stratégiájában kiemelt helyet kapott. A Vackor iskolába indul, én is... 

elnevezésű beiskolázási program kampánynyitó rendezvényét az MNT Magyarkanizsán 

tartotta meg. A helyi Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola központi épületében tartott 

rendezvényre a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény közeli épületének iskolai 

előkészítős kicsinyei látogattak el. A tavaly még óvodás elsősök büszkén meséltek az 

iskoláról, amit az ovisok nagy figyelemmel hallgattak, de bekapcsolódtak vendéglátóik 

alkalmi műsorába is. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16953/Az-MPSZ-a-Jobbik-programjat-tamogatja.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16956/Pasztor-az-SNS-nek-politikai-szovetsegesekre-van-szuksege.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16954/Vackor-iskolaba-indul--en-is.html
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Szabadkán adták le eddig a legtöbb levélszavazatot  
2014. március 26. – Pannon RTV 

Eddig Szabadkán dobták be a legtöbb levélszavazatot a magyarországi parlamenti 

választásokra – közölte a Nemzeti Választási Iroda. A külképviseleteken hétfő óta lehet 

leadni a levélszavazatokat. A Szabadkai Főkonzulátuson elhelyezett szavazóláda főként a 

reggeli órákban telik, szerda délután gyéren érkeznek a szavazási levélcsomagok. Vahler 

Branka a sajátját és a férjéét is leadja. „Fontosnak tartottuk ezt a szavazást, mi ki is 

töltöttük, és mindjárt harmadik nap át is adjuk.” 

 

Kárpátalján is átvehetők már a választási levélcsomagok 
2014. március 26. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az ungvári főkonzulátuson 

és beregszászi konzulátuson munkanapokon személyesen vehetik át a szavazólapjukat 

tartalmazó borítékokat. A szavazási levélcsomag átvétele csak személyesen történhet. A 

választási levélcsomagokat azok a választópolgárok kapják meg, akik a megadott 

határidőig előzetesen regisztráltak, és a regisztráció elfogadásáról visszajelzést kaptak. A 

szavazólap kitöltése az érvényes törvényi előírások szerint csak a külképviseleteken kívüli 

helyszínen lehetséges. 

 

Tisztújító közgyűlések 
2014. március 26. – Új Magyar Képes Újság 

Az elmúlt hétvégén a HMDK több tagszervezete is tisztújító közgyűlést tartott. A HMDK 

kiskőszegi alapszervezetében az előző vezetésnek újabb négy évet szavaztak meg. A 

dályhegyi magyar kultúregyesület is a régi elnököt, Hugyik Imrét választotta ismét a 

szervezet élére, hasonlóan a csúzai kultúregyesülethez, ahol Kováts Zsuzsanna marad 

továbbra is az elnök. Tisztújítás volt viszont Újbezdánban, Elter Gyöngyi lett az elnök. 

 

Az országgyűlés nemzetiségi bizottsága ismét a kétnyelvűségről 
2014. március 26. – Népújság, RTV Slovenija Hidak 

Kedden délután a mandátum 11. rendszeres ülését tartotta meg az SZK Országgyűlésének 

Nemzetiségi Bizottsága. A napirenden csak egy téma volt, a kétnyelvűség 

megvalósításának problematikája. A bizottság némi huzavona után a tárgykör 

megoldásának érdekében hat határozatot is hozott. Az ülés megnyitása után a bizottság 

elnöke, Roberto Battelli kifejtette a bizottság negyedik alkalommal ül össze ebben a 

témakörben, éppen ezért a kisebbségi parlamenti frakció már előre elkészítette saját 
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http://pannonrtv.com/web/?p=117602
http://www.karpatinfo.net/cikk/politika/karpataljan-atvehetok-mar-valasztasi-levelcsomagok
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5395-tisztujito-koezgylesek
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8408-az-orszaggyles-nemzetisegi-bizottsaga-ismet-a-ketnyelvsegrl
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határozati javaslatait, majd átadta a szót a nemzeti közösségekből és a minisztériumokból, 

egyéb hivatalokból érkezett meghívott vendégeknek. 

 

Képviselői levél a szállítólevelek kétnyelvűsítése érdekében 
2014. március 26. – RTV Slovenija Hidak 

Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő a hónap közepén levélben fordult a 

Szlovén Erdészeti Intézet megbízott igazgatójához, Damjan Oražemhez, mivel a 

nemzetiségileg vegyesen lakott területen – annak ellenére, hogy törvény írja elő a 

kétnyelvű ügyvitelt –, csak szlovén nyelvű szállítólevelek léteznek. A feltett kérdésre a 

napokban érkezett meg a válasz, melyet a nemzetiségi irodából a rádióhoz is eljuttattak. 

 

A pedagógiai szervezetek közötti együttműködésről 
2014. március 26. – Népújság 

A Bánffy Központ adott otthont március 21-én a budapesti Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet szakmai műhelykonferencia-sorozata lendvai állomásának. Az Értékek és 

dimenziók a Kárpát-medencei magyar köznevelésben című konferencián és kerekasztal-

beszélgetésen részt vettek a muravidéki pedagógusok is. Az Oktatáskutató Intézet hét 

határon túli helyszínen tart szakmai műhelyt, melynek célja a szakmai együttműködés a 

pedagógiai szervezetek között a Kárpát-medencében egy hosszabb távú szakmai 

megállapodás előkészítése érdekében. Budapesten, Szabadkán, Komáromban, 

Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Lendván mutatták be eddig az együttműködési 

lehetőségeket, Beregszász és Eszék következik ezek után. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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