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Már több mint százötvenezer külhoni magyar regisztrált a választásra 
2014. március 5. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

A legfrissebb adatok szerint már több mint 151 ezer határon túli magyar állampolgár 

regisztrált jogerősen az áprilisi magyarországi országgyűlési választásokra közölte a 

Csongrád megyei kormánymegbízott szerdán sajtótájékoztatón, Szegeden. B. Nagy László 

elmondta: a határidő lezárultáig mintegy 200 ezer regisztrálttal számolnak, hiszen már 

184 ezernél több kérelmet adtak be. A legaktívabbak a regisztrációban az erdélyiek, onnan 

80 ezren regisztráltak, őket a délvidékiek követik mintegy 25 ezer, majd a németországiak 

1500 regisztrációval. 

 

A magyar kormány és a VMSZ sikeres együttműködése 
2014. március 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az összetartozás az a szó, amely fémjelezheti az elmúlt négy év során a nemzetpolitika 

terén végzett tevékenységet – jelentette ki Répás Zsuzsanna, a magyarországi 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára 

Újvidéken a Vajdasági Magyar Szövetség programbemutatóján. A Pásztor István pártelnök 

meghívására Vajdaságba látogató helyettes államtitkár elmondta, a politikában a 

választások jelzik a korszakhatárokat, az elmúlt ciklust pedig azok a jogszabályok, 

törvények jellemzik, amelyeket a nemzetpolitika újjáépítése érdekében hozott meg a 

magyar parlament, és amelyek eredményeként immáron közel 600 ezer magyar 

kérelmezte a magyar állampolgárságot egy élő és valós igény nyomán. 

 

A kárpátaljai magyarság rendkívüli támogatásáról egyeztet a kormány 
2014. március 5. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap 

A magyar kormánynak szándékában áll azonnali segítséget nyújtani a kárpátaljai 

magyarság számára - mondta Martonyi János az Országgyűlés nemzetbiztonsági és 

külügyi bizottságának együttes ülésén. A külügyminiszter leszögezte: Magyarország 

számára Ukrajna fontos, stratégiai jelentőségű szomszéd. Kiemelte: a kárpátaljai közösség 

nem kíván kárpátaljai autonómiáról beszélni, nyomatékosan kérték, mindenkit győzzenek 

meg arról, hogy nekik nyugalomra, békére, biztonságra, gazdasági körülményeik 

javulására van szükségük. 

 

Băsescu beiktatta hivatalába az új kormányt 
2014. március 5. – Krónika, MTI, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság, 

Népszava, Magyar Nemzet 

Kompromisszumos megoldás született Traian Băsescu államfő és Victor Ponta 

miniszterelnök között az új, az RMDSZ alkotta kormány hivatalba lépéséről. Az elnök 

szerda délután bejelentette, többszöri egyeztetés nyomán sikerült pontot tenni a 

kormányfővel támadt nézeteltérés végére. Băsescu szerda délutáni tájékoztatása szerint 

ígéretet kapott a miniszterelnöktől, hogy a kormány felelősségvállalással fogadtatja el a 

parlamentben saját programját. Ennek hatására az államfő rögtön aláírta a harmadik 
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http://www.hirado.hu/2014/03/05/mar-tobb-mint-szazotvenezer-kulhoni-magyar-regisztralt-a-valasztasra/?source=hirkereso
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16818/A-magyar-kormany-es-a-VMSZ-sikeres-egyuttmukodese.html
http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/a-karpataljai-magyarsag-rendkivuli-tamogatasarol-egyeztet-a-kormany
http://www.kronika.ro/belfold/basescu-beiktatta-hivatalaba-az-uj-kormanyt
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Ponta-kabinet huszonhat tagja kinevezéséről szóló rendeleteket, a miniszterek – közöttük 

a kulturális tárcát irányító, kormányfő-helyettesi tisztséget is betöltő Kelemen Hunor és 

Korodi Attila környezetvédelmi miniszter – pedig kora este letették esküjüket a Cotroceni-

palotában. 

 

Kovács Péter: Az RMDSZ benyújtja autonómia-törvénytervezetét 
2014. március 6. – Szabadság 

Még ebben a parlamenti ülésszakban benyújtja autonómia-törvénytervezetét az RMDSZ, 

ez teljesen független a szövetség kormányra lépésétől – mondta a Szabadság kérdésére 

Kovács Péter. Az RMDSZ főtitkára kifejtette: létezik egy kongresszusi határozat az 

autonómia kérdéskörére vonatkozóan, amely kimondja, hogy az RMDSZ előterjeszti a 

tervezetet a parlamentben. Az RMDSZ-nek egyetlen testülete sem tudja felülbírálni, és 

nem is akarja a kongresszusi döntést, éppen ezért semmiféle összefüggés nincs a 

kormányra kerülés, és az autonómia-törvénytervezet útja között – magyarázta Kovács 

Péter. 

 

Băsescu: megbízható szövetséges az RMDSZ 
2014. március 5. – transindex.ro 

Traian Băsescu az új kormánytagok hivatali esküjének letételekor üdvözölte az RMDSZ-

nek a kormányba való visszatérését, régi megbízható szövetségeseknek nevezve a 

szervezetet. „El kell mondanom, miután megszületik egy egyezség, mindig megbízható 

szövetségeseknek bizonyulnak. Ezt tapasztalatból állítom” - jelentette ki az államfő. 

 

Ponta: a kormány felelősségvállalással új programot fogad el 
2014. március 5. – transindex.ro 

„A kormány az új miniszterek beiktatása után azonnal elküldi a parlamentnek azt a 

politikai programot, amely aktualizálja a kormányprogramot és amit felelősségvállalással 

fogad el a parlament előtt” - jelentette be Victor Ponta miniszterelnök. Ponta hozzátette, 

hogy az alkotmány 114-es cikkelye alapján készül erre a lépésre, eszerint a kormány 

felelősségvállalással fogadhat el a parlament két házának együttes ülése előtt egy 

programot, egy politikai nyilatkozatot vagy egy törvénytervezetet. 

 

Kelemen: A román kormányban is tovább küzdünk Székelyföld 
autonómiájáért 
2014. március 5. – Erdély Ma, mno.hu 

A bukaresti parlament kedd este bizalmat szavazott az új román kormánynak. A 

kabinetnek tagja lett a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is. Kelemen Hunor a Hír 

TV Magyarország Élőben című műsorában azt mondta: az RMDSZ továbbra is kiemelten 

kezeli a székelyföldi autonómia kérdését. Amennyiben a Néppárttal összefüggésben 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

http://itthon.transindex.ro/?hir=35676
http://itthon.transindex.ro/?hir=35675
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=160021&cim=kelemen_a_roman_kormanyban_is_tovabb_kuzdunk_szekelyfold_autonomiajaert_video
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emlegeti ezt a közös célt, akkor nyilván van fülem nekem is, az első helyen emlegetjük az 

autonómiát, a programunkban első helyen van, első helyen marad, és ez az a cél, amiért 

dolgozunk” – mondta Kelemen Hunor. 

 

Az RMDSZ kormányzási feltételeit is megóvta a PDL 
2014. március 5. – maszol.ro 

A Vasile Blaga vezette ellenzéki párt szerint a megállapodás több pontja diszkriminatív. 

Ilyen a PDL szerint az RMDSZ-nek az a feltétele, hogy biztosítsák a magyarság arányos 

képviseletét a különböző helyi intézményekben, valamint a központi kormányzat megyei 

hivatalaiban. A PDL szerint ez sérti a jogegyenlőség elvét. „A diszkrimináció annál 

nyilvánvalóbb, hogy ugyanilyen szabály nem vonatkozik más kisebbségekre, például a 

nőkre és a gyerekekre” – olvasható az óvásban. A demokrata liberálisok azt is kifogásolják, 

hogy a leendő USD-RMDSZ-kormány a történelmi sajátosságokat is figyelembe venné a 

területi-közigazgatási reform során. „Arra a történelemre hivatkoznak, amely alapként 

szolgált a magyar kisebbség számára kedvező közigazgatási átszervezéshez, miután a 

román nép évszázadokon át hátrányos megkülönböztetésben részesült, és megtűrtként 

tartották számon” – érvélt óvásában a PDL.  

 

Antal Árpád a Kovászna megyei prefektus leváltását kéri a PSD-től 
2014. március 5. – transindex.ro 

A Kovászna megyei RMDSZ vezetősége kéri Dumitru Marinescu prefektus visszahívását, 

és azt várja el a PSD-től, hogy egy olyan személyt nevezzen ki helyébe, aki nem sértegeti a 

magyar közösséget. Antal Árpád, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének vezetője 

szerdán azt nyilatkozta, hogy Marinescu számos Kovászna megyei település 

önkormányzata ellen indított pert a közösségi szimbólumok használata miatt, többnyire a 

székely zászló használatát kifogásolta, de arra is volt példa, hogy helytelenítette a helyi 

szimbólumokat tartalmazó zászlónak a kitűzését az önkormányzatok alárendeltségébe 

tartozó intézményekre. 

 

Dumitru Marinescu: nem olyan könnyű engem leváltani 
2014. március 5. – maszol.ro 

Nem érzi veszélyben tisztségét Kovászna megye prefektusa. Egy prefektus leváltása nem 

történik egy napról más napra, különösebb indok nélkül, csak azért, mert egyesek így 

akarják” – jelentette ki a maszol-ro-nak. Marinescu hangsúlyozta, mandátuma alatt 

egyetlen szempontot vett figyelembe: a törvények betartását. „Nem volt bennem semmi 

rosszindulat, ellenkezőleg: teljes nyitottságot mutattam a magyar lakosság iránt, nagyon 

sok magyar barátom van” – mondta a prefektus. Felvetésünkre kijelentette: az közösségi 

szimbólumok ügyében indított perek nagy részét elődjétől „örökölte”.  

 

Szombaton dönt az alkotmánybíróság az új kormány ügyében 
2014. március 5. – transindex.ro 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35667
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Szombaton dönt a kormány kinevezésének alkotmányellenességére vonatkozó PDL-es 

beadványról az alkotmánybíróság - mondta el a Transindex megkeresésére Puskás Zoltán 

alkotmánybíró. Ugyanakkor közölte, hogy mivel folyamatban levő ügyről van szó, ezért 

ennél többet egyelőre nem nyilatkozhat. A PNL és a PMP az alkotmánybíróságon támadta 

meg az új kormány összetételére vonatkozó parlamenti határozatot. 

 

Kelemen: megvárjuk az alkotmánybíróság döntését 
2014. március 5. – transindex.ro 

„Megvárjuk az alkotmánybíróság azzal kapcsolatos döntését, hogy alkotmányellenes volt-e 

vagy sem a kormány kinevezése” - mondta el Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a 

Mediafaxnak. Az új, USD-RMDSZ kormány beiktatásáig a PSD-UNPR-PC alkotta kormány 

van funkcióban. Kelemen Hunor elmondta, a jelenleg funkcióban levő USD-kormánynak 

nem áll módjában egy másik, még funkcióba nem lépett kormány programját 

felelősségvállalással elfogadni a parlamentben. 

 

Jövő péntekig igényelhető a "Szülőföldön magyarul" támogatás  
2014. március 5. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma, Krónika 

Jövő péntek, március 14. az utolsó nap, amikor még igényelhető a nevelési-, oktatási, 

valamint a tankönyv- és taneszköz-, illetve a hallgatói támogatás a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Szülőföldön magyarul program keretében – hívja fel a 

figyelmet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A vissza nem térítendő nevelési, 

oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás 22400, míg a hallgatói támogatás 

értéke 2800 forintnak megfelelő lej. A tanévre vonatkozóan egy alkalommal igényelhető 

támogatás 2014. március 14-ig – az utolsó postára adási dátuma – kérelmezhető.  

 

Sepsiszentgyörgyön is megszervezik a Székely Szabadság Napját  
2014. március 5. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Turul szobrot avatnak Sepsiszentgyörgyön március 10-én, a Székely Szabadság Napján, 

majd az ünnepséget követően autóbuszokkal szállítják a résztvevőket a Székely Nemzeti 

Tanács által Marosvásárhelyre tervezett rendezvényre – közölte szerdán Antal Árpád 

polgármester. Antal Árpád szerint a hétfőn 10.30-kor kezdődő szoboravatóra várják a 

város lakóit. Ez valójában a Székely Szabadság Napjának háromszéki rendezvénye lesz, és 

az ünnepség után a résztvevők felülhetnek autóbuszokra és elutazhatnak 

Marosvásárhelyre, a Székely vértanúk emlékművénél megrendezendő megemlékezésre. A 

sepsiszentgyörgyi elöljáró szerint az autóbuszokat a politikai szervezetek indítják, és 

előzetes feliratkozás alapján utaztatják Marosvásárhelyre a háromszékieket.  

 

Háromszéken nem lesz magyar prefektus 
2014. március 5. – maszol.ro, Erdély Ma 

A háromszéki RMDSZ nem kért magyar prefektust vagy alprefektust, viszont kérik 

Dumitru Marinescu jelenlegi kormánymegbízott leváltását – közölte szerdán Antal Árpád. 
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Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi polgármestere és a szövetség helyi elnöke sajtótájékoztatón 

rámutatott: a politikai egyezségek alapján a három székely megyéből – Hargita, Kovászna 

és Maros – egybe neveznek ki magyar prefektust. A háromszékiek és a Hargita megyeiek a 

szolidaritás jegyében Maros megye javára lemondtak a tisztségről, hiszen ott az RMDSZ-

nek nincsenek önkormányzati tisztségei, és nem is volt ott még magyar 

kormánymegbízott.  

 

Március 22-ig regisztrálhat, aki részt szeretne venni az anyaországi 
választásokon 
2014. március 5. – Nyugati Jelen 

A bukaresti magyar nagykövet kíséretében a hét elején Temesvárra látogatott Magdó 

János kolozsvári főkonzul, aki arra hívta fel a figyelmet: lassan kifutnak az időből azok a 

magyar állampolgársággal rendelkező romániai lakosok, akik részt szeretnének venni a 

magyarországi választásokon és még nem regisztráltak. „Azok a romániai lakcímmel 

rendelkező magyar állampolgárok, akik még nem regisztráltak, de szeretnének szavazni, 

ezt még online megtehetik, de azt javasolom, hogy minél hamarább lépjenek, hisz lassan 

kifutnak az időből – nyilatkozta a Nyugati Jelennek Magdó János kolozsvári főkonzul. –  A 

regisztráció határideje március 22-én 16 óra, de ha egy kicsit korábban csinálja meg az 

ember, akkor nagyobb eséllyel fog ez a regisztráció érvényesülni. 

 

Magyar nyelv kérésre 
2014. március 5. – szekelyhon.ro 

Magyar nyelvre is lefordítják a büntetőperek dossziéinak írott anyagait a Hargita Megyei 

Törvényszéken, valamint a megyei ügyészségen, ha erre szükség van. A vádiratok, ítéletek 

magyar nyelvre történő hivatalos fordítása február 7-től kezdődött el. Az erre vonatkozó 

törvény közel négy éve megjelent ugyan, de csak most lépett hatályba. 

 

A külhoni magyarok választási részvételéről beszéltek a Néppárt vezetői 
Szegeden 
2014. március 5. – Erdély Ma 

B. Nagy László Csongrád megyei kormánymegbízottal találkozott szerdán Szegeden Toró 

T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, valamint Csomortányi István, a Bihar megyei 

szervezet elnöke. A megbeszélésen részt vett Zsoldos Ferenc, a vajdasági Magyar Nemzeti 

Tanács alelnöke is. A találkozó és azt követő sajtótájékoztató témája a külhoni magyar 

állampolgárok országgyűlési választáson való részvétele volt. A sajtótájékoztatón 

elhangzott: a választásra már több mint 151 ezer külhoni magyar regisztrált, ebből a 

legtöbben, 81 ezren Erdélyből. Toró T. Tibor elmondta: a Néppárt és az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács szeretné minél több emberben tudatosítani a magyarországi választáson 

való részvétel történelmi jelentőségét, mivel ezáltal visszaigazolhatják az Orbán-kormány 

nemzetpolitikáját. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/marcius_22_ig_regisztralhat_aki_reszt_szeretne_venni_az_anyaorszagi_valasztasokon.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/marcius_22_ig_regisztralhat_aki_reszt_szeretne_venni_az_anyaorszagi_valasztasokon.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/magyar-nyelv-keresre
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=160023&cim=a_kulhoni_magyarok_valasztasi_reszvetelerol_beszeltek_a_neppart_vezetoi_szegeden
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=160023&cim=a_kulhoni_magyarok_valasztasi_reszvetelerol_beszeltek_a_neppart_vezetoi_szegeden


 

 

 

 

 

 
7 

Megoldódhat a MOGYE-ügy? 
2014. március 5. – Erdély Ma, Erdély Tv 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tantestülete üdvözli az USD 

és az RMDSZ közötti megállapodást. Ez ugyanis jó irány afelé, hogy az egyetem betartsa a 

tanügyi törvényt. Az USD-RMDSZ megállapodásban többek között a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának megalakítása is szerepel, 

különálló intézetek révén. Borbély László politikai alelnök szerint: „én úgy érzem, hogy 

sikerült egy olyan tárgyalássorozat végére érni, ami azt jelenti a magyar közösség számára 

is, hogy jó irányba megy néhány olyan fontos kérdéskör, ahol még nem sikerült dűlőre 

vinni a dolgokat a román többséggel például az orvosi egyetem ügye, amely tételesen 

benne van”. 

 

Az SZNT azt kéri, a gyülekezési jogért is tüntessen a világ magyarsága 
2014. március 5. – szekelyhon.ro, MTI, Krónika 

A világ magyar közösségeihez intézett szerdai felhívásában Izsák Balázs, a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) elnöke azt kérte, a Székelyföld területi autonómiája mellett a gyülekezési 

jog és a szólásszabadság tiszteletben tartásáért is tüntessenek hétfőn Románia 

nagykövetségei előtt. A felhívásban az SZNT elnöke azt kérte a világ magyar közösségeitől, 

hogy hívják fel országuk kormányának, és egész társadalmának a figyelmét arra, hogy 

abban az országban tér vissza az alapvető emberi jogok megsértése, amelyben 1989-ig 

„Európa legembertelenebb és legsötétebb diktatúrája működött”. 

 

Szlovákia is belépne az SZNT perébe 
2014. március 6. – Krónika 

A Szlovák Köztársaság is belépését kérte abba a perbe, amelyet Izsák Balázs, a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke és Dabis Attila, az SZNT külügyi titkára indított az Európai 

Unió luxemburgi bíróságán az Európai Bizottság ellen, kifogásolva, hogy a bizottság 

elutasította a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésük bejegyzését. Izsák 

Balázs az MTI-nek elmondta: az elmúlt héten kaptak tájékoztatást az Európai Unió 

bíróságától a Szlovák Köztársaság beadványáról, amelyben Szlovákia képviselője azt 

jelezte, hogy az alperes Európai Bizottság oldalán szeretne belépni a perbe. 

 

Nagyszombat megyében ülésezett a kormány 
2014. március 5. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Nagyszombat megyében található Felsődióson tartotta idei második kihelyezett ülését a 

szlovák kormány. Kétmillió eurós támogatást hagyott jóvá a kabinet a megye közúti 

infrastruktúrájának fejlesztésére. Egy felújítás érinti Nagyszombat megye déli részét, azaz 

a Dunaszerdahelyi járást: a Nagymegyert Győrrel összekötő betonút korszerűsítéséhez a 

kormány anyagi támogatást nyújtana. 
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http://www.erdely.ma/oktatas.php?id=160020&cim=megoldodhat_a_mogye_ugy_video
http://www.szekelyhon.ro/vilag/szekely-szabadsag-napja-a-az-sznt-azt-keri-a-gyulekezesi-jogert-is-tuntessenek-hetfon
http://www.hirek.sk/belfold/20140305174822/Nagyszombat-megyeben-ulesezett-a-kormany.html
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Nagy József: Ne keverjük a bevándorlók és az őshonos kisebbségek 
problémáit! 
2014. március 5. – Új Szó 

Az Európa Tanács esélyegyenlőségi bizottsága jóváhagyta a kisebbségi jelentést a Híd 

képviselőjének négy módosító javaslatával. Nagy József szerint ez a dokumentum áttörő és 

pozitív irányban mozdíthatná a kisebbségek jogait, egyenjogúságát, életszínvonalát és 

megmaradásukat az Európai Unióban tagországaiban, így Szlovákiában is. Nagy József 

szerint a legnagyobb áttörés az, hogy elfogadták magát a meghatározást, hogy léteznek 

hagyományos, azaz őshonos nemzeti kisebbségek. 

 

Esterházy-konferencia: Szükség van a konfrontációra az álláspontok 
közelítése érdekében 
2014. március 6. – Felvidék Ma 

A Nyitrai Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán került sor az „Esterházy Jánosról a 

közép-európai dialógus jegyében” címmel rendezett konferenciára. Ezen Csáky Pál 

kifejtette, Esterházy Jánosnak joga lenne egy tisztességes bírósági ítéletre. 

„Miniszterelnök-helyettesként azt kértem Ján Čarnogurský akkori igazságügy-

minisztertől, nézzük meg, mit tudunk tenni Esterházy-ügyben.” Csáky szerint az 

igazságügy-minisztériumtól akkor olyan jelentést kapott, amely szerint, ha ehhez 

hozzányúlnának, akkor Esterházyt automatikusan rehabilitálni kellene, mert még azt a 

rossz népbírósági törvényt is legalább három pontban megsértették. Csáky hangsúlyozta, 

Esterházy Jánost haza kell hozni, nem lehet, hogy örökké Csehországban maradjon. 

 

Kétnyelvűség: hátrál a belügy 
2014. március 6. – Új Szó 

Rövid időn belül már a második magyar civil szervezetet jegyzi be kétnyelvűen a 

belügyminisztérium, holott egy hónapja még elutasították az ilyen kérelmeket. A csak 

magyar nevű társulásokat továbbra sem jegyzik be. Szekeres Klaudia, a Kerekasztal 

jogásza szerint az érvek, amelyekkel a tárca elutasítja a bejegyzéseket, jogilag 

védhetetlenek. 

 

Répás Zsuzsanna a pacséri művelődési egyesületbe és református 
gyülekezethez látogatott 
2014. március 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Vajdasági körútja során Pacsérra is ellátogatott Répás Zsuzsanna, Magyarország 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Korsós Tamás 

szabadkai főkonzul társaságában érkezett a Művelődési Házba, ahol Fremond Árpád 

parlamenti képviselő, és a helyi közösség vezetői, Szombathy Zoltán tanácselnök és a Nagy 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/05/nagy-jozsef-ne-keverjuk-a-bevandorlok-es-az-oshonos-kisebbsegek-problemait
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/03/05/nagy-jozsef-ne-keverjuk-a-bevandorlok-es-az-oshonos-kisebbsegek-problemait
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/44437-szukseg-van-a-konfrontaciora-az-allaspontok-kozelitese-erdekeben-
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/44437-szukseg-van-a-konfrontaciora-az-allaspontok-kozelitese-erdekeben-
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16817/Repas-Zsuzsanna-a-pacseri-muvelodesi-egyesuletbe-es-reformatus-gyulekezethez-latogatott.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16817/Repas-Zsuzsanna-a-pacseri-muvelodesi-egyesuletbe-es-reformatus-gyulekezethez-latogatott.html
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Ottó, a végrehajtó bizottság elnöke fogadták. A vendégeket Szombathy Julianna, a Pacsér 

Művelődési Egyesület elnöke köszöntötte, majd Huszák Endre titkár vázolta a 40 éves 

egyesület munkáját.  

 

Répás Zsuzsanna Vajdaságban: Látogatás Kelebián 
2014. március 5. – Vajdaság Ma 

Kelebián kezdte meg vajdasági látogató körútját Répás Zsuzsanna, Magyarország 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, ahol Paskó Csaba plébános fogadta az 

Apostolok küldetése templom és parókia vendégeként. A kelebiai közösség lelki vezetője 

saját példáján keresztül szeretné ösztönözni a híveket, hogy vegyenek részt a 

választásokon, ne legyenek közömbösek a politikai érdekképviselet megválasztása iránt. A 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a szerbiai rendkívüli parlamenti választások 

tekintetében is szavazásra biztatta a vajdasági magyarságot, hogy erős képviselettel 

érvényesíthessék érdekeiket a belgrádi parlamentben – hangzott el a határtól néhány 

kilométerre fekvő településen. 

 

MPSZ: Békés és határozott úton az autonómia felé 
2014. március 5. – Vajdaság Ma 

Sajtótájékoztató keretében ismertette Zenta főterén Rácz Szabó László, a Magyar Polgári 

Szövetség elnöke a Nemzeti Közösségek Listája programterveit. – A nemzeti közösségek 

listájának választási programja nagyon egyszerű. Úgy lehetne összefoglalni, hogy békés és 

határozott úton az autonómia felé, az önrendelkezés felé. Gyakorlatilag ezt nevezhetjük 

decentralizációnak is. Ez az az út, amely teljesen biztosan a jólét felé vezet. 

 

Eredményes volt az MNT és a VaMaDiSz felsőoktatási tájékoztató programja 
2014. március 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Lezárult a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) és a Vajdasági Magyar Diákszövetség 

(VaMaDiSz) felsőoktatási tájékoztató programja. A két szervezet ma a Magyar Ház 

földszinti tanácstermében közös sajtótájékoztatón számolt be a körút eredményeiről, 

valamint a program továbbfejlesztésének terveiről. Sóti Attila, a VaMaDiSz újvidéki 

szervezetének elnöke elmondta, a tájékoztató füzetek révén a leendő gólyák olyan 

adattárat kaphatnak kézhez, amely évről évre hasznos információkkal bővülve, minden 

lényeges kérdésre választ adhat. A körút által pedig azt is sikerült elérni, hogy ezek az 

információk minden diákhoz eljussanak.  

 

A VMSZ bemutatta programját Magyarkanizsán 
2014. március 5. – Vajdaság Ma 

Választási programbemutatót tartott kedden este a magyarkanizsai Városháza 

dísztermében a Vajdasági Magyar Szövetség. Az eseményen egyebek mellett megjelent 

Korsós Tamás, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus főkonzulja, Ódor Bálint, Magyarország 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16815/-Repas-Zsuzsanna-Vajdasagban-Latogatas-Kelebian.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16814/MPSZ-Bekes-es-hatarozott-uton-az-autonomia-fele.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16811/Eredmenyes-volt-az-MNT-es-a-VaMaDiSz-felsooktatasi-tajekoztato-programja.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16807/A-VMSZ-bemutatta-programjat-Magyarkanizsan.html
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EU-ügyekért felelős helyettes-államtitkára, valamint Pásztor István, a VMSZ elnöke, a párt 

magas rangú tisztségviselői és köztársasági parlamenti képviselői is. 

 

Megvásárolják a középiskolások szavazatait 
2014. március 5. – Vajdaság Ma 

A szerbiai pártok a választási kampány ideje alatt 2000 dinárért vásárolják meg azoknak a 

középiskolásoknak a szavazatát, akik nemrég váltak nagykorúvá és jogosultak a 

választáson való részvételre, jelenti a Vajdasági Rádió és Televízió (RTV). Az újvidéki 

középiskolások nyíltan elismerik, hogy a pártaktivisták minden nap pénzt kínálnak a 

szavazatukért. 

 

Újabb százötven kérvényező 
2014. március 5. – Magyar Szó 

Először szerveztek az idén kihelyezett konzuli napot Kishegyesen és a jelek szerint ez lesz 

az eddigi legtömegesebb, hiszen százötven újabb állampolgársági kérvényt adtak át. A 

szabadkai konzulátus csapatát ezúttal Gara Katalin konzulasszony vezette, s reggel kilenc 

órától késő délutánig fogadták az ügyfeleket. 

 

Problémákkal teli kampánykezdés 
2014. március 6. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Alig hirdette ki a Köztársasági Választási Bizottság a Nemzeti Közösségek Listáját, mely a 

14. pont alatt indul a március 16-i rendkívüli parlamenti választásokon, a koalíció részét 

képező egyik párt kampányolása kapcsán máris komoly jogi kérdések merültek fel. A párt 

által épphogy csak elindított kampány azonban máris több jogi kivetnivalót hagyott maga 

után. Az első gond az oktatást népszerűsítő reklámkép kapcsán merült fel, melyet 

időközben már eltüntetett a párt a közösségi oldalról. „Megszervezzük a magyar oktatást 

az óvodától az egyetemig” – üzente a fotó, melyen a Pécsi Tudományegyetem végzősei 

voltak láthatók. 

 

 

Ungvári bíróság dönt arról, éltek-e korábban Beregszászon ukránok 
2014. március 5. – MTI, hirado.hu 

Az Ungvári Járási-Városi Bíróság szerdára tűzte ki az Ungváron megjelenő Kárpáti Igaz 

Szó (KISZO) című lap ellen amiatt benyújtott kereset tárgyalását, hogy az újság tavaly 

megszólaltatott egy beregszászi tanárt, aki azt állította, a városban soha nem éltek 

ukránok. Az orgánumot Fegyir Szavcsur, a nacionalista Szabadság (Szvoboda) párt 

beregszászi városi szervezetének elnöke perelte be. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16806/Megvasaroljak-a-kozepiskolasok-szavazatait.html
http://www.magyarszo.com/hu/2268/vajdasag_kishegyes/108460/%C3%9Ajabb-sz%C3%A1z%C3%B6tven-k%C3%A9rv%C3%A9nyez%C5%91.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2269/kozelet_politika/108519/Probl%C3%A9m%C3%A1kkal-teli-kamp%C3%A1nykezd%C3%A9s.htm
http://www.hirado.hu/2014/03/05/ungvari-birosag-dont-arrol-eltek-e-korabban-beregszaszon-ukranok/?source=hirkereso
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Jacenyuk: több önrendelkezési jogot kell adni a régióknak 
2014. március 5. – MTI, bumm.sk 

Az új ukrán kormány elsőrendű feladata decentralizálni az utóbbi négy év alatt Kijevben 

központosított hatalmat és több önrendelkezési jogot biztosítani a régióknak. Az 

önkormányzati rendszer reformjának mihamarabbi kidolgozásával a kormányfő Volodimir 

Hrojszman miniszterelnök-helyettest bízta meg. 

 

Óvodapedagógusok konferenciája 
2014. március 5. – Kárpátinfo 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség óvodaszekciója február 28-án és március 1-jén 

Átmenetek címmel szervezett konferenciát a megye magyar óvodáiban dolgozó 

óvodapedagógusok számára. A konferencia témája az óvoda-iskola átmeneteivel 

foglalkozott, kiemelve a családból óvodába, óvodából az iskolába történő átmenetek 

problematikáját. 

 

Mégis kétnyelvűnek kellene lennie az „UPN-csekknek” 
2014. március 5. – Népújság 

A Népújság előző számaiban többször beszámolt Koren Stefán és a pénzügyminisztérium 

illetékes pénzforgalmi hivatalának vezetőjének levelezéséről, amelyben a főigazgatónő azt 

állította, az általa vezetett hivatal muraszombati regionális kirendeltsége, ahogy Dobronak 

Község sem, jogilag nem tartozik a kétnyelvű területhez. A hivatalvezető asszony egy újabb 

levélben elnézést kér a hibás megfogalmazásért, illetve hozzáteszi, hogy az Alkotmány, 

illetve a kétnyelvű területekre érvényes kétnyelvű ügyvitel betartása érdekében az UJP, 

vagyis a pénzügyminisztérium említett hivatala már figyelmeztette a Szlovén Bankok 

Szövetségét (ZBS), amely illetékes az UPN-csekkek tartalmáért.  
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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