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Baráti kapcsolat van Magyarország és Szerbia között 
2014. március 10. – MTI, Kormány.hu, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Nemzet 

Nagyon szoros és baráti kapcsolat alakult ki Magyarország és Szerbia között az utóbbi 

években, amiben Aleksandar Vucic szerb miniszterelnök-helyettesnek nagyon fontos 

szerepe volt - jelentette ki Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 

2014. március 10-én Belgrádban azt követően, hogy megbeszéléseket folytatott a szerb 

politikussal. Németh Zsolt kiemelte: a magyar kormány fontos szerepet vállalt abban, hogy 

Szerbia megkapta az európai uniós tagjelölti státust, illetve hogy január végén 

megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások Brüsszel és Belgrád között. 

 

Székely Szabadság Napja – Kiáltványban kérték Székelyföld területi 
autonómiáját 
2014. március 10. – Erdély Ma, MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro, 

Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Kiáltványt fogadott el a Székely szabadság napján Marosvásárhelyen összegyűlt tömeg, 

amelyben Székelyföld területi autonómiáját kérték. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

elnöke, Izsák Balázs által felolvasott és közfelkiáltással elfogadott kiáltványban utaltak 

arra, hogy Románia nemzetközi szinten vállalt kötelezettségeit szegi meg, amikor nem 

veszi figyelembe a székelység akaratát, és „mondvacsinált okokra hivatkozva" a 

gyülekezési- és szólásszabadságot is korlátozza. „Mi párbeszédet és együttműködést 

akarunk Székelyföld jogi státusának rendezésében, amely csakis a helyi közösségek szabad 

akaratára, az állampolgárok közti szolidaritásra és a konstruktív együttműködésre 

épülhet" – áll a kiáltványban. 

 

Székely Szabadság Napja – A főtérre vonult a tömeg, átadták a kiáltványt 
2014. március 10. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, transindex.ro, Magyar Nemzet, 

Magyar Hírlap, Népszabadság 

A polgármester tiltása ellenére Marosvásárhely főterére vonult a Székely szabadság napját 

ünneplő tüntetők tömege, elkísérve a prefektusi hivatalig a szervező Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) vezetőit, akik átadták a demonstráció kiáltványát a kormány megyei 

képviselőjének. A tömeg a járdán haladva indult el a székely vértanúk emlékművétől, de 

időnként az úttestet is elfoglalta. A rendőrség és a csendőrség nagy erőkkel próbálta 

biztosítani a forgalom folyamatosságát az útvonalon. Ez nem mindig sikerült. A kiáltvány 

átadása után Izsák Balázs SZNT-elnök hangosbeszélőn jelentette be, hogy az SZNT 

rendezvénye véget ért, és mindenki menjen haza.  

 

A KMKSZ nem ért egyet a Gajdos pártjának betiltására irányuló Szabadság 
párti indítvánnyal 
2014. március 10. – MTI, hirado.hu 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége hétfőn nyilatkozatot tett 

közzé, amelyben kijelenti, nem ért egyet a Szabadság (Szvoboda) párt arra irányuló 
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http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/szerbia-magyarorszag-kulpolitika-nemeth-zsolt-barati-kapcsolat-van-magyarorszag-es-szerbia-kozott
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=160414&cim=szekely_szabadsag_napja_kialtvanyban_kertek_szekelyfold_teruleti_autonomiajat
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=160414&cim=szekely_szabadsag_napja_kialtvanyban_kertek_szekelyfold_teruleti_autonomiajat
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=160418&cim=szekely_szabadsag_napja_a_foterre_vonult_a_tomeg_atadtak_a_kialtvanyt
http://www.hirado.hu/2014/03/10/a-kmksz-nem-ert-egyet-a-gajdos-partjanak-betiltasara-iranyulo-szabadsag-parti-inditvannyal/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/03/10/a-kmksz-nem-ert-egyet-a-gajdos-partjanak-betiltasara-iranyulo-szabadsag-parti-inditvannyal/?source=hirkereso
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kezdeményezésével, hogy az ukrán főügyészség tiltsa be az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Pártot (UMDP), elnökének, Gajdos István parlamenti képviselőnek a kijevi eseményekben 

játszott szerepe miatt. A KMKSZ elnöksége szerint „a képviselővel kapcsolatos 

problémákat a koalíción belül kell kezelni, s nem egy párt betiltásával, mert ez a 

demokrácia alapelveinek megkérdőjelezését jelenti.” 

 

Székely szabadság napja - Tömeggyűlést tartottak Budapesten 
2014. március 10. - MTI 

A Székely szabadság napján tömeggyűlést tartottak hétfő délután Budapesten, a Hősök 

terén. A magyar és a székely himnusz eléneklése után György-Mózes Árpád, a 

Székelyföldért Társaság elnöke köszöntötte a Hősök terén összegyűlt tömeget, amely a tér 

mintegy ötödét foglalta el. György-Mózes Árpád felhívást olvasott fel, amelyben felszólítják 

a román kormányt, hogy tárgyaljon a székelyföldi autonómia ügyét képviselő 

szervezetekkel, valamint tartsa tiszteletben az emberi jogokat. Az összegyűlt tömeg 

„autonómiát Székelyföldnek” közfelkiáltással fogadta el a felolvasott dokumentumot. 

 

Székely Szabadság Napja – A szónokok szerint a jogok nem képezhetik alku 
tárgyát 
2014. március 10. – Erdély Ma, MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Marosvásárhelyen a szervezők becslése szerint több mint tízezren emlékeztek a Székely 

szabadság napján a 160 éve kivégzett székely vértanúkra, Török Jánosra, Gálfi Mihályra és 

Horváth Károlyra, és követelték a Székelyföld területi autonómiáját. A rendezvény 

szónokai szerint a székelység nemzeti és emberi jogai nem képezhetik alku tárgyát. Izsák 

Balázs felkérésére a tömeg a járdán vonulva indult el az egykori vesztőhelyről a város 

központjába, hogy átadja a kormány Maros megyei képviselőjének a demonstráció 

kiáltványát. 

 

Turulszobrot avattak a Székely Szabadság Napján Sepsiszentgyörgyön 
2014. március 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika 

Turulszobor-avatóval ünnepelték hétfőn Sepsiszentgyörgyön a Székely Szabadság Napját. 

Mintegy 500 résztvevő töltötte meg a háromszéki megyeszékhely legújabb közösségi terét, 

a Templom és Kőrösi Csoma Sándor utcák kereszteződésében létrehozott új parkot, ahol 

felavatták a néhány éve tervezett emlékművet. A szervezők székely kokárdákat is 

osztogattak, majd felkérték a jelenlévőket, hogy üljenek autóbuszra, autóba és utazzanak 

Marosvásárhelyre a Székely Szabadság Napi megemlékezésre.  
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http://www.hirado.hu/2014/03/10/szekely-szabadsag-napja-demonstracio-budapesten/
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=160416&cim=szekely_szabadsag_napja_a_szonokok_szerint_a_jogok_nem_kepezhetik_alku_targyat
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=160416&cim=szekely_szabadsag_napja_a_szonokok_szerint_a_jogok_nem_kepezhetik_alku_targyat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/26052-turulszobrot-avattak-a-szekely-szabadsag-napjan-sepsiszentgyorgyon
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Székely Szabadság Napja – több százan indultak Udvarhelyszékről 
2014. március 10. – szekelyhon.ro 

Székelyudvarhelyről öt, Udvarhelyszékről összesen tíz autóbusz és több személygépjármű 

indult el hétfőn kora délután a marosvásárhelyi Postaréten tartandó Székely Szabadság 

Napjára. Idén ugyan nem lesz szervezett menetelés, a részvevők azonban, a forgalmi 

szabályok betartásával a járdán fognak a székely vértanúk emlékművétől a főtérre vonulni, 

ahol egy tíztagú küldöttség a demonstráción elfogadandó petíciót szándékozik átadni a 

román kormány helyi képviselőjének a prefektusi hivatalban. 

 

Székely Szabadság Napja – Izsák: Magyarország velünk van, Romániát kell 
meggyőzni 
2014. március 10. – Erdély Ma, MTI, Krónika, maszol.ro 

Izsák Balázs szerint az autonómia ügye akkor lesz győztes, ha Magyarország után 

Romániát is sikerül meggyőzni, hogy álljon az autonómiamozgalom mellé. A Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a marosvásárhelyi Székely szabadság napján tartott 

beszédében közölte, Magyarország beavatkozott az SZNT oldalán a nemzeti régiók 

ügyében az Európai Unió luxemburgi bíróságán indított perbe. „Magyarország velünk van. 

Az autonómia ügye akkor lesz győztes, ha Romániát is sikerül meggyőznünk, legyen 

szintén velünk!" – jelentette ki. 

 

Székely Szabadság Napja – Autonómiát követeltek Székelyföldnek az erdélyi 
magyar pártok vezetői 
2014. március 10. – Erdély Ma, MTI, Krónika, maszol.ro 

Elítélték a közösség jogainak korlátozását, és autonómiát követeltek Székelyföldnek az 

erdélyi magyar pártok szónokai hétfőn a Székely szabadság napja nevű marosvásárhelyi 

demonstráción. Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke úgy fogalmazott: az 

őshonos magyar közösségtől megtagadják Romániában az önrendelkezés legelemibb 

formáit, korlátozzák véleménynyilvánítási jogát. Ez a közösség azonban mindaddig 

követelni fogja az autonómiát, amíg célját el nem éri – hangoztatta az MPP elnöke. Toró T. 

Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke rámutatott, az erdélyi magyarság 

minden „önkény és határtologatás" ellenére hisz abban, hogy élni csak szabadon érdemes, 

és ennek csak a közösségi autonómia biztosíthat keretet. A Székelyföld autonómia-tervezet 

parlament elé terjesztését sürgetve az EMNP elnöke azt mondta: „ha szükséges, 

Bukarestbe is elmegyünk, hogy nyomatékot adjunk követelésünknek". 

 

Székely Szabadság Napja – Erdély minden tájáról érkeztek résztvevők az 
autonómiatüntetésre 
2014. március 10. – Erdély Ma, MTI, Krónika, maszol.ro 

Erdély minden tájáról, buszokkal és személygépkocsikkal érkeztek a résztvevők hétfőn 

Marosvásárhelyre, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által második alkalommal 

meghirdetett Székely szabadság napja elnevezésű autonómiatüntetésre. Egy 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/szekely-szabadsag-napja-a-tobb-szazan-indultak-udvarhelyszekrol
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=160406&cim=szekely_szabadsag_napja_izsak_magyarorszag_velunk_van_romaniat_kell_meggyozni
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=160406&cim=szekely_szabadsag_napja_izsak_magyarorszag_velunk_van_romaniat_kell_meggyozni
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=160408&cim=szekely_szabadsag_napja_autonomiat_koveteltek_szekelyfoldnek_az_erdelyi_magyar_partok_vezetoi
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=160408&cim=szekely_szabadsag_napja_autonomiat_koveteltek_szekelyfoldnek_az_erdelyi_magyar_partok_vezetoi
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=160403&cim=szekely_szabadsag_napja_erdely_minden_tajarol_erkeztek_resztvevok_az_autonomiatuntetesre
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=160403&cim=szekely_szabadsag_napja_erdely_minden_tajarol_erkeztek_resztvevok_az_autonomiatuntetesre
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Sepsiszentgyörgyről érkező busz utasai az MTI helyszínen tartózkodó tudósítójának 

elmondták: útközben négyszer ellenőrizték járművüket a rendőrök. 

 

Peti András aggódik a marosvásárhelyi események miatt  
2014. március 10. – maszol.ro 

„Nagyon aggódom amiatt, ami most Marosvásárhelyen történik” – jelentette ki hétfő este a 

maszol.ro-nak Peti András. Az RMDSZ-es alpolgármester 20 óra után ért haza, otthonról 

szemlélte a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által szervezett aznapi autonómiatüntetés 

fejleményeit. Arra utalt, hogy Izsák Balázs SZNT-elnök kérésére a tömeg 20.30-kor sem 

volt még hajlandó elhagyni a főteret, és hatvannégy vármegyés fiatalok dulakodtak a 

csendőrökkel. Mint mondta, az etnikai feszültségeket, az RMDSZ-ellenes hangulatot 

elsősorban a kisemberek sínylik majd meg, akik nap mint nap szembesülnek problémákkal 

a hivatalokban. „Nem tudom, tudatosult-e bennük, hogy nagyon sok problémájukban csak 

az RMDSZ tud segíteni” – tette hozzá.  

 

Sógor, Winkler és Tőkés is felszólalt Strasbourgban a romániai magyarsággal 
kapcsolatban 
2014. március 11. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma 

Tőkés László és Sógor Csaba a marosvásárhelyi tüntetés kapcsán a romániai magyarok 

követeléseire, Székelyföld autonómiaigényére hívta fel a figyelmet, Winkler Gyula pedig a 

romániai magyarság számára anyanyelven elérhető uniós tájékoztatást hiányolta hétfőn 

este Strasbourgban az EP plenáris ülésén, az egyperces felszólalások sorában. 

 

Nem nyugszik Marinescu: mégis bírságolna Uzonban 
2014. március 10. – Krónika, szekelyhon.ro 

Tetemes bírsággal fenyegeti a Kovászna megyei prefektúra Ráduly István uzoni 

polgármestert, amiért nem távolította el a székely zászlót rögtön a jogerős bírósági döntés 

meghozatala után a községháza homlokzatáról. Ráduly István ellen az ítélet 

végrehajtásának késlekedése miatt indított újabb pert a prefektúra, melyben egynapi 

késésért a minimálbér húsz százalékának megfelelő bírság – összesen így mintegy 18 ezer 

lej – kiszabását javasolja az elöljáróra. Bár Dumitru Marinescu prefektus korábban azt 

nyilatkozta, nem kéri az uzoni elöljáró megbírságolását, a kormányhivatal már előtte 

kezdeményezte az eljárást, az első tárgyalásra március 25-én kerül sor. 

 

Decemberben Szentgyörgyön, jövőre Szatmáron adja át a Studium az új 
szolgálati lakásait 
2014. március 10. – transindex.ro 

Pénteken Szatmár új villanegyedében helyezték el annak a hat lakrészből álló, 540 

négyzetméteres szolgálatilakás-komplexumnak az alapkövét, amely fiatal orvosok és 

színészek lakhatóságát hivatott megoldani. Tavaly júliusban hasonló ingatlan építését 

indították el Sepsiszentgyörgyön, idei decemberi átadással - tudta meg a Transindex Vass 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/26069-peti-andras-aggodik-a-marosvasarhelyi-esemenyek-miatt
http://itthon.transindex.ro/?hir=35719
http://itthon.transindex.ro/?hir=35719
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/megfizettetnek-a-zaszlougyeket
http://itthon.transindex.ro/?hir=35712
http://itthon.transindex.ro/?hir=35712


 

 

 

 

 

 
6 

Leventétől, a Studium Alapítvány elnökétől. A pénteki alapkőletételen részt vettek a 

támogatók és partnerek képviselői. Ezek Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériuma, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt., a Sapientia Alapítvány és a Studium Alapítvány Állandó Támogatói illetve 

a helyi RMDSZ képviselői és egyházi elöljárók. 

 

Az RMDSZ kormányra lépését méltatta az Európai Néppárt elnöke 
2014. március 10. – transindex.ro 

Joseph Daul, az Európai Néppárt frissen megválasztott elnöke Dublinban, az EPP 

elnökválasztási konferenciáján méltatta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

kormányra lépését, tájékoztatott Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. Joseph 

Daul felszólalásában kiemelte: a romániai szociális-demokrata és liberális koalíció 

felbomlását követően a néppárti RMDSZ belépett a kormányba. „Az Európai Néppárt 

felelősségteljes kormányzásra számít Romániában, amelyhez a romániai magyarok 

érdekképviseleti szervezete meghatározó módon hozzájárulhat. Biztos vagyok abban, hogy 

a Nemzeti Liberális Pártot a kormányban váltó RMDSZ hatékonyan fogja megakadályozni 

a kabinet esetleges túlkapásait, és politikai egyensúlyt fog biztosítani az újonnan 

megalakult koalícióban” – fogalmazott az EPP dublini politikai közgyűlésén Joseph Daul. 

 

Winkler: az EPP támogatja a kisebbségek kérdésének európai szintre 
emelését 
2014. március 10. – transindex.ro 

Az Európai Néppárt választási programjába bekerült kisebbségekről szóló fejezet 

tartalmában nem hoz újat, de nem is kell: a lényeg, hogy mindenhol szó legyen a 

jogainkról – véli az EP-képviselő. A választási programba foglaltak értelmében a 

kisebbségeknek jogi szabályozásra van szükségük annak érdekében, hogy megőrizzék és 

védjék nyelvüket, kultúrájukat és önazonosságukat. Az Európai Uniónak keretszabályozást 

kellene kidolgoznia a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek és közösségek védelme 

érdekében. 

 

Tusványos visszatér! – Pro Bálványos Egyesület: kerekasztal és reneszánsz 
estély 
2014. március 10. – Erdély Ma 

Feléleszteni a Bálványos-érzést, ismét felvirágoztatni az egykor szebb időket megélt 

fürdőtelepet – nagyjából így foglalható össze a Pro Bálványos Egyesület célkitűzése. A civil 

szervezet szombaton dobbantott a Grand Hotelben, közeljövőbeli tervük a tusványosi 

szabadegyetem egy szeletének visszahozása születési helyére. Az évekkel korábban 

bejegyzett egyesületbe március 8-án leheltek életet régi-új tagjai: Szarvadi Téglás 

Zsuzsanna és Szarvadi Loránd, a Grand Hotel Bálványos tulajdonosai, valamint Jenei 

Janka és Incze Réka. A szervezet bárki előtt nyitott, aki felvállalja fentebb vázolt 

célkitűzéseit.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35713
http://itthon.transindex.ro/?cikk=22770
http://itthon.transindex.ro/?cikk=22770
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=160383&cim=tusvanyos_visszater_pro_balvanyos_egyesulet_kerekasztal_es_reneszansz_estely
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=160383&cim=tusvanyos_visszater_pro_balvanyos_egyesulet_kerekasztal_es_reneszansz_estely
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Nincs szó székely zászlóról az új kormányprogramban 
2014. március 10. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nincs szó a székely zászló használatának engedélyezéséről az új kormányprogramban, 

amelyért kedden kora délután vállal felelősséget a parlament előtt Victor Ponta harmadik 

kormánya. Ezt maga Ponta mondta el egy vasárnap esti televíziós műsorban, megjegyezve: 

a program azt tartalmazza, hogy minden önkormányzat használhatja saját zászlaját az 

Európai Unió és Románia lobogója mellett, ha rendelkezik ilyennel. „Azt látom, hogy 

hirtelen fölpezsdült a magyarellenes küzdelem. Láttam, hogy Udrea fogta a retiküljét, és 

elkezdte vele ütni a magyarok fejét, mivelhogy kitűztük a székely zászlókat. Nem tettünk ki 

egyetlen székely zászlót sem. Ellenkezőleg. Erről már tavaly is tárgyaltunk az USL és az 

RMDSZ részvételével, és a közigazgatási egységek jelképeinek használatáról szól. Azt 

mondtuk: minden helyi hatósági ingatlanra ki kell tűzni az EU és Románia zászlaját, és ha 

elfogad egy saját jelképet is – függetlenül attól, hogy az általam képviselt Târgu-Jiuról, 

Târgoviștéról, Dâmbovițáról vagy Hargitáról van szó –, jogában áll a saját zászlaját kitűzni 

a másik kettő mellé” – szögezte le a kormányfő. 

 

Idén nem indítja el udvarhelyi képzéseit a Sapientia 
2014. március 10. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Sapientia EMTE rektora, Dávid László megerősítette: idén nem valósulhat meg a 

felsőoktatási intézmény Székelyudvarhelyre tervezett szakjainak elindítása. Az oktatási 

központban a megfelelő feltételek megteremtése elhúzódhat – ez ügyben az egyetem és a 

város vezetői múlt héten Székelyudvarhelyen találkoztak. 

 

Szemet szúrnak a csíkszeredai promenád feliratai 
2014. március 10. – Krónika, szekelyhon.ro 

Hátrányos megkülönböztetést alkalmazott Csíkszereda önkormányzata, amikor a 

promenád többfunkciós padjait védő ponyvákra csak magyar nyelvű feliratot helyezett ki – 

döntött az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD). Bírságot egyébként nem 

szabtak ki, csupán figyelmezetést küldtek a székelyföldi város vezetőinek. A megrovás 

azonban időközben tárgytalanná vált, hiszen még december elején többnyelvűre cserélték 

a feliratokat. 

 

Diszkriminál a nagyváradi önkormányzat 
2014. március 10. – Krónika 

A kétnyelvűség hiánya miatt – a nagyváradi Molnár Csongor feljelentésének helyt adva – 

több pontban is elmarasztalta a nagyváradi önkormányzatot az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD). Asztalos Csaba, a testület elnöke a Krónikának 

elmagyarázta, hogy az ügy kivizsgálása kapcsán arra figyelmeztette a polgármesteri 

hivatalt, illetve a városi tanácsot, hogy az utcanév-táblákon magyar nyelven is tüntesse fel 

a megjelöléseket (utca, park, piac vagy híd), biztosítson magyar nyelvű 
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formanyomtatványokat, továbbá közölje fordításban is a tanácsülések időpontjait, helyét, 

napirendjét és határozatait, illetve az önkormányzat közérdekű közleményeit. 

 

Ady-központ: pénzmosásra gyanakszik Tőkés 
2014. március 11. – Krónika  

Élesen bírálja Tőkés László EP-képviselő a Bihar megyei RMDSZ azon döntését, amelyben 

a Léda-házra cserélte az Ady-központot. „Múlt héten az Ady nevén futtatott váradi 

RMDSZ-központot egy pénzmosás alapos gyanújára okot adó ingatlancsere keretében a 

Mecénás Alapítvány a Léda-ház fejében az önkormányzat kezére játszotta át  – vagyis 1,1 

millió euróból „felépült”tulajdonát a 283.000 euróra értékelt neves, de leromlott 

állapotban található épületért dobta oda cserében” – áll a közleményben. 

 

Összegyűjti az MPP a szavazatokat 
2014. március 11. – Krónika 

A közelgő magyarországi országgyűlési választásokon való részvételre biztatja a választási 

névjegyzékbe regisztrált magyar állampolgársággal rendelkezőket a Magyar Polgári Párt 

(MPP) gyergyószentmiklósi szervezete, amely felvállalja, hogy segít a szavazatok célba 

jutása érdekében. Az MPP közleménye szerint így elkerülhető, hogy a Román Posta esetleg 

szabotálja, vagy a határidőn túl juttassa el az Országos Választási Irodához a gyergyóiak 

voksait.  

 

Tiltakozás a kisebbségi stratégia kapcsán 
2014. március 10. – bumm.sk, hirek.sk 

A szlovák kormány formálódó kisebbségi stratégiája kapcsán indult el a napokban 

önszerveződő módon egy tiltakozási hullám, köszönhetően Bauer Győzőnek és Bauer 

Editnek, valamint a Csemadoknak. A kezdeményezés lényege, hogy a hétfői nap folyamán 

minél több civil szerveződés juttasson el emailben egy dokumentumot a hatóságok részére 

- mely arra hívja fel a figyelmet, hogy a stratégia egyáltalán nem foglalkozik a magyar 

kisebbség problémáival. 

 

MKP: a Fico-kormány két éve nem a lakosság érdekeit szolgálta 
2014. március 10. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Németh Gabriella, az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke szerint a 

szociális ügyek és egészségügy terén Fico második kormányának első két éve sem hozott 

áttörést a lakosság szociális és egészségügyi helyzetének javítása terén. A Magyar Közösség 

Pártjának alelnöke rámutatott, a munkanélküliek száma 2014 január végén meghaladta a 

400 ezret, ami 13,68%. A magyarlakta régióban a munkanélküliségi mutató több mint 

30%-on áll. 
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Szimpátiatüntetés a székely autonómia mellett Kassán 
2014. március 10. – Felvidék Ma 

Kassán március 10-én 16 órakor, egyidőben a Székely Nemzeti Tanács márosvásárhelyi 

tüntetésével a Márai-szobornál szimpátiatüntetést tartottak a székelyek autonómiája 

mellett. A tüntetésen elhangzott, Szlovákiának nincs jogosultsága, hogy a Székely Nemzeti 

Tanács ellenében lépjen fel a luxemburgi bíróságon, mert az ország lakossága teljes 

mértékben nem osztja egyöntetűen a szlovák kormány elutasító álláspontját, így ilyen 

felhatalmazása nincs. Végezetül felszólították Romániát, tartsa be nemzetközi 

kötelezettségeit és folytasson párbeszédet a székely autonómia ügyében. 

 

Pásztor István: Mindenkinek a képviselői leszünk 
2014. március 10. – Vajdaság Ma 

Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnöke a Vajdaság Ma hírportálnak adott interjúban a nemzeti 

tanácsok felhatalmazásait megnyirbáló szerb alkotmánybírósági határozat kapcsán 

elmondta, „ez a tiltó határozat butaság és csak azt támasztja alá, hogy milyen a szerb 

alkotmánybíróság, és milyen annak a felfogása a 21. századi együttműködésről. Szerintem 

nem akadályozza a partneri kapcsolatokat, másrészt az alkotmánybírósági döntés több 

témáját illetően, amelyek befolyással vannak az életünkre, a választások utáni esetleges 

együttműködés tekintetében a leendő partnereink felé meg fogjuk fogalmazni a 

követeléseinket. Mi nem fotelháborút fogunk folytatni, hanem érdekérvényesítést oly 

módon, hogy a leendő partnereink elfogadják a prioritásainkat, mint ahogy annak idején 

Tadić is elfogadta”. 

 

Németh Zsolt: egyedülálló politikai modell a Vajdaság 
2014. március 10. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Egyedülálló politikai modellnek nevezte Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára azt, hogy a Vajdaságban együtt tudnak megjelenni az autonómiatörekvések és 

a szerb-magyar történelmi megbékélés. A politikus a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 

programbemutató rendezvényén vett részt hétfőn a vajdasági Csókán. Beszédében 

hangsúlyozta, hogy a megkezdett folyamatoknak mindenképpen folytatódniuk kell. 

 

Nemzetgyűléssé válik az Országgyűlés 
2014. március 11. – Magyar Szó 

Belgrádban kezdte meg kétnapos szerbiai látogatását Németh Zsolt, a magyar külügyi 

tárca parlamenti államtitkára. Elsőként a hamarosan átadásra kerülő belgrádi Magyar 

Kulturális Intézethez látogatott, ahová Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi 

nagykövete kísérte el. Ezután találkozott Aleksandar Vučić szerb kormányfőhelyettessel, a 

Szerb Haladó Párt elnökével, majd Ivan Mrkić külügyminiszterrel is. A magyarországi 

szavazás kapcsán aláhúzta: a vajdasági magyaroknak 104 év után először lesz lehetőségük 
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részt venniük ezeken a választásokon, országgyűlésből nemzetgyűlés lesz az áprilisi 

voksolás eredményeképp. 

 

A VMSZ Csókán bemutatta választási programját 
2014. március 10. – Vajdaság Ma 

A Himnusszal vette kezdetét a Vajdasági Magyar Szövetség csókai programbemutató 

rendezvénye a helyi Művelődési és Oktatási Központban, amelyet a Rákóczi Férfikórus, a 

Móra Ferenc Művelődési Egyesület Csalogány asszonykórusa és a Pannónia férfikórus 

tolmácsolt az egybegyűlteknek. A rendezvény kezdetén Balázs Ferenc, Csóka község 

polgármestere, a VMSZ községi szervezetének elnöke köszöntötte a vendégeket, aki 

bemutatta a VMSZ Csóka községbeli, valamint Törökkanizsa községbeli képviselőjelöltjeit, 

majd kifejtette, végső ideje, hogy az ország sebességet váltva, gyorsabban haladjon azon az 

úton, amely biztosítja polgárai számára a változások lehetőségét.  

 

Kevés a magyar ajkú rendőr, jelentkezőket várnak  
2014. március 10. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Harminc új rendőrt képeznek ki Észak-Vajdaságban. Az erről szóló pályázat március 

tizedikén jelent meg. Vanja Vukić szerb belügyminisztériumi államtitkár ezt a hétfő 

délelőtti kishegyesi látogatásán jelentette be. Szerbia egyik legjobban szervezett 

tűzoltótestülete a kishegyesi. A lánglovagok kivételesen helyt álltak a január elején 

bekövetkezett katasztrófahelyzetben, példaértékű munkát végeztek a hó fogságában rekedt 

emberek mentésében. Ezért látogatott el a településre küldöttségével Vanja Vukić, a szerb 

Belügyminisztérium államtitkára, valamint Predrag Marić, a katasztrófavédelmi osztály 

vezetője. 

 

Tekintettel a magyarokra: nem tart rendezvényt a Szabadság párt március 
15-én Beregszászon 
2014. március 10. – MTI, hirado.hu 

Beregszász magyarságára való tekintettel nem tart rendezvényt idén március 15-én a 

városban a Szabadság (Szvoboda) párt, amely Kárpát-Ukrajna kikiáltásának 75. 

évfordulójáról Huszton emlékezik meg ugyanezen a napon - jelentette ki Vaszil 

Vovkunovics, a nacionalista párt beregszászi járási szervezetének elnöke egy Beregszászon 

tartott tanácskozáson. 

 

Ukrán válság: felkészült a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács 
2014. március 10. – MTI, hirado.hu 

A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke, Balog Zoltán miniszter hétfő 

reggelre összehívta a tanács tagjait, és a beszámolókból kiderült, hogy minden érintett 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16835/A-VMSZ-Csokan-bemutatta-valasztasi-programjat-.html
http://pannonrtv.com/web/?p=114425
http://www.hirado.hu/2014/03/10/tekintettel-a-magyarokra-nem-tart-rendezvenyt-a-szabadsag-part-marcius-15-en-beregszaszon/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/03/10/tekintettel-a-magyarokra-nem-tart-rendezvenyt-a-szabadsag-part-marcius-15-en-beregszaszon/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/03/10/ukran-valsag-felkeszult-a-nemzeti-humanitarius-koordinacios-tanacs/?source=hirkereso


 

 

 

 

 

 
11 

szervezet jelen van Ukrajnában és felkészült arra, hogy segítséget nyújtson a kárpátaljai 

magyarságnak - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma az MTI-vel.  

 

Nincs veszélyben a magyar kisebbség 
2014. március 11. – Stier Gábor – Magyar Nemzet 

Jurij Muska Ukrajna budapesti nagykövete szerint az ország nem élt még át ekkora 

válságot függetlenségének elnyerése óta. Elmondta, hogy a korábban elfogadott 

nyelvtörvény hatályban marad és a kisebbségek képviselőinek bevonásával fognak új 

törvényt alkotni. Kiemelte, hogy Kárpátalján a helyzet stabil és az ott élő kisebbségeket 

nem fenyegeti veszély. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. március 11-i számában olvasható.) 

 

Beszélj úgy, hogy érdekelje… – pedagógus-továbbképzés Orahovicán 
2014. március 10. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma a hét végén Orahovicán szervezett 

továbbképzést magyar szakos és magyarul oktató tanárok, anyanyelvápoló pedagógusok és 

óvónők részére. A Beszélj úgy, hogy érdekelje… képzés célja az volt, hogy a résztvevők 

hasznos gyakorlati kommunikációs módszereket sajátítsanak el, amelyek alkalmazásával 

bármilyen életkorú gyermekkel örömtelibbé, stresszmentesebbé válik a kapcsolatuk. 

 

Ma kezdte meg működését a konzuli iroda Lendván 
2014. március 10. – RTV Slovenija Hidak 

Február elején nyitották meg, kedden pedig ténylegesen is megkezdte működését 

Magyarország Ljubljanai Nagykövetségének Konzuli Irodája Lendván. A konzuli iroda 

képviselői és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség képviselői ez 

alkalomból sajtótájékoztatót tartottak. 

 

Megalakult a bécsi magyar Danubius Kulturális Egyesület 
2014. március 10. – Volksgruppen 

Nemrég alakult meg Bécsben a magyar vonatkozással rendelkező Danubius Kulturális 

Egyesület. A bécsi Danubius Kulturális Egyesület széles körben kíván művészeti 

tevékenységet folytatni, ezzel is kiszélesítve a művészetek spektrumát, elérhetővé téve ezt 

mindenki számára. 
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Székely szabadság napja – Clevelandi gyűlés, Los Angelesi kerekasztal-
beszélgetés 
2014. március 10. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

Clevelandben és Los Angelesben is rendezvényt tartottak az ott élő magyarok vasárnap a 

székelyföldi magyar autonómia ügyének támogatására. A clevelandi Szent Imre magyar 

katolikus templom előtt megtartott megmozduláson mintegy hetvenen gyűltek össze – 

tájékoztatta telefonon azt MTI-t a Csíkszeredából származó Csibi Lóránt, az esemény 

szervezője, a városban működő Bocskai Rádió főszerkesztője. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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