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Magyarország makulátlan ukrán kisebbségpolitikát akar 
2014. március 21. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Olyan demokratikus Ukrajnát akar Magyarország, amely elfogadja az európai normákat, 

és a magyar szempontból legfontosabb kérdésben, a nemzeti kisebbségek védelme 

kérdésében is makulátlan - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Brüsszelben. A 

kormányfő kitért arra: Magyarország nem írta volna alá Ukrajna és az Európai Unió 

közötti társulási megállapodást, ha Ukrajna valóban eltörli a nemzeti kisebbségek 

hivatalos nyelvhasználatát engedélyező törvényt. Orbán Viktor kijelentett: Magyarország 

nem csupán rossznak, hanem egyenesen illegitimnek minősítette a törvény eltörlését, amit 

aztán az államfői teendőket átmeneti jelleggel ellátó Olekszandr Turcsinov parlamenti 

elnök nem írt alá. 

 

RMDSZ–MPP-együttműködés polgári EP-jelölt nélkül 
2014. március 21. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Hosszútávú stratégiai megállapodást írt alá pénteken Kolozsváron az RMDSZ és a Magyar 

Polgári Párt (MPP). Kelemen Hunor szövetségi elnök és Biró Zsolt, a polgári párt elnöke 

közös sajtótájékoztatón jelentette be, a partnerségi megállapodás túlmutat a május 25-ei 

európai parlamenti választásokon és önkormányzati szintre is kiterjesztenék. Bár a 

megállapodást megelőző több mint négy hónapos időszakban felmerült, hogy az MPP 

jelöltje foglalja el az RMDSZ EP-jelöltlistájának a harmadik helyét, a polgári párt erről 

lemondott, de a szervezet támogatni fogja a szövetséget a voksolást megelőző kampányban 

– hangsúlyozta Biró Zsolt, aki a rendszerváltás utáni erdélyi magyar politikai élet 

kontextusában történelminek nevezte az RMDSZ-szel kötött együttműködést. 

 

Így hálózzák be a magyarok újra a Kárpát-medencét 
2014. március 21. – Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A magyar médiának „kutya kötelessége” az egyetemes magyarságról hírt adnia – mondta 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki videoüzenetben köszöntötte védnöksége alatt a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen Kolozsváron zajló MédiaTér konferenciát, 

amelyen médiaszakemberek tanácskoznak a külhoni műhelyek szerepéről a magyar 

közmédiastratégia alakításában. A konferencián Németh Zsolt külügyi államtitkár 

kulcskérdésnek nevezte a Kárpát-medencei magyar médiumok együttműködését, 

hálózatszerű működését. A résztvevők megállapították: a 2010-re teljesen szétzilált 

külhoni magyar tudósítóhálózat újjászerveződött, a határon túli magyarság sorskérdései 

szervesen beépültek a közmédia műsoraiba. 

 

Hétfőtől lehet szavazni 
2014. március 22. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma 

Március 22-én lezárult a regisztráció a magyarországi országgyűlési választásokra. 

Hétfőtől már elküldheti, vagy leadhatja szavazatát, az, aki kézhez kapta már a választási 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=161220&cim=igy_halozzak_be_a_magyarok_ujra_a_karpat_medencet
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/hetfotol-lehet-szavazni
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levélcsomagot. A választásokkal kapcsolatosan Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár tartott sajtótájékoztatót a csíkszeredai főkonzulátus Petőfi utcai 

épületében. Több mint 225 ezren regisztráltak a magyarországi választási névjegyzékbe a 

pénteki adatok szerint, feldolgozásuk még folyamatban van. Ez a szám még nem végleges 

adat, hiszen a szombaton regisztrálók számát még nem összesítették. Répás Zsuzsanna 

elmondta, Erdélyben péntekig 137.300-an kérték a választási csomagot. 

 

Rétvári Szabadkán: Minden magyar fontos - a múltban, a jelenben és a 
jövőben is 
2014. március 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A magyar kormány számára minden magyar fontos a múltban, a jelenben és a jövőben is, 

éljen bárhol is a világon – hangsúlyozta Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium parlamenti államtitkára vasárnap Szabadkán, ahol a Keresztény 

Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) zarándoklatán vett részt. A KÉSZ zarándokai három 

nap alatt járták be a második világháborút követő délvidéki megtorlások helyszíneit. 

Rétvári Bence szerint a KÉSZ kezdeményezése egyebek mellett azért jelentős, mert így a 

résztvevők olyan részét is megismerik az összmagyar nemzet történetének, amely 1990-ig 

rejtve volt. 

 

Nemzetegyesítés a médiatérben 
2014. március 21. – Krónika, MTI 

Újjászerveződött a 2010-re teljesen szétzilált külhoni magyar tudósítóhálózat, anyagaik 

pedig ma már nem gettószerűen, hanem a közmédia műsoraiba szervesen beépülve 

jelennek meg – hangsúlyozta Szabó László Zsolt, az MTVA megbízott vezérigazgatója 

pénteken, a MédiaTér – Külhoni műhelyek szerepe a magyar közmédia-stratégia 

alakításában című kolozsvári konferencián. Ma már hatvankilenc tudósítói pont van a 

Kárpát-medencében, Erdélyben és Délvidéken már működnek, Felvidéken és Kárpátalján 

pedig most épülnek a komplex élő közvetítésekre is alkalmas stúdiók: a hálózat legtöbb 

pontja pedig több médiumot (rádiót, tévét, hírügynökséget) is kiszolgál – számolt be a 

fejlesztésekről Szabó László Zsolt. 

 

Tíz erdélyi iskolában tartottak tréningeket a magyar felsősök éve program 
keretében 
2014. március 22. – transindex.ro, MTI 

Tíz erdélyi magyar iskolában mintegy ötszáz diák számára tartottak a hét folyamán 

különböző tréningeket a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikai 

államtitkársága által meghirdetett magyar felsősök éve programsorozat keretében. Répás 

Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a programot ismertető 
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kolozsvári sajtótájékoztatója után az MTI-nek elmondta, a programmal a szülők figyelmét 

próbálják ráirányítani az anyanyelvű iskoláztatás fontosságára. 

 

Közönségtalálkozóval és utánpótlásneveléssel társul a kolozsvári szakmai 
találkozó 
2014. március 24. - MTI 

A közszolgálati média külhoni témájú műsorainak közönségtalálkozójával és a 

médiaszakos egyetemi hallgatók számára szervezett szakmai bemutatókkal társul 

szombaton a Sapientia Egyetem kolozsvári karán pénteken kezdődött MédiaTér - Külhoni 

műhelyek szerepe a magyar közmédia-stratégia alakításában című konferencia - közölte a 

rendezvényen az MTI-vel Maksay Ágnes, a kolozsvári Video Pontes Stúdió vezetője, a 

konferencia egyik szervezője. Mint kifejtette: a konferencia szervezőit az vezérelte, hogy a 

magyar közszolgálati média feladatai nem érnek véget az országhatároknál. A külhoni 

magyarság értékeinek a maguk természetességében be kell épülniük az alakulóban lévő 

egységes Kárpát-medencei médiatérbe, de ehhez közös szakmai szempontoknak is meg 

kell felelni - tette hozzá. 

 

Birtalan: a magyar köztisztviselőknek számít, hogy valaki „vigyáz rájuk” 
2014. március 21. – transindex.ro 

Hétfőn nevesítette politikusait az államtitkári és az államtitkári rangú kormányzati 

ügynökségek vezetői tisztségeire az RMDSZ vezetősége, a Szövetségi Állandó Tanács. A 

döntés nyomán Birtalan József, a Hargita Megyei tanács alelnöke vált a Köztisztviselők 

Országos Ügynöksége elnöki tisztségének várományosává, Victor Ponta miniszterelnök 

hamarosan aláírja a kinevezésekre vonatkozó rendeletet. 

 

„Legyen Kolozsvár-Napoca újból Kolozsvár!” 
2014. március 21. – maszol.ro 

Állampolgári törvénykezdeményezéssel szeretné elérni Györke Zoltán, hogy Kolozsvár 

szabaduljon meg a Napoca elnevezéstől, amelyet Nicolae Ceaușescu kommunista 

pártfőtitkár aggatott rá a kincses városra negyven évvel ezelőtt. A volt Kolozs megyei 

alprefektus ezért a Facebook-oldalán felhívással fordult a kolozsváriakhoz, hogy kérjék a 

parlamenttől annak az 1974. október 15-i államtanácsi dekrétumnak a hatályon kívül 

helyezését, amellyel Kolozsvár (Cluj) nevét Kolozsvár-Napocára (Cluj Napoca) 

változtatták. 

 

Székely lobogót állítana Székelyudvarhely központjába a Székely Tanács 
2014. március 21. – Erdély Ma 

Székely lobogó kitűzésére tett le kérést a székelyudvarhelyi Székely Tanács nevében Bíró 

Edith a városházán. A szervezet udvarhelyi elnöke elmondta, minden nagyobb székelyföldi 

városban ki van tűzve a székely zászló, ideje, hogy Udvarhelyen is legyen. 
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Korodi: Verespatakon bányászati tevékenységet lehet folytatni 
2014. március 22. – Erdély Ma, Duna Tv 

Bármilyen döntés szülessen is a verespataki aranykitermelés ügyében, Romániának 

számos perrel kell majd számolnia – mondta Korodi Attila. Az új román kormány RMDSZ-

es környezetvédelmi miniszterével a Duna Tv székelyudvarhelyi stúdiójában készült 

interjú. A miniszter szerint az eddig kifejtett munkájuk tapasztalatából adódik az, hogy 

ismét az RMDSZ-re bízták a környezetvédelmi tárcát, és folytatni akarják azoknak a 

stratégiai fejlesztéseknek az Erdélybe hozását, amelyekkel a településeiket segíteni tudják. 

Korodi a környezetvédelmi tárca vezetőjeként Verespatak ügyében ezután is a kimértséget 

és a józanságot szeretné garantálni, szerinte időre van szükség a helyes döntés 

meghozatalához. 

 

A nemzeti kisebbségek helyzetéről tartott előadást Zilahon Sógor Csaba 
2014. március 22. – Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro 

A zilahi Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) meghívására tartott előadást a 

szilágysági megyeszékhelyen Sógor Csaba európai parlamenti képviselő. A teltházas 

rendezvényre pénteken délután került sor a Zilahi EMKE-házban. Az erdélyi EP-képviselő 

a nemzeti kisebbségek helyzetéről tájékoztatta a jelenlévőket, valamint a május 25-én 

esedékes európai parlamenti választásokon való részvétel fontosságára hívta fel a zilahiak 

figyelmét. 

 

Winkler: a szórványközösségek készen állnak az EP-választásokra  
2014. március 22. – maszol.ro, transindex.ro 

Az összetartást, az együttműködést kell megerősíteni a magyar közösség minden 

intézménye között, ez a megmaradás kulcsa a szórványban – fogalmazott Winkler Gyula 

péntek délután Nagyszebenben, ahol előbb az egyházak, civilszervezetek képviselőivel és 

pedagógusokkal találkozott, majd az RMDSZ  Szeben  megyei szervezete választmányi 

tagjaival folytatott megbeszélést.  

 

Bemutatták az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár befejező kötetét 
2014. március 23. – Krónika 

Pont olyan kötet ez is, mint az előző tizenhárom, csak a címszavak a V–Zs betűkkel 

kezdődnek. Utolsó kötet azonban csak egy van – kezdte az Erdélyi Magyar Szótörténeti 

Tár 14., befejező kötetének bemutatását Szilágyi N. Sándor nyelvész az Erdélyi Múzeum-

Egyesület (EME) gondozásában megjelenő kiadvány kolozsvári bemutatóján. A 

rendezvény keretében átadták a gróf Mikó Imre-emlékplaketteket az Erdélyi Magyar 

Szótörténeti Tár támogatóinak és munkatársainak. Elsőként Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár vehette át az EME elismerését. A gróf Mikó 

Imre-emlékplakettel ugyanakkor a Szabó T. családot is díjazták Szabó T. Attila 

hagyatékának gondozásáért, illetve elismerésben részesült a szótörténeti tár szerkesztői 

munkaközössége. 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=161290&cim=korodi_verespatakon_banyaszati_tevekenyseget_lehet_folytatni_video
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=161299&cim=a_nemzeti_kisebbsegek_helyzeterol_tartott_eloadast_zilahon_sogor_csaba
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/26675-winker-a-szorvanykozossegek-keszen-allnak-az-ep-valasztasokra
http://www.kronika.ro/kultura/bemutattak-az-erdelyi-magyar-szotorteneti-tar-befejezo-kotetet
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Igazság és békesség az 1989-es Temesvári Népfelkelés Emlékévének központi 
gondolata 
2014. március 23. – transindex.ro 

Március 22-én, Nagyváradon tartotta alakuló ülését az 1989-es Temesvári Emlékbizottság, 

mely az 1989-es Temesvári Népfelkelés Emlékévének eseményeit hivatott előkészíteni. Az 

emlékév központi gondolata: igazság és békesség, ehhez kapcsolódó aktuálpolitikai 

célkitűzése: igazságtétel és megbékélés. Az emlékév keretében tervezik többek közt 

felépíteni a temesvári Új Ezredév Református Egyházi Központot; szakkonferenciát 

szerveznek a kommunizmus bűneinek elítélésében illetékes európai bíróság felállításáról; 

kiadványokat jelentetnek meg, pályázatokat hirdetnek. 

 

Hunyad megyében közösségi faültetést szerveznek 
2014. március 23. – transindex.ro 

Böjte Csaba ferences szerzetes felhívásához csatlakozva Hunyad megyében közösségi 

faültetést szerveznek - jelentette be Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad 

megyei elnöke. Az RMDSZ európai parlamenti képviselője röviden beszámolt brüsszeli 

tevékenységéről, az európai képviselet fontosságát hangsúlyozva, arra buzdította a 

presbitereket, hogy közösségformálóként támogassák az RMDSZ jelöltlistáját és az európai 

parlamenti választáson való részvételre buzdítsanak minden Hunyad megyei magyar 

embert. 

 

Az RMDSZ hétfőn iktatja a több mint 240 ezer támogatói aláírást az EP-listára 
2014. március 23. – transindex.ro 

Az RMDSZ március 24-én iktatja Bukarestben, a Központi Választási Irodában a több 

mint 240 ezer támogatói aláírást és a Szövetség európai parlamenti képviselőjelöltjeinek 

listáját. Az eseményen Kelemen Hunor szövetségi elnök, Winkler Gyula listavezető EP-

képviselőjelölt, valamint Vincze Loránt és Antal Lóránt jelöltek lesznek jelen. 

 

Miriuță a magyargyalázókról: vannak, akik nem tudják befogni a szájukat  

2014. március 23. – maszol.ro 

A kolozsvári CFR edzője, Vasile Miriuță szerint az idegengyűlölet a román pályákon 

mindennapos, de a kilencvenes évek elején Magyarországon is voltak ilyen jellegű 

tapasztalatai. A korábbi magyar válogatott játékos annak kapcsán szólalt meg a Digi 

Sportnak, hogy a Bukaresti Steaua magyargyalázó szurkolói miatt (átszámolva) összesen 

50 ezer lej kapott a helyi profi liga fegyelmi bizottságától.  

 

Kaotikus tankönyvlicit 
2014. március 23. – Krónika 

Átgondolatlannak és zavarosnak tartják a szakemberek, illetve a könyvkiadók az oktatási 

minisztérium által nemrég meghirdetett, a kisiskolásoknak szánt új tankönyvek 

kidolgozására vonatkozó licitet. A versenykiírás kapcsán a román kiadók is több 
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hiányosságot megfogalmaztak, magyar vonatkozásban azonban még átláthatatlanabb a 

helyzet, így – a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) által létrehozott – 

Ábel Kiadó, a legnagyobb hazai magyar tankönyvkiadó az adott körülmények között nem 

meri vállalni, hogy benevez a licitre. 

 

Bánffy Miklós művészi pályaképét bemutató kiállítás nyílt Kolozsváron 
2014. március 24. – Krónika 

„Bánffy Miklós stratégiai fontosságúnak tartotta a magyar– román együttműködést, az 

emberi értékeken alapuló párbeszédet. A magyar kormány a Bánffy által lerakott alapokra 

építve politikáját azt hirdeti, hogy a közép-európai népeknek együtt kell működniük a 

szolidaritás és a kölcsönös tisztelet alapján” – jelentette ki Németh Zsolt, a 

Külügyminisztérium államtitkára az Illúzió és tükröződés: Bánffy Miklós művészi 

pályaképe című tárlat hétvégi kolozsvári megnyitóján. A kiállításnak az Erdélyi Nemzeti 

Történelmi Múzeum (ENTM) adott otthont, az eseményt a kolozsvári magyar 

főkonzulátussal közösen szervezte meg a kulturális intézmény. 

 

MOGYE-ügy: odázzák a magyarkérdést 
2014. március 24. – Krónika, transindex.ro 

Érthetetlen, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 

szenátusa milyen megfontolásból halasztotta el egy évvel a magyar főtanszékek 

létrehozására vonatkozó döntést legutóbbi, csütörtöki ülésén – jelentette ki Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök pénteken Kolozsváron. Mint mondta, az önállóságot elodázó döntés 

„túlzásnak tűnik”, és azt ígérte, a témában tárgyalni fog Remus Pricopie oktatási 

miniszterrel. 

 

Orbán Viktor levélben köszöntötte Bárdos Gyulát és kampánystábját 
2014. március 22. – Felvidék Ma 

„A szavazatok 5 százalékát meghaladó támogatottság olyan lélektani határ, amely egy új 

korszak kezdetét jelentheti a felvidéki magyarság számára” – hangsúlyozta Magyarország 

miniszterelnöke abban a levelében, melyben Bárdos Gyulának és kampánystábjának 

gratulált a március 15-i szlovákiai elnökválasztáson elért eredményhez. Orbán Viktor 

levelében úgy fogalmazott: nagy jelentőséggel bír, hogy a felvidéki magyarok a Magyar 

Közösség Pártja színeiben magyar elnökjelöltre is leadhatták szavazataikat, hiszen 

Szlovákia történetében először volt önálló magyar jelöltje a felvidéki magyarságnak. 
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Államfőjelöltek vitája - Fico: Aki Koszovót elismeri, Szlovákia területi épségét 
veszélyezteti 
2014. március 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Egy televíziós vitaműsorban Robert Fico támadta Andrej Kiska Koszovóval kapcsolatos 

álláspontját, aki hajlandó lenne elismerni Koszovó függetlenségét. Fico ezt „Szlovákia 

területi egysége veszélyeztetésének“ bélyegezte. „Aki azt mondja, Koszovót el kell ismerni, 

nem ismeri a külpolitika alapvető szabályait. Aki Koszovó elismertetéséről beszél, 

Szlovákia területi épségét veszélyezteti“ – állította Fico. 

 

Albert Sándor lehetne az új kormánybiztos? 
2014. március 23. – bumm.sk 

Újabb magyar név merült fel a kisebbségi kormánybiztosi pozíció betöltése kapcsán, a 

Bumm információi szerint a Smer legmagasabb köreiben az elmúlt hét folyamán Albert 

Sándor nevét kezdték el ragozni. Albert Sándor a Selye Egyetem alapító rektora, az MKP 

parlamenti képviselője volt 2006-ig. 

 

Robert Fico mérlegeli visszavonulását? 
2014. március 23. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Robert Fico kormányfő egy munkaértekezleten kijelentette, megfontolja, hogy folytassa-e 

politikai tevékenységét, ha nem kap elegendő támogatást választóitól az államfőválasztás 

második fordulójában. Miroslav Kusý politológus úgy véli, a kijelentés azt mutatja, hogy 

Fico meg van rémülve az aktuális helyzettől. „Azt mérlegeli, hogyan tovább. Megalázó 

lenne számára miniszterelnöknek maradni, ha legyőznék az államfőválasztáson.” A 

politológus szerint Fico kijelentésével mobilizálni kívánja a választóit, s azt az érzetet 

szeretné kelteni bennük, hogy „ha nem engem választotok, elmegyek, és katasztrófa 

történik”. 

 

Ki lesz a kormányfő, ha Ficót elnökké választják? 
2014. március 23. – Új Szó 

Robert Kaliňák, Marek Maďarič, Peter Kažimír vagy Pavol Paška - közülük kerülhet ki az 

új miniszterelnök, ha Robert Fico jelenlegi kormányfő március 29-én megnyeri az 

államfőválasztást. Fico a Szlovák Rádió és Televízió szombati vitaműsorában elmondta, 

legalább négy olyan jelölt van, aki átveheti a miniszterelnöki posztot, s közülük a 

kormányzó Smer-SD szervei választanák ki az utódját. 

 

A magyarok körében a Híd vezet 
2014. március 24. – Új Szó 

Öt százalékponttal több magyar választó szavazna a Hídra, mint az MKP-ra a Focus 

felmérése szerint. Az eredmények szerint 44,5 a Híd, és 39,5 százalékos az MKP 

támogatottsága azok között, akik biztosan részt vesznek a májusi európai parlamenti 
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választásokon. A felmérés szerint nagyon alacsony a szavazókedv a magyarok körében, 

csak 16%-os. 

 

A megmaradásért küzd a bényi kisiskola 
2014. március 21. – Új Szó 

Nincs „feketelistán”, mégis komoly gondokkal küzd a bényi alapiskola. Szeptemberben 

megszokott helyén, nyolc elsőssel kezdi a tanévet. Fenntartása komoly anyagi terhet ró az 

önkormányzatra. A Párkányhoz közel fekvő Bény alapiskolájába jelenleg 36 diák jár. 

 

EU-s és kisebbségi témákról tárgyalt Fodor Gábor és Pásztor István 
2014. március 21. – MTI, Vajdaság Ma 

Európai uniós és kisebbségi témákról tárgyalt pénteken Szabadkán Fodor Gábor, a Magyar 

Liberális Párt és Pásztor István, a VMSZ elnöke. A találkozót követően Fodor kiemelte: 

örül annak, hogy a vajdasági magyarok a VMSZ-en keresztül erősítették pozíciójukat a 

szerb politikában, és a jövőben ez jó, illetve harmonikus együttműködéshez vezet a többi 

szerbiai párttal. Hozzátette: mindenki érdeke, hogy a délvidéki magyarok elmenjenek 

szavazni április 6-án, és olyan politikai erőkre adják voksukat, akik az európai 

elkötelezettséget támogatják. 

 

Munkában az MNT Nyelvrendőrsége 
2014. március 21. – Vajdaság Ma 

Most kezdi meg munkáját az MNT Nyelvrendőrsége. Két magyar fiatal járja Vajdaságot az 

év végéig, és dokumentálja a tapasztalatait a nyelvi jogok érvényesülése terén. A két 

nyelvrendőr kilétét egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, csupán annyit tudnik róluk, hogy 

mostantól úton vannak, céljuk pedig ellenőrizni, érvényesülnek-e a nyelvhasználati jogok 

Vajdaságban, milyen feliratokkal szembesülhetünk a kétnyelvű önkormányzatok épületein 

és közterein. 

 

Davenport: Vajdaság statútuma fontos az általános stabilitáshoz 
2014. március 21. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Támogatásáról biztosította a vajdasági parlamentet Michael Davenport, az Európai Unió 

szerbiai delegációjának vezetője Újvidéken a vajdasági statútumnak az ország 

alaptörvényével való összehangolása érdekében tett erőfeszítések kapcsán. Davenport 

szerint az ország általános stabilitása miatt is fontos, hogy sikerüljön egy elfogadható 

megoldást találni a statútum és az alkotmány összehangolására. Michael Davenportot 

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke is fogadta. 
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Orbán Viktor Szabadkára látogat 
2014. március 21. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pásztor István meghívására 2014. március 28-án Szabadkára látogat Orbán Viktor, 

Magyarország miniszterelnöke. A látogatáson találkozik a VMSZ elnökségének tagjaival, 

leleplezi a Svetozar Marković Gimnázium előtt Kosztolányi Dezső egész alakos szobrát, 

majd részt vesz a Vajdasági Magyar Képtár megnyitó ünnepségén. A képtár kialakítását a 

Magyar Kormány 60 millió forinttal támogatta. 

 

Nemzeti sorskérdéseink: a kilencedik állomás Pancsova volt 
2014. március 21. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Civil Szövetség december óta tartó, szavazásra buzdító kampányának 

kilencedik állomása Pancsova volt. Fábry Szabolcs, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

Veszprém megyei irodájának vezetője, a Civil Összefogás Fórum tagja elmondta, hogy a 

magyar nemzetnek jelentős szerepe van a Kárpát-medencében, nem lehet határok közé 

szorítani azt. Össze kell fogni a magyarságnak, hisz ezzel az összefogással gazdasági, 

társadalmi és kulturális szempontból is jól jár. 

 

Koszorúzás az újvidéki ferences vértanúk emlékhelyén 
2014. március 22. – Vajdaság Ma 

A magyarországi Keresztény Értelmiségeik Szövetsége és a vajdasági Keresztény 

Értelmiségi Kör közös rendezvényként a második világháború utáni atrocitások 

hetvenedik évfordulója alkalmából háromnapos közös koszorúzási körutat szerveztek, 

melynek keretében meglátogatták és koszorút helyeztek el az ártatlanul kivégzettek több 

emlékhelyén. Március 22-én szombaton az újvidéki ferences vértanúk emlékhelyénél 

tették kegyeletüket.  

 

A VMSZ adai községi szervezete elégedett a választási eredménnyel 
2014. március 22. – Vajdaság Ma 

A VMSZ az elmúlt hétvégén megtartott köztársasági parlamenti választásokon Ada község 

területén a szavazatok csaknem ötven százalékát szerezte meg. A párt illetékesei 

köszönetet mondtak a választóknak a nekik szavazott bizalomért. Tóth Barna Elvira, a 

VMSZ adai községi szervezetének elnöke hangsúlyozta, a Vajdasági Magyar Szövetség 

választási listája fölényes győzelmet aratott a vasárnapi rendkívüli köztársasági parlamenti 

választásokon, ugyanis a leadott szavazatok 46,64 %-át szerezte meg. 

 

Vajdasági emlékút 
2014. március 22. – Magyar Szó 

Pénteken délben a horgosi temetőben vette kezdetét az a háromnapos délvidéki emlékút, 

melyet az 1944-es mészárlások 70. évfordulójára szervezett meg a magyarországi 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) és a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) a 

Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával. A háromnapos rendezvény során 
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Vajdaságnak azokat a településeit járják be, amelyeken az 1944-es magyarellenes véres 

események történtek, és ma emlékhelyek jelölik az atrocitások helyszínét. 

 

Indulnak az MNT ingyenes elektronikus és tantermi felvételi felkészítői 
2014. március 22. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala értesíti az érdeklődő érettségizőket, 

hogy a március 1-től július 1-ig elérhető az MNT ingyenes felvételi felkészítő programja. A 

felkeszito.mntosztondij.org.rs címen magyar nyelv és irodalomból, német és angol 

nyelvből, informatikából, kémiából, matematikából, földrajzból, biológiából, 

történelemből, alkotmány és állampolgári jogokból, és közgazdaságtanból találhatják meg 

a szükséges tananyagot, valamint ugyanezekből a tárgyakból tantermi felkészítők is 

lesznek zentai Bolyai és a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 

Gimnáziumokban, amelyek pontos időpontjáról szintén a fenti honlapon tájékozódhatnak. 

 

Pásztor István is beszédet mond a Fidesz szombati budapesti választási 
nagygyűlésén 
2014. március 23. – Vajdaság Ma, MTI 

A 2014-es országgyűlési választási kampány legnagyobb választási gyűlését tartja 

szombaton a budapesti Hősök terén a Fidesz-KDNP pártszövetség. A március 29-én 

délután 3 órakor kezdődő nagygyűlésen beszédet mond Joseph Daul, az Európai Néppárt 

elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke. 

 

Szórványvidéken oktatók konferenciája 
2014. március 22. – Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében március 21-én vette 

kezdetét az immár hagyománynak számító Szórványvidéken oktatók konferenciája a 

Rákóczi-főiskolán. A háromnapos rendezvény központi témája A Vasárnapi Iskola helyzete 

Kárpátalján. A konferenciát Orosz Ildikó, a KMPSZ és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola elnöke nyitotta meg. A magyar oktatás jelene és jövője című előadásában 

hangsúlyozta, hogy az anyanyelv iránt hosszú távú igényt kell kialakítani a 

szórványvidékeken, hogy az ott élők vállalják magyar gyökereiket és az itthon vagyok 

életérzést táplálják a felnövekvő nemzedékben. 

 

Bezár az Amerikai Magyar Múzeum Passaicban 
2014. március 23. – MTI, hirado.hu 

Pénzszűke miatt hamarosan kiszorul Passaic város Reid Emlékkönyvtárából az Amerikai 

Magyar Múzeum. A költségvetési megszorításokra kényszerült könyvtár áprilistól bérbe 
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fogja adni első emeletét, amely 1981 óta adott otthont a múzeumnak. E nélkül az 

intézmény az idén várhatóan 98 ezer dollár vesztséget könyvelne el. A Newarktól északra 

fekvő Passaic és a környék gyáraiban és malmaiban a 20. században számos kelet- és 

közép-európai talált munkát. A legtöbb magyar ma a várossal határos Cliftonban és 

Garfieldben él. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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