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Magyar állampolgárokat tiltottak ki Romániából 

Az alkotmányos rend elleni cselekmények gyanújával indított büntetőjogi eljárást a 

Szervezettbűnözés- és Terrorizmusellenes Ügyészség (DIICOT) olyan személyek ellen, akik 

a Jobbikot népszerűsítették Romániában – közölte pénteken a DIICOT. „Alaposan 

gyanítható, hogy 2013–2014-ben a Jobbikot népszerűsítő több romániai rendezvényen 

revizionista, szeparatista, az alkotmányos rend elleni nyilatkozatok hangzottak el” – 

olvasható az ügyészség közleményében. A vádhatóság a román büntető törvénykönyv 397. 

cikkelyére hivatkozik, amely az alkotmányos rend megdöntésére irányuló, a 

nemzetbiztonságot veszélyeztető erőszakos cselekményekért tíztől húsz évig terjedő 

börtönbüntetést ír elő. Ugyanaz a cikkely az alkotmányos rend elleni fegyveres támadásért 

15-től 25 évig terjedő szabadságvesztést irányoz elő. Előzőleg a belügyminisztérium 

szóvivője bejelentette: „szélsőséges tevékenységük” miatt megtiltották több magyar 

állampolgárnak, hogy Romániába utazzanak. Neveket nem közölt, csak azt, hogy a kitiltott 

magyar állampolgárok a Jobbik, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM), a 

Betyársereg és az Új Magyar Gárda számára szélsőséges tevékenységet fejtettek ki 

Romániában. A belügyminisztérium szóvivője hozzátette: Vona Gábor, a Jobbik elnöke 

ellen büntetőjogi eljárás indult, de erről részleteket nem közölt. A DIICOT közleménye azt 

követően jelent meg, hogy a román média érdeklődött a vádhatóságnál: milyen ügyben 

vizsgálódnak Vona Gábor ellen. A kommüniké nem említi név szerint a Jobbik elnökét, és 

az sem derül ki belőle, hogy a gyanúsítottak magyar állampolgárok-e. Mint ismeretes, 

Traian Băsescu államfő kedden a Jobbik vezetőinek és tagjainak kitiltását kérte 

Romániából, az előző napi marosvásárhelyi autonómiatüntetésre hivatkozva. 

„Magyarország nem kapott semmilyen értesítést a román kormány részéről, hogy 

megtiltották volna magyar állampolgárok beutazását Romániába” – közölte szombaton 

Sepsiszentgyörgyön a sajtó érdeklődésére Németh Zsolt. A külügyi államtitkár leszögezte, 

ha ez megtörténik, vizsgálatuk tárgya arra fog irányulni, hogy összhangban áll-e a román 

kormány döntése az ország európai és nemzetközi kötelezettségeivel. Németh Zsolt szerint 

ugyanakkor jelenleg a magyar–román kapcsolatok legfontosabb eseménye, hogy az 

RMDSZ kormányra került.  

 

Az ünneplés a jelennek szól – váradi március 15. „két felvonásban” 

Az erdélyi magyarság mostani szabadságharca az autonómiaharc – jelentette ki Tőkés 

László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNP) elnöke 

szombaton Nagyváradon, Szacsvay Imre szobránál tartott beszédében. „Az ünneplés nem 

is annyira a múltnak, hanem a jelennek és a jövőnek szól” – mutatott rá az EP-képviselő, 

az 1848-as forradalomra emlékezve. Hangsúlyozta, Erdély egészének önrendelkezéséért 

kell harcba szállni, és nem csupán szabadságharcot kell folytatni, hanem igazságharcot is. 

Emlékeztetett, hogy az erdélyi magyarság és a krími tatárok sorsa között vont párhuzama 

miatt ismét ki lett téve a román politikum bírálatának, pedig, mint mondta, egyértelmű az 

erdélyi magyarság számának csökkenése. „Nem akarunk a tatárok sorsára jutni” – 

E
rd
é
ly

  



 

 

 

 

 

 
3 

jelentette ki Tőkés. Meg kell védeni minden őshonos kisebbséget, az ujgurokat, a 

tibetieket, a szerbiai vlahokat és az ukrajnai románokat egyaránt, sorolta az EP-képviselő. 

„Ez a mai szabadságharc” – szögezte le Tőkés. Az RMDSZ központi rendezvényén jelen 

voltak a megyei és helyi elöljárók is, Ilie Bolojan váradi polgármester, Cornel Popa, a Bihar 

megyei önkormányzat elnöke és Claudiu Pop prefektus, aki Victor Ponta miniszterelnök 

üzenetét tolmácsolta. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök beszédében kihangsúlyozta, hogy 

„lehet normális körülmények között is ünnepelni a magyar szabadságharc napját”. A 

kormányfő-helyettes azonban azt is hozzátette, hogy bár az erdélyi magyarság most 

szabadabb, mint húsz évvel ezelőtt volt, ez a szabadság nem stabil, és az elmúlt időszakban 

felerősödtek a magyar közösség elleni támadások. „A kisebbségi szabadság nem olyan, 

mint egy célszalag, amelyet elég csak egyszer átszakítani. Inkább a futópálya maga” – 

mutatott rá beszédében a szövetségi elnök. Mint fogalmazott, minden nap, újra meg újra 

küzdeni kell a szabadságért, meg kell küzdeni minden magyar osztályért, iskoláért, az 

anyanyelvhasználatért, a kétnyelvű feliratokért. „Ez a mi nemzeti szabadságharcunk a 

közösség jogaiért vívott mindennapi küzdelem” – szögezte le Kelemen. 

 

Semjén Zsolt: a magyarság autonómiaigénye nem irányul senki 
ellen 

Huszár hagyományőrzők élén, lóháton érkezett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

szombaton Kézdivásárhely főterére, az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 

kitörésének 166. évfordulóját ünneplő felső-háromszékiek közé. A kereszténydemokrata 

politikus beszédében azt hangsúlyozta, a magyarság autonómiaigénye nem irányul senki 

ellen, és az Európai Unióban másutt megszokott, természetes valóság. Semjén Zsolt 

beszédében az ünnep és az összetartozás jelentőségét hangsúlyozta. „Egy létszámában kis 

nép számára akkor van megmaradás, ha minden egyes magyarban benne él az egész 

magyar történelem, az egész magyar kultúra: ebben segít minket korabeli ruha, az ünnep, 

a felvonulás, a zászló, ez teszi megélhetővé, hogy őseink nagyszerű dolgokat cselekedtek, és 

büszkeséggel tölt el, hogy magyarok lehetünk” – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes. 

Rámutatott, a magyarság nem fogadhatja el, hogy másodosztálybeli nép, és alábbvaló a 

többi nemzetnél. „Amikor mi önrendelkezésről beszélünk, nem irányul senki ellen. Amit 

mi kérünk az nem valamilyen székely specialitás, valamilyen soha nem látott, soha nem 

hallott túlzó követelés, hanem az, ami másoknak is természetes napi valóság az EU-ban” – 

érvelt Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes beszéde végén történelmi tavasznak 

nevezte az ideit, április hatodikát pedig az egyetemes magyarság ünnepének, mivel idén az 

állampolgárság kiterjesztése lehetővé tette, hogy minden magyar kifejezze politikai 

akaratát. Rámutatott: a világ magyarsága a közjog kötelékében egyesülve száz év óta 

először választhat olyan Országgyűlést, amelyben minden magyar politikai akarata 

megtestesül.  
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Németh Zsolt Magyarország támogatásáról biztosította az 
autonómiáért küzdő székelyeket 

Magyarország támogatásáról biztosította Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára az autonómiáért küzdő székelyeket szombaton a sepsiszentgyörgyi március 

15-i ünnepségen elmondott beszédében. A politikus az 1848-as forradalom ma is időszerű 

programpontjait taglalva felidézte: a forradalom megvalósította a magyarság nemzeti 

önrendelkezését a birodalmon belül, megvalósította a magyar autonómiát. „Az autonómia 

az nem elszakadás. Elmondjuk huszadszor is, századszor is, az autonómia nem elszakadás. 

(...) Szeretnék határozott és világos lenni: számíthattok ebben a küzdelemben 

Magyarország támogatására" – hangoztatta a külügyi államtitkár a Sepsiszentgyörgy 

főterén ünneplő, magyar és székely zászlókat lobogtató tömeghez intézve szavait. 

Rámutatott: 104 év után először az erdélyiek újból képviselőket küldhetnek a magyar 

parlamentbe, részt vehetnek a nemzet sorsáról való döntésben.  

 

Fico és Kiska jutott az államfőválasztás második körébe 

A szlovák államfőválasztás első fordulójának győztese Robert Fico kormányfő, a Smer 

elnöke lett, aki a szavazatok 28 százalékát szerezte. A két hét múlva esedékes második 

fordulóban Fico ellenfele a poprádi nagyvállalkozó, Andrej Kiska lesz. A választási 

részvétel alacsony, mindössze 43,4 százalékos volt. Bárdos Gyula, az MKP jelöltje 97 ezer 

szavazattal az ötödik helyen végzett. Bárdos Gyula elégedett az összes voks 5,11 százalékát 

jelentő eredményével. A Magyar Közösség Párja jelöltje az elért eredményét egy új korszak 

kezdetének tekinti. Mint elmondta, azt kell keresni, ami összeköti, nem pedig azt, ami 

megosztja a magyar közösséget. Egyúttal rámutatott, hogy a nemzetiségek is otthon 

vannak Szlovákiában, s olyan feltételeket kell teremteni, hogy a más nyelvet beszélők is 

úgy érezzék, egy demokratikus államban élnek. A többségi nemzet és a kisebbség 

párbeszéde nélkül lehetetlen az előrelépés, a haladás – fűzte hozzá Bárdos Gyula. „Arra 

számítok, hogy a második fordulóba továbbjutó jelöltek felkínálják elképzeléseiket a 

kisebbségeknek. Úgy szeretnénk tárgyalni, hogy abból minden kisebbségnek előnye 

származzon” – jegyezte meg Bárdos Gyula, s egyúttal reményét fejezte ki, hogy az új 

államfő nem elődje nyomdokaiban halad majd. A Magyar Közösség Pártja elnökségének 

véleménye szerint meg kell várni, hogy a második fordulóba jutott államfőjelöltek közül 

melyik vállal fel valamit a magyarság ügyeiből. Jelenleg ugyanis egyik jelölt támogatását 

sem tudja kinyilvánítani a párt. Robert Ficót jól ismerik, Andrej Kiskát viszont nem. 

„Olyan jelöltet tudunk támogatni, aki konkrétan felvállal valamit megmaradásunk 

ügyéből. Kérjük ezért a felvidéki magyarságot, értse meg, hogy szavazatot már nem adjunk 

ingyen” – jelentette ki Berényi József. A pártelnök hozzátette: „Amíg én leszek ennek a 

pártnak az elnöke, felhagyunk azzal a politikával, hogy a szlovák demokratikus erők, meg 

néhány újságíró elvárása szerint a szlovák jelölt mellé álljunk, mert az Robert Fico ellen 
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harcol. Nem ez a kiindulópont” – magyarázta Berényi, hozzátéve: hanem az, hogy melyik 

jelölt hajlandó tenni értünk valamit. „Andrej Kiskától elvárjuk, valljon színt, hogy 

támogatni tudjuk. És nem üres frázisokat várunk. Mondjon valamit iskoláinkkal, 

kultúránkkal, önkormányzatiságunkkal kapcsolatban” – sorolta a politikus. 

 

Kizárólag Európa párti politikai erők kerültek be a szerb 
parlamentbe 

Kizárólag Európa párti politikai erők kerültek be a szerb parlamentbe az előre hozott 

parlamenti választások eredményeként. A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) hétfőn 

közölt hivatalos előzetes adatai alapján a szélsőséges és nacionalista pártok nem lépték át 

az 5 százalékos parlamenti küszöböt. A RIK a szavazatok 99,08 százalékának feldolgozása 

után hozta nyilvánosságra eredményeit, amelyet március 20-ig véglegesítenek. Eszerint a 

jobbközép Szerb Haladó Párt (SNS) a voksok 48,34 százalékát szerezte meg, ezzel 158 

helyet biztosítottak maguknak a 250 fős szerb törvényhozásban. Aleksandar Vucic, a párt 

elnöke már az éjszaka bejelentette az SNS győzelmét, sőt a párt már akkor sem tartotta 

kizártnak az abszolút többség megszerzését. A második helyen a baloldali Szerbiai 

Szocialista Párt végzett 13,52 százalékkal, ami 44 mandátumra lesz elég. Ivica Dacic elnök 

kijelentette, tárgyalni fog a haladó pártiakkal az új kormányban való szerepvállalásról is. 

Az 5 százalékos küszöböt átlépte még a nem régiben kettészakadt Demokrata Párt mindkét 

ága is. A DS a voksok 6,04 százalékát (19 mandátum), az Új Demokrata Párt (NDS) pedig 

5,71 százalékát (18 mandátum) szerezte meg. Nem kerültek viszont a parlamentbe olyan 

pártok, amelyek korábban meghatározó szereplői voltak a szerb politikai életnek. Nem 

lépte át a cenzust például a jobboldali nacionalista Vojislav Kostunica volt köztársasági- és 

miniszterelnök vezette Szerbiai Demokrata Párt (DSS). Kimaradt a 2003-ban meggyilkolt 

Zoran Djindjic szerb kormányfő korábbi közeli munkatársa, Cedomir Jovanovic által 

vezetett Liberális Demokrata Párt is. Mladjan Dinkic volt gazdasági miniszter pedig 

lemondott pártelnöki funkciójáról, sőt a politikai életből való visszavonulását is 

megpendítette, miután pártjának, a Szerbia Egyesült Régióinak (URS) sem sikerült átlépni 

a parlamenti küszöböt.  

A RIK adatai szerint az egyetlen vajdasági magyar párt, amely részt vehet a szerb 

törvényhozás munkájának következő négy évében, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), 

amelynek 6 mandátuma lesz. Ez eggyel kevesebb annál, amelyet az éjszakai adatok, illetve 

a Szabad Választásokért és Demokráciáért Központ (CeSID) közvélemény-kutató 

mintavételi eljárással történő szavazatszámlálása előre vetített. Az eddigi öt parlamenti 

helyhez képest azonban ez is nagyobb támogatottságot jelent az egyébként csökkenő 

vajdasági magyarság körében. Pásztor István pártelnök korábban arról is beszélt, nem csak 

magyar szavazatokra számítanak, hanem a többségi, szerb nemzet voksaira is.  
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A nemzeti ünnepen Vajdaságba látogatott Martonyi János 
külügyminiszter 

A Vajdasági Magyar Szövetség meghívására Martonyi János külügyminiszter részt vett a 

március 15-i vajdasági központi ünnepségen. Az esti megemlékezést megelőzően 

áttekintette a vajdasági magyarságot érintő aktuális kérdéseket, majd Pásztor István 

pártelnökkel közösen sajtótájékoztatót tartott a szabadkai Magyar Házban. Pásztor 

hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok munkája nemcsak a vajdasági magyarságot érinti, 

de össznemzeti szempontból is fontos, majd felkérte Martonyi János külügyminisztert, 

hogy ismertesse a tanácskozás során megfogalmazódott gondolatait. „Ünnepeinket együtt 

kell megünnepelnünk, a világ magyarságának. Magyarországon, a szomszédos 

országokban, a Kárpát-medence nagy és kevésbé nagy magyar közösségeiben át kell 

éreznünk az ünnepet, az összetartozást” – emelte ki a külügyminiszter. Hozzátette: „a 

március 15-ei, szombati nemzeti ünnepet Szerbiában holnap is ünnep követi, az első a 

szabadság ünnepe, a második a demokráciáé. A választás a demokrácia szükséges, de nem 

elégséges feltétele, viszont választások nélkül nincs sikeres demokrácia” – mondta 

Martonyi. „Az ünnep akkor jó, ha mindenki jelen van, senki sem hiányzik. Aki mégis 

hiányzik, az később megbánhatja, hogy nem volt jelen”. Martonyi emlékeztetett, hogy 

Magyarország kezdetektől fogva a leghatározottabban támogatta Szerbia európai 

integrációs folyamatát. „A tagjelölti státus és a tárgyalási folyamat megkezdése előtt a 

magyar miniszterelnök többször is határozottan érvelt Szerbia EU-csatlakozása mellett. A 

most következő többéves csatlakozási folyamatban Magyarország végig segíteni fogja 

Szerbiát. Teszi ezt most is, szakértők segítségével és külön munkacsoport felállításával” – 

nyilatkozta Martonyi János Szabadkán. 

 

Répás Zsuzsanna: a kárpátaljai magyarok mindig számíthatnak a 
magyar kormányra 

Magyarországnak az egész ukrajnai konfliktusban a kárpátaljai magyarok biztonsága 

számít leginkább, a kárpátaljai magyarság mindig számíthat a magyar kormányra, amely 

mindig mögötte áll, legyen szó bármilyen sértésről, atrocitásról - jelentette ki Répás 

Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szombaton Ungváron a március 

15-i megemlékezésen. A város Petőfi-szobránál elmondott beszédében Répás Zsuzsanna 

hangsúlyozta: a kárpátaljai magyaroknak most hasonló problémákkal kell szembenézniük, 

mint a magyar nemzetnek kellett 1848-ban. A kárpátaljai magyarságnak meg kell tudnia 

határoznia a céljait a jelenlegi ukrajnai helyzetben mondta, emlékeztetve, hogy a Tizenkét 

pont címe olyan, mintha azt most írták volna Kárpátalján. „Mit kíván a magyar nemzet? 

Legyen béke, szabadság és egyetértés”, hiszen ma a kárpátaljai magyaroknak semmire 

nincs nagyobb szükségük, mint „ezekre, az őseik által kimondatott igazságokra”. A béke 

különösen fontos Kárpátalja magyarsága számára, mert ma Ukrajnában nincs béke, s ez 
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mélyen kihat a kárpátaljai magyarok életére is, fogalmazott a politikus, megjegyezve, hogy 

Magyarország nem mehet el szó nélkül az ukrajnai hatalmi változások és politikai 

események mellett. Magyarország azt szeretné, hogy Ukrajna demokratikus állam legyen, 

amelyben biztonságban élhetnek a lakosai. Répás Zsuzsanna megerősítette, hogy a 

kárpátaljai magyarok mindig számíthatnak a magyar kormányra. „Ez a felelősségviselés 

alaptörvényi kötelezettségünkön túl emberi és honfitársi meggyőződésünk is” - mondta, 

hozzátéve, „mindnyájunk elsődleges törekvése, hogy az ukrajnai helyzet rendeződjön, 

helyreálljon a béke az egész országban”. Azonban a béke megőrzése Kárpátalján a 

magyarokon is múlik, hiszen a magyar nemzet nem számosságával, hanem bölcsességével 

élte túl az elmúlt ezer évet mondta. Jelezte: az a helyzet, amelyben ma a kárpátaljai 

magyarság van, külső erők által jött létre, s ebben a helyzetben az az első számú feladat, 

hogy megteremtsük azt a mozgásteret, ahol okosan élhetünk a döntés szabadságával. A 

politikus emlékeztetett arra, hogy a kárpátaljai magyarság jogait illetően a jelenlegi 

helyzetben az ukrán nyelvtörvény visszavonása a legégetőbb probléma, s annak ellenére, 

hogy az alkalmazását sok visszásság jellemezte, vele szemben a szavaival világos és 

egyértelmű követelmény volt, hogy az alkalmazását minden kisebbségre ki kell terjeszteni, 

így Kárpátalján teljes mértékben biztosítani kell a végrehajtását a magyar oktatási 

intézményekben, állami közigazgatási hivatalokban, önkormányzatokban. Azt reméljük, 

folytatta Répás Zsuzsanna, hogy a nyelvtörvény körüli vita úgy rendeződik, ahogy az egy 

európai, az emberi jogokat tiszteletben tartó demokráciában elvárható. Magyarország 

mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a folyamatot elősegítse, a kárpátaljai magyar 

érdekeket védelmezze. 

 

Répás Zsuzsanna: a HMDK a magyar kormány megbízható partnere 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) mint a magyar kormány 

megbízható partnere már bizonyított, mert megalakulása óta olyan szerteágazó 

tevékenységet fejt ki, az egész horvátországi magyar közösség érdekeit szem előtt tartva, 

amely nagymértékben hozzájárul a kicsi és erősen megfogyatkozott közösség 

megtartásához - mondta vasárnap a HMDK bellyei székházának átadásán Répás 

Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára. „A székházat a természetes jövés-menés kell, hogy jellemezze, ahol 

minden horvátországi magyarnak segítségre, ismerősre, barátra kell találnia. Alkotó 

részvételével erősítse és segítse elő a nemzetpolitikai programunkba foglalt célkitűzéseket, 

amelyek építkező és gazdagodó közösségek támogatását és létrehozását célozzák az egész 

Kárpát-medencében” – fejtette ki Répás Zsuzsanna a rendezvényen. Reményét fejezte ki, 

hogy az új székház az egész horvátországi magyar közösség otthonaként működik majd. 

Jakab Sándor, a HMDK elnöke kijelentette: a horvátországi magyarság végre otthonra lelt, 

mivel megalakulása óta csak albérlő volt. Megköszönte a magyar kormánynak, hogy 

segítette az érdekvédelmi szervezet eddigi munkáját. Jakab Sándor bízik abban, hogy a 
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HMDK most átadott székháza minden magyar otthona lesz. Répás Zsuzsanna a drávaszögi 

Csúzán részt vett a horvátországi érdekszervezet március 15-i központi megemlékezésén is. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának 166. évfordulója alkalmából 

tartott ünnepségen a helyettes államtitkár kifejtette: „a jobbágyokat felszabadítani kívánó, 

a feudalizmust polgári demokráciára cserélő politikusaink józan nemzeti gondolkodásúak 

és egyben toleránsak voltak. 1848-ban Magyarország felelős vezetői kimondták a 

református, katolikus, evangélikus, ortodox és unitárius vallások tökéletes egyenlőségét, 

határozat született egyebek között a horvát nyelv és nemzet tiszteletben tartásáról” - tette 

hozzá. 
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