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600 ezren kérelmezték a magyar állampolgárságot 
2014. március 13. – MTI, hirado.hu, InforRádió, Új Szó, Felvidék Ma, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet, Erdély Ma, Népszabadság 

Elérte a hatszázezret az állampolgársági kérelmek száma - jelentette be Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes csütörtökön a fővárosban. Semjén Zsolt 

a II. kerületi ezredik állampolgársági eskütételen rámutatott: néhány héten belül csaknem 

550 ezren lesznek, akik letették az állampolgársági esküt, és mintegy 200 ezer körül lesz 

azoknak a száma, akik regisztrálnak a választásokra. Kifejtette: a 200 ezres számot nem az 

550 ezer új állampolgárhoz kell viszonyítani, mivel van közöttük 110 ezer gyerek, akinek 

még nincs választójoga, és 80 ezer olyan külhoni magyart honosítottak, akinek van 

magyarországi lakcíme, tehát nem kell regisztrálnia. Így abból a 350-360 ezer emberből, 

aki regisztrálhatott, 200 ezer új magyar állampolgár ezt meg is tette - rögzítette. 

 

Basescu a román alkotmány betartására szólította fel a magyar politikusokat 
2014. március 13. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Krónika, transindex.ro, 

Szabadság, Magyar Hírlap, bumm.sk, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Traian Basescu államfő a román alkotmány tiszteletben tartására szólította fel csütörtökön 

a Romániába látogató magyar politikusokat, és kilátásba helyezte, hogy kiutasítják azokat, 

akik az alaptörvényt sértő kijelentéseket tesznek. Basescu kijelentette: a választási 

kampány idején sok magyarországi politikus érkezik Romániába, és előre figyelmeztetni 

szeretné őket, bárkit könnyűszerrel ki lehet utasítani, ha nem tartja tiszteletben a román 

törvényeket és alkotmányt. 

 

Titus Corlatean: a honosítás miatt begyűrűzött Romániába a magyar 
választási kampány 
2014. március 13. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Begyűrűzött Romániába a magyarországi választási kampány az új magyar 

állampolgársági törvény miatt, amellyel három év alatt több mint félmillió külföldi 

állampolgárnak adtak magyar állampolgárságot – jelentette ki Titus Corlatean 

külügyminiszter csütörtökön. Az Agerpres hírügynökség szerint a román diplomácia 

vezetője a magyar honosítási törvény romániai hallgatólagos elfogadásának tulajdonította 

a bukaresti köztelevízió műsorában, hogy „egyes szélsőséges magyarországi pártok 

Erdélyben folytatnak választási kampányt". A román politikusok többsége a magyar 

szélsőjobb által kampánycélokra felhasznált szélsőséges megnyilvánulásnak minősítette a 

Székely Nemzeti Tanács hétfői marosvásárhelyi autonómiatüntetését, amelyen Vona 

Gábor, a Jobbik elnöke is jelen volt. 

 

A VMSZ jó eredményre számít 
2014. március 13., MTI, Vajma.info, Pannonrtv.com 

Jó eredményre számít a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a március 16-i szerbiai előre 

hozott parlamenti választásokon - jelentette ki Pásztor István, a legnagyobb délvidéki 
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magyar párt elnöke csütörtökön Szabadkán. A VMSZ sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy 

a kampány három hete alatt szervezett mintegy 500 rendezvényen bizonyosságot nyert, 

hogy a VMSZ céljai és a problémákra adott megoldási javaslatai megegyeznek a 

vajdaságiak elképzeléseivel. Pásztor hangsúlyozta, hogy tapasztalataik szerint a rossz 

életkörülmények ellenére az emberek bizakodóak, és azt remélik, hogy jobbra fordul a 

sorsuk. 

 

Balog Zoltán: megháromszorozza a kormány a határon túli magyarokhoz 
látogató diákok számát 
2014. március 13. – MTI, hirado.hu 

Az elmúlt három évben 40 ezer magyar általános iskolás tudta meglátogatni határon túli 

magyar diáktársait, a kormány azonban el akarja érni, hogy a következő időszakban egy év 

alatt tehessék ezt meg ugyanennyien. Erre másfél milliárd forint van a költségvetésben - 

mondta az emberi erőforrások minisztere csütörtökön Budapesten. Elmondta, hogy  ma 

már majdnem minden második 7. vagy 8. osztályos fiatal eljutott határon túli magyar 

közösséghez úgy, hogy ennek anyagi vonzatát a magyar állam állta, mert a kormány 

fontosnak tartja, hogy a tanulóknak ne kelljen semmiféle önrészt fizetniük ehhez. 

 

Vona Gábor nyílt levélben fordult Románia vezetőihez kitiltása ügyében 
2014. március 13. - MTI 

Nyílt levélben fordult Vona Gábor a Jobbik elnöke Traian Basescuhoz és Victor Pontahoz a 

nem kívánatos személlyé nyilvánításával kapcsolatos eljárás ügyében. Levelében azt írta: a 

politikusokat vagy félretájékoztatták, vagy egy „alacsony szintű és magyarellenes politikai 

játékot játszanak”. A március 10-i marosvásárhelyi Székely Szabadság Napján nem tett 

mást, mint csendben és békésen felvonult.  Szerint a rendezvény végig méltósággal és 

békésen zajlott, de a végén egy tucat tüntető és a rendőrség között kisebb dulakodás 

alakult ki. A Jobbik elnöke hatalmas hazugságnak ítélte az erről szóló híradások azon 

elemét, miszerint a Jobbik és a Gárda tagjai okoztak incidenst. 

 

Fellebbeznek az összeférhetetlennek nyilvánított RMDSZ-es honatyák 
2014. március 13. – Krónika, transindex.ro 

Fellebbezni fog az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) döntése ellen az a két 

RMDSZ-es honatya, akit az ügynökség szerdán közölt vizsgálati eredményei alapján 

összeférhetetlennek ítéltek. Az ANI szerint Klárik László háromszéki szenátor és Molnár 

Zsolt Temes megyei képviselő olyan tisztséget tölt vagy töltött be, amely összeférhetetlen a 

honatyai tevékenységgel. 
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Hétfőn dönt az RMDSZ-es államtitkárokról a SZÁT 
2014. március 13. – maszol.ro 

A kulturális, a mezőgazdasági, a gazdasági, a fejlesztési, az egészségügyi és az uniós pénzek 

lehívásáért felelős minisztériumban kap államtitkári tisztségeket az RMDSZ, emellett 

összesen hat kormányügynökség és –hatóság élére állíthat államtitkári rangú vezetőt – 

tudta meg a maszol.ro kormányzati forrásokból. RMDSZ főtitkára csütörtökön a 

maszol.ro-nak megerősítette: lezárultak a tárgyalások a kormányzati tisztségekről. Kovács 

Péter azonban csak két minisztériumot nevesített. Tájékoztatása szerint „az a biztos”, hogy 

a kulturális és a mezőgazdasági tárcánál lesz egy-egy RMDSZ-es államtitkár.  

 

Toró T. Tibor a regisztrációról: erkölcsi kötelesség 
2014. március 13. – Krónika 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke szerint a magyar országgyűlési 

választásokon való részvétellel az erdélyi magyarok visszaigazolhatják azokat a fontos 

nemzetpolitikai döntéseket, amelyeket az Orbán-kormány meghozott az elmúlt négy 

esztendőben. 

 

Ponta: pénteken kiderül, mit kezdünk Vona Gáborral 
2014. március 13. – transindex.ro 

Gyakorlatilag kampányolnak Románia területén azok a szélsőséges erők, amelyek nem 

találják helyüket Magyarországon - mondta az Antena 3 televíziónak Victor Ponta 

miniszterelnök, miután Traian Băsescu államfővel és Gabriel Oprea belügyminiszterrel 

megbeszélést folytattak. A miniszterelnök szerint pénteken jelentik be, milyen 

intézkedéseket akarnak hozni Vona Gábor Jobbik-elnökkel kapcsolatban. Ponta azt is 

mondta, a kampány nemcsak a román, hanem a magyar érdekek ellenében is folyik, és 

kiemelte, hogy az RMDSZ vezetői elégedetlenségüket fejezték ki a Jobbik jelenlétével 

kapcsolatban. "Romániába jönnek, botrányt okoznak, visszamennek Magyarországra, a 

romániai magyarok meg itt maradnak a károkkal" - mondta. 

 

Az RMDSZ betiltására célozgatott az PDL szóvivője? 
2014. március 13. – maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Demokrata Liberális Párt (PDL) szóvivője azt sugallta, hogy nem csak a Jobbikot, hanem 

az RMDSZ-t és a többi romániai magyar politikai szervezetet is be kellene tiltani 

Romániában, mert tevékenységük megszegi a párttörvényt – írta csütörtökön a HotNews. 

Adriana Săftoiu csütörtökön a RFI-nek idézte a párttörvény harmadik cikkelyét, amely 

szerint betiltás vár mindazokra a pártokra, amelyek programja, üzenete, tevékenysége a 

román alkotmányos rend – az ország szuverenitása, területi egysége és integritása – ellen 

irányul. „Ne tekintsünk a határon túlra, nézzünk körül egy kicsit az országban. Attól 

tartok, hogy több olyan politikai szervezet is van Romániában, amely megszegi a 

párttörvény harmadik cikkelyét” – mondta Adriana Săftoiu, aki a HotNews szerint az 
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RMDSZ-re és az MPP-re utalhatott, mindkettő ugyanis programjába foglalta az 

autonómiát.  

 

Cotroceni-i munkaülés a magyar szélsőségesekről 
2014. március 13. – Krónika 

A magyarországi szélsőséges személyek és csoportok romániai tevékenységét elemezte ki 

csütörtöki „munkaülésén" a román államfő és a miniszterelnök a titkosszolgálatok 

vezetőivel. A Cotroceni-palotában lezajlott megbeszélés után Victor Ponta közölte, 

elsősorban az elmúlt időszakban tapasztalt „provokációk" kerültek terítékre, amelyek 

szerinte folytatódni fognak az április 6-i magyarországi választásokat megelőző 

kampányban. „Egyértelmű, hogy a jelenlegi választási kampány során azok a szélsőséges 

erők, amelyek nem találják a helyüket Magyarországon, Románia területén korteskednek" 

– jelentette ki a kormányfő. Ponta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök korábbi álláspontjára 

hivatkozva – miszerint a Jobbik erdélyi tevékenysége kárt okozhat az erdélyi 

magyarságnak – hozzátette: a magyarországi szélsőségesek tevékenysége a romániai 

magyarok ellen is irányul. 

 

Antiszemita felhangok után kutat a rendőrség a Nyirő-emlékest kapcsán 
2014. március 13. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Gyergyószentmiklóson az ügyészség vizsgálja a január 15-én tartott Nyirő József-Tompa 

László megemlékezés szervezőit. A rendezvényt a Gyergyószentmiklósi Művelődési 

Központban szervezték meg Nyirő József születésének 125. illetve Tompa László halálának 

50. évfordulója alkalmából, amelyen irodalmi munkásságuk méltatásával emlékeztek. 

Szerdán és csütörtökön a rendezvény megszervezésében szerepet vállaló három személyt 

idézett be a rendőrség. Kisné Portik Irénnel tudatta, egyelőre tanúként hallgatják ki mind 

őt, mind két további személyt: a magyar irodalom szakos Selyem Antóniát, aki a kulturális 

esten Nyirő írói munkásságát méltatta, és a kultúrház igazgatóját, Pál Leventét. 

 

Már az emlékművekbe is beleköt a háromszéki prefektus  
2014. március 13. – maszol.ro, Krónika 

Már az emlékművek feliratozásába is beleköt a háromszéki prefektus. Dumitru Marinescu 

hivatalos átiratban szólította fel Kökös polgármesterét, hogy rendezze a település területén 

lévő két emlékmű, illetve a helybéli óvoda feliratainak helyzetét. Az emlékművek esetében 

azt kifogásolja, hogy a román szöveg a magyar alatt szerepel, vagy nincs román feliratozás, 

míg az óvoda esetében sérelmezi, hogy a Manó megnevezés nincs lefordítva. 

 

Körvonalazódnak a megyei tanácselnök-helyettes feladatai 
2014. március 13. – szekelyhon.ro 

A Maros megyei önkormányzat élén az egyik alelnöki tisztséget továbbra is az RMDSZ 

jelöltje tölti be: a március elsejével kezdődően távozott Lokodi Edit Emőke helyét Kelemen 
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Márton frakcióvezető vette át, aki elmondta: írásban még nem kapta meg Ciprian Dobre 

elnöktől a feladatköreinek leírását, szóban azonban már egyeztettek a kérdésben. 

 

Március 15: Udvarhely kétszer ünnepelhet 
2014. március 13. – szekelyhon.ro 

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 166. évfordulójának alkalmából 

ünnepi rendezvénysorozattal egybekötve fáklyás felvonulást és megemlékezést tart 

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala március 15-én késő délután. A Magyar Polgári 

Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt udvarhelyi szervezetei ezzel szemben, a több tízéves 

székelyudvarhelyi hagyomány szerint déli harangszót követően helyezik el a kegyelet 

koszorúit a Márton Áron téren lévő Vasszékely-szobornál. 

 

Két választás lesz Szatmárban 
2014. március 13. – Krónika 

A Szatmár megyei kettes számú képviselői körzetben nem csak az európai parlamenti 

helyek elosztása a tét május 25-én, az ott élők egy romániai alsóházi mandátum sorsáról is 

döntenek, miután képviselőjük, Ovidiu Silaghi Bukarest helyett Brüsszelt választotta. 

Ugyan korábban szó volt arról is, hogy a szenátori mandátumáról lemondó Olosz Gergely 

helyére a háromszékiek is új honatyát küldhetnek, visszaosztással a Kovászna megyei 

körzet kapott egy szenátusi helyet, így ott nem lesznek választások. 

 

Kapcsolatokat teremt a Kárpát Régió Üzleti Hálózat 
2014. március 13. – Krónika 

Egyre többen keresik fel a Kárpát Régió Üzleti Hálózat irodáit, éves szinten ez eléri a 4-

500-as nagyságrendet is. Természetesen nem minden megkeresés személyes, vannak, akik 

telefonon vagy villámpostán lépnek kapcsolatban az irodákkal – közölte a Krónika 

kérdésére Bíró Bíborka Eszter, a Kárpátia Magyar–Román Kereskedelmi és Iparkamara 

munkatársa a Gazdasági együttműködés a Kárpát medencében címmel megtartott 

előadását követően. 

 

Telítődhet a romániai magyar éter 
2014. március 13. – Krónika 

Az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt (PSD) által aláírt megállapodás szerint ismét a 

kormányprogramba került a román közszolgálati televízió és rádió magyar adásainak 24 

órásra bővítése. Az ügyben a Marosvásárhelyi Rádió magyar adásának tavalyi bővítése 

precedenst teremtett: május 2-ától reggel nyolctól este kilencig hallgathatók a magyar 

műsorok. Borbély László, a szövetség politikai alelnöke a román sajtónak nyilatkozva 

kifejtette: a 24 órás magyar adások beindítása nem feltétlenül járna létszámbővítéssel. A 

Krónika által megkérdezett tévés és rádiós szakemberek szerint egyelőre nem lehet 

számítani komolyabb változásra, hiszen már korábban is bekerült a kormányprogramba a 

tervezet, de akkor nem történt előrelépés az ügyben. 
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Elvárják a párbeszéd folytatását 
2014. március 13. – Krónika 

Folytatná a párbeszédet az RMDSZ Nicolae Robu polgármesterrel az osztrák emlékmű 

ügyében, amelynek elköltöztetéséről és köztéren való felállításáról városi tanácsi határozat 

született ezen a héten. Csütörtöki sajtótájékoztatóján Halász Ferenc Temes megyei 

RMDSZ-elnök azt is elmondta: a nyilvánosság kizárásával tárgyalások zajlottak a 

Városházán a magyarság által „szégyenszobornak” nevezett emlékmű sorsáról és 

kompromisszumos megegyezés született. 

 

Visszaosztás miatt nem lesznek választások Háromszéken 
2014. március 13. – szekelyhon.ro 

Nem írják ki a választásokat Kovászna megyében az Olosz Gergely szenátor tavalyi 

lemondásával gazdátlanná váló mandátumért, a felső-háromszéki kerület ugyanis nem 

maradt képviselet nélkül, mert 2012-ben rajta kívül visszaosztás révén a liberális Marius 

Obreja is mandátumot szerzett. Klárik László alsó-háromszéki szenátor elmondta, Olosz 

helyére nem írnak ki időközi választásokat, mert a honatyák jogállását szabályozó törvény 

értelmében csak a képviselet nélkül maradt választókerületben tehetik ezt meg. 

 

Magyar prefektust neveztek ki Brassó megye élére 
2014. március 14. – Erdély Ma 

Römer–Ambrus Sándor Mihály RMDSZ tag, az Országos Munkaerő Ügynökség brassói 

igazgatóját nevezték ki Brassó megye prefektusának Mihai Mohaci PSD szenátor helyébe – 

adta hírül a Mediafax hírügynökség. Mihai Mohacit alprefektusi pozicióba helyezték, ezért 

elődjét Ana Fleşeriut elbocsájtották. A kinevezésekről a kormány a szerdai ülésén döntött. 

 

Marius Pascan felelősségre vonná a Székely Szabadság Napja szervezőit 
2014. március 14. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az RMDSz aktívan részt vett a hétfői, marosvásárhelyi „szélsőséges megmozdulásokban"- 

jelentette ki Marius Pascan demokrata-liberális szenátor. A politikus képmutatásnak és 

demagógiának nevezte Kelemen Hunor szövetségi elnök azzal kapcsolatos nyilatkozatait, 

hogy elhatárolódnak az eseményektől, amikor valójában az élvonalból képviselték az 

alakulatot, Kovászna, Maros, Hargita megyei elnökei szintjén. Marius Pascan 

hangsúlyozza: az RMDSZ programjában szerepel az etnikai alapú területi autonómia. A 

demokrata-liberális szenátor szerint a szervezőket felelősségre kell vonni a hétfői 

megmozdulásért, a törvénytelen, alkotmányellenes, szeparatizmusra való bujtogatásért. 

 

Áder János magyar államfő Erdélybe látogat 
2014. március 14. – Krónika 

Áder János, Magyarország államfője március 17-19. között nem hivatalos látogatást tesz 

Romániában. Útja során kulturális rendezvényeken vesz részt, történelmi emlékhelyeket 

keres fel és tiszteleg az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/elvarjak_a_parbeszed_folytatasat.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ket-valasztas-lesz-szatmarban
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=160697&cim=magyar_prefektust_neveztek_ki_brasso_megye_elere
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=160677&cim=marius_pascan_felelosegre_vonna_a_szekely_szabadsag_napja_szervezoit
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Ellátogat Sepsiszentgyörgyre, Kézdivásárhelyre, Nyergestetőre, Csíkszeredába, 

Madéfalvára, Gyergyószentmiklósra, Kolozsvárra, illetve Válaszútra. Útjára elkíséri 

felesége, Herczegh Anita. 

 

Magyar állami kitüntetés Madarász Lászlónak, Kupec Mihálynak és Szpisák 
Zsuzsannának 
2014. március 13. – Balassa Zoltán – Felvidék Ma 

Madarász László a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést  a szlovákiai és 

magyarországi felsőoktatási intézmények közötti szoros együttműködés kialakítása és 

fenntartása érdekében végzett munkája elismeréseként, Kupec Mihály a Magyar Arany 

Érdemkereszt kitüntetést  a néptánc és a hagyományos népi kultúra megőrzése, oktatása, 

művelése terén végzett munkájáért, Szpisák Zsuzsanna a Magyar Ezüst Érdemkereszt 

kitüntetést vette át a Bódva-völgyi magyar közösség fennmaradásáért végzett önzetlen 

munkája elismeréseként Kassán. A Művészetek Házában az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc 166. évfordulója alkalmából rendezett fogadáson a Czimbalmosné Molnár 

Éva főkonzul köszöntötte a megjelenteket, Prőhle Gergely külügyminisztériumi helyettes 

államtitkár adta át a kitüntetéseket. 

 

Hatékonyabb érdekérvényesítést! - A Kerekasztal 12 pontja 
2014. március 13. – Felvidék Ma, bumm.sk 

Meg kell találnunk az utat a közös problémák hangsúlyosabb képviseletéhez, ehhez olyan 

követeléseket kell megfogalmazni, melyek mögé ideológiáktól és pártállástól függetlenül, 

közösségként felsorakozhatunk - szögezi le közleményében a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala. A civil szervezet Szlovákiai magyar 12 pont címmel szedte pontokba 

követeléseit. 

 

Kossuth-díjat kap Boráros Imre színművész, a Magyar Kultúra Lovagja  
2014. március 13. – hirek.sk 

Magyarságtudatot erősítő, sokrétű munkásságával kiérdemelte Boráros Imre színművész 

azt a díjesőt, amelyben kerek életjubileuma alkalmából részesül(t). A rangos 

magyarországi és hazai elismerésözön csúcspontjaként március 14-én délután a felvidéki 

magyar színművészek közül elsőként veheti át a Kossuth-díjat az Országházban. 

 

Via novás fiatalok egy új közép-európai kezdeményezésben  
2014. március 13. – hirek.sk 

Bécsben tartotta soros ülését az Initiative Pro Mitteleuropa nemzetközi ernyőszervezet. A 

szárnyait bontogató polgári kezdeményezésnek szlovákiai szervezete is van, melyet 

tizenkét magyar és szlovák fiatal alapított együttesen, köztük a Via Nova Ifjúsági Csoport 

vezető tagjai. Az ülésen két személy képviselte a szervezetet az osztrák fővárosban: Gubík 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/44577-magyar-allami-kituntetesek-madarasz-laszlonak-kupec-mihalynak-es-szpisak-zsuzsannanak
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/44577-magyar-allami-kituntetesek-madarasz-laszlonak-kupec-mihalynak-es-szpisak-zsuzsannanak
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/44578-hatekonyabb-erdekervenyesitest-a-kerekasztal-12-pontja
http://www.hirek.sk/kultura/20140313160431/Kossuth-dijat-kap-Boraros-Imre-szinmuvesz-a-Magyar-Kultura-Lovagja.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140313160100/Via-novas-fiatalok-egy-uj-kozep-europai-kezdemenyezesben.html
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László, a Via Nova elnöke, aki egyúttal a szervezet választott szlovákiai képviselője is az 

IPM fórumain, valamint a zoboralji fiatalokat képviselő Kulmon Angelika. A mozgalom 

célja egy határokon átnyúló hálózat kiépítése, mely nem csak az információcserét könnyíti 

meg a fiatalok között, de lehetővé teszi a közös értékrend szerinti fellépést is az Európa e 

térségét érintő ügyekben. 

 

Több mint 3000 középiskolás utazhat március 15-én a Rákóczi Szövetség 
támogatásával 
2014. március 14. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség Március 15-i Diákutaztatási Programja keretében 92 magyarországi 

középiskola pályázott sikerrel Kárpát-medencei utazási támogatásért. A Diákutaztatási 

Program keretében több mint 3000 magyarországi középiskolás diák utazhat március 15-

én valamely határon túli magyar településre és ünnepelhet közösen ott élő diáktársaival. 

 

„Az emberek igényei megegyeznek a VMSZ céljaival” 
2014. március 13. Pannonrtv.com, Vajma.info 

Vasárnap előrehozott parlamenti választásokat tartanak Szerbiában. A ma éjfélkor 

kezdődő kampánycsend előtt a politikai pártok utoljára szóltak a szavazókhoz, és 

összegezték az elmúlt, valamivel több mint három hét tapasztalatait 

 

Magyarkanizsa: Civil szervezettel kötött együttműködési megállapodást az 
LDP 
2014. március 13. Vajma.info 

A szerbiai parlamenti választások kapcsán egy nem éppen szokványos együttműködési 

megállapodásra került sor a magyarkanizsai MaTesz, Magyarkanizsa község településeinek 

fejlesztési egyesülete és a Liberális Demokrata Párt tartományi bizottsága között. A 

megállapodást Körmöci Károly, a MaTesz, illetve Dušan Mijić, az LDP tartományi 

bizottságának elnöke látták el kézjegyükkel. 

 

Magyarkanizsán kampányolt a Liberális Demokrata Párt elnöke 
2014. március 13., Vajma.info 

Magyarkanizsán kampányolt a Liberális Demokrata Párt elnöke Čedomir Jovanović a 

magyarkanizsai piacon. A kampány utolsó napján, az LDP helyi stábja állította fel standját, 

ahol alkalmi ajándékokkal kedveskedtek a polgároknak és a 4-es számú választási listára 

utaló szórólapokat is osztogatták az érdeklődőknek. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/44563-tobb-mint-3000-kozepiskolas-utazhat-marcius-15-en-a-rakoczi-szovetseg-tamogatasaval
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/44563-tobb-mint-3000-kozepiskolas-utazhat-marcius-15-en-a-rakoczi-szovetseg-tamogatasaval
http://pannonrtv.com/web/?p=115099
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16854/Magyarkanizsa-Civil-szervezettel-kotott-egyuttmukodesi-megallapodast-az-LDP.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16854/Magyarkanizsa-Civil-szervezettel-kotott-egyuttmukodesi-megallapodast-az-LDP.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16860/Magyarkanizsan-kampanyolt-a-Liberalis-Demokrata-Part-elnoke.html
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A forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Zentán 
2014. március 13., Vajma.info 

A forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Zentán. Az ünnepségen Pataki Tibor 

történész mondott beszédet.–  Március 15. olyan ünnep, amellyel valamilyen módon 

minden korosztály, minden társadalmi réteg azonosulni tud – hangsúlyozta az 1848–49-es 

magyar forradalom és szabadságharc áldozatainak a zentai Felsővárosi köztemetőben 

található emléksírhelyénél mondott alkalmi beszédében Pataki. 

 

'48: Élő történelemórát tartottak az adai diákok 
2014. március 13., Vajma.info 

Az verses-zenés történelmi összeállítás igen nagy sikert aratott a jelenlevő tanárok és 

diákok körében 

Élő történelemórával emlékeztek meg az 1848/49-es magyar forradalom és 

szabadságharcra évfordulójáról az adai Cseh Károly Általános Iskola tanulói ma délelőtt az 

adai színházteremben. A rendhagyó program kapcsán Solymosi Éva történelemtanár, az 

előadás főszervezője elmondta, az élő történelemóra bemutatását egy hónapos 

próbafolyamat és számtalan nulladik óra előzte meg. 

 

„Az egyetlen polgári koalíció” 
2014. március 13., Magyarszo.com 

Történelmi mozgalmat kell teremtenünk! – hangzott el az Új Demokrata Párt (ÚDP), a 

Vajdasági Szociáldemokrata Liga (VSZL), a Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség 

(VMDK), az Együtt Vajdaságért, az Együtt Szerbiáért, a Zöldek, valamint a Demokratikus 

Baloldali Roma Közösség közös konvencióján tegnap az újvidéki SPENS kistermében. 

 

Zentai oktatási intézmények vezetőivel tárgyalt az oktatási miniszter 
2014. március 14., Vajma.info 

Az oktatási miniszter és munkatársai a zentai oktatási intézmények képviselőivel folytattak 

megbeszélést. A zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolában tett látogatást ma délelőtt 

Tomislav Jovanović szerbiai oktatási és tudományügyi miniszter, aki a zentai oktatási 

intézmények vezetőivel folytatott zártkörű megbeszélést. 

 

Zenta: Ünnepeink nemcsak erőt adnak, hanem fel is emelnek minket 
2014. március 14., Vajma.info 

Az ünnepségen Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere mondott köszöntőt.– 

Ünnepeink nem csak erőt adnak és irányt mutatnak, de fel is emelnek minket. Olyan 

események ezek, amelyek nemzetté kovácsolják a népet. A népből akkor lesz nemzet, ha 

vállalja a múltját, hisz a hagyományaiban és az értékeiben, gondosan megőrzi és 

továbbadja azokat – hangsúlyozta az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 

tiszteletére a zentai Művelődési Házban Zúg március címmel megtartott ünnepségen 

Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16858/A-forradalomra-es-szabadsagharcra-emlekeztek-Zentan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16859/3948-Elo-tortenelemorat-tartottak-az-adai-diakok.html
http://www.magyarszo.com/hu/2276/vajdasag_ujvidek/108843/%E2%80%9EAz-egyetlen-polg%C3%A1ri-koal%C3%ADci%C3%B3%E2%80%9D.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16862/Zentai-oktatasi-intezmenyek-vezetoivel-targyalt-az-oktatasi-miniszter.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16863/Zenta-Unnepeink-nemcsak-erot-adnak--hanem-fel-is-emelnek-minket.html
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Megvan az új nyelvtörvény tervezete 
2014. március 13. – Hodinka Antal Intézet  - Kárpátalja Ma 

A kijevi Legfelsőbb Tanács üléstermében idén februárban, az új hatalom első döntéseinek 

egyike máris a 2012. augusztus 10-én életbe lépett nyelvtörvény hatályon kívül helyezése 

volt, azonban azt Olekszandr Turcsinov nem írt alá és nem lépett hatályba. A képviselők 

máris egy új, a kisebbségek nyelvhasználati jogait erősen szűkítő nyelvtörvény 

tervezetének napirendre tűzését tervezik. A kijevi törvényhozás nem tárgyalta a három 

egykori ellenzéki párt (Szvoboda, Batykivscsina és Udar) képviselői által jegyzett 

tervezetet. Ehelyett Turcsinov kezdeményezésére olyan munkacsoport jött létre, amely egy 

új nyelvtörvény tervezetének kidolgozására kapott megbízást. A tervezet tulajdonképpen 

az állami nyelvpolitika alapjairól szóló 2012-es nyelvtörvényhez készített módosító 

indítvány. A dokumentum jóval kevésbé szűkítené a kisebbségek nyelvhasználati jogait, 

mint a korábbi tervezet. Ám ha az elviekben máig hatályos 2012-es törvénnyel vetjük 

egybe a frissen kidolgozott dokumentumot, kiderül, hogy a jogalkotói szándék mégiscsak a 

kisebbségi nyelvi jogok jelentős visszanyesése. 

 

UMDSZ: a kárpátaljai magyarság megfélemlítésére irányult a vereckei 
emlékmű újabb meggyalázása 
2014. március 13. – MTI, Kárpáti Igaz Szó, karpatinfo.net,  

A kárpátaljai magyarság megfélemlítésére tett kísérletnek, az összmagyarsággal szembeni 

provokációnak minősíti a vereckei honfoglalási emlékmű újabb meggyalázását 

nyilatkozatában az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ). A nyilatkozat szerint 

az UMDSZ „határozottan elutasítja a nacionalizmus, a nemzetiségi alapon való elnyomás 

ezen durva, minősíthetetlen megnyilvánulását.” A szövetség elnöksége egyúttal felhívja a 

figyelmet arra, hogy a jelenlegi bonyolult és kiélezett helyzetben minden megosztó, 

ellenségeskedést keltő cselekedet egyet jelent Ukrajna cselekvőképességének 

gyengítésével, s így az ország demokratikus rendje ellen irányul. 

 

Pintér Sándor válasza a KMKSZ-nek  
2014. március 13. – Kárpátalja   

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke lakossági megkeresésre levélben fordult Pintér 

Sándorhoz, Magyarország belügyminiszteréhez, melyben arról tájékoztatta, hogy a magyar 

rendszámú személygépkocsit vásárolt kárpátaljaiaktól a magyarországi közlekedés-

rendészet illetékesei az anyaország területén nem hajlandóak hiteles dokumentumként 

elfogadni az ukrán jogosítványt. A KMKSZ elnöke arra kérte a belügyminisztert, hogy 

járjon közben, és lehetőség szerint tegye lehetővé, hogy a kárpátaljai magyarok magyar 

rendszámú gépkocsival és ukrán jogosítvánnyal is közlekedhessenek. „A fentiek alapján 

megítélésem szerint egy ukrán–magyar kettős állampolgár akkor lehet Magyarországon 

forgalomba helyezett jármű üzemben tartója, és vezetheti a járművet az ukrán hatóság 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/25672-megvan-az-uj-nyelvtorveny-tervezete
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=17251
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=17251
http://karpataljalap.net/2014/03/13/pinter-sandor-valasza-kmksz-nek
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által kiállított vezetői engedéllyel, ha Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 

ugyanakkor a tényleges helyzetnek megfelelően bejelentette külföldi tartózkodási helyét is, 

melyet bármely okmányirodában megtehet. Ezt követően az ukrán hatóság által kiállított 

vezetői engedély a magyarországi tartózkodás kezdetétől számított egy évig jogosítja 

járművezetésre, amely időszak minden egyes határátlépést követően újra kezdődik.” 

 

Közösségi ház épül Beregszászban 
2014. március 13. - Kárpátinfo.net, Kárpátalja Ma 

A Beregszászi Római Katolikus Egyházközség a templom körüli egyhektáros területen egy 

Katolikus Közösségi Központot tervez létrehozni, melyet szeretnének egykori 

plébánosunkról, a mártírhalált halt Pásztor Ferencről elnevezni. Terveik szerint a 

közösségi ház fontos szerepet játszik majd a magyar kultúra és hagyományok ápolásában, 

a helyi magyar közösség életében. Kiemelt figyelmet fordítanak a helyiségek kialakításánál 

a közösségi és hitoktató termekre, hogy a fiatalok érdeklődésének megfelelő és fejlett 

funkciókkal lássák el az épületet. Több korosztályos hittancsoport, ifjúsági- és 

családközösség is működik az egyházközségben, ezzel szeretnének teret biztosítani 

számukra. 

 

Március 15-i ünnepség a Palais Trautsonban 
2014. március 13., Volkgruppen.orf.at 

Március 12-én az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából az 

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége elmékünnepséget 

rendezett a Palais Trautsonban, Bécsben. Az ünnepségen közreműködtek a Bécsi Magyar 

Iskola diákjai, a Bálicsi Integrációs Nevelési és Oktatási Központ diákjai Pécsről valamint a 

bécsi Liszt Ferenc kórus. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/kozossegi-haz-epul-beregszaszban
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2636088/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 
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www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   
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