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Magyar állampolgárok belépését akadályozza Bukarest  
2014. március 14. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro,, Népszabadság, Magyar 

Hírlap 

Szélsőségesnek nyilvánított magyar állampolgárok számára tiltotta meg a román 

belügyminisztérium, hogy belépjenek Románia területére. Monica Dajbog, a bukaresti 

tárca szóvivője péntek esti sajtótájékoztatóján bejelentette, a minisztérium intézkedéseket 

foganatosított annak érdekében, hogy bizonyos, Romániában szélsőséges tevékenységet 

folytató magyar állampolgárok ne léphessenek be az országba.Mindössze annyit árult el, 

hogy a Jobbik, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM), a Magyar Gárda és a 

Betyársereg tagjairól van szó. 

 

Váratlan sikerek és hatalmas bukások a szerbiai választáson 
2014. március 16. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

A jobbközép Szerb Haladó Párt (SNS) a szavazatok 48,8 százalékát szerezte meg. A 

második helyen a baloldali Szerbiai Szocialista Párt (SPS) végzett 14 százalékkal. A 

nacionalista Szerbiai Demokrata Párt (DSS) és a Szerbia Egyesült Régiói (URS) nevű 

tömörülés nem jutott be a szerb törvényhozásba. A Vajdasági Magyar Szövetségnek 

(VMSZ) az eddig ismert adatok alapján várhatóan 7 mandátuma lesz, a lakosság 2,2 

százaléka szavazott a legnagyobb délvidéki magyar pártra. Eddig 5 mandátummal 

rendelkeztek. A kisebb vajdasági magyar pártoknak nem lesz egyetlen képviselőjük sem a 

belgrádi parlamentben. 

 

Répás Zsuzsanna: a kárpátaljai magyarok mindig számíthatnak a magyar 
kormányra 
2014. március 15. – MTI, hirado.hu, Orientpress 

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 

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

helyzetben az ukrán nyelvtörvény visszavonása a legégetőbb probléma. Reményét fejezte 

ki, hogy a nyelvtörvény körüli vita úgy rendeződik, ahogy az egy európai, az emberi jogokat 

tiszteletben tartó demokráciában elvárható. 

 

Államfőválasztás: Fico és Kiska került a második fordulóba 
2014. március 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet 

Nem történt meglepetés, bejött a papírforma: a második fordulóban Robert Fico és Andrej 

Kiska küzd majd a szavazatokért. Ugyanakkor Robert Ficót jóval kevesebben választották, 

mint azt az előrejelzések mutatták. Bárdos Gyula a szavazatok 5,1 százalékát szerezte meg. 
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http://kronika.ro/belfold/magyar-allampolgarok-belepeset-akadalyozza-bukarest
http://www.hirado.hu/2014/03/17/varatlan-sikerek-es-hatalmas-bukasok-a-szerbiai-valasztason/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/03/15/repas-zsuzsanna-a-karpataljai-magyarok-mindig-szamithatnak-a-magyar-kormanyra/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/03/15/repas-zsuzsanna-a-karpataljai-magyarok-mindig-szamithatnak-a-magyar-kormanyra/?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/belfold/20140315220724/Allamfovalasztas-Fico-es-Kiska-kerult-a-masodik-forduloba.html
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A Népi Platform jelöltje, Pavol Hrušovský meglehetősen leszerepelt, mindössze 3,3 

százaléknyian szavaztak rá. A voksoláson 43,4 százalékos volt a részvételi arány. 

 

Répás Zsuzsanna: a HMDK a magyar kormány megbízható partnere 
2014. március 15. – MTI, hirado.hu, MNO, 

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, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 

 

Románia és Görögország is belépne az SZNT luxemburgi perébe 
2014. március 14. – Krónika, Erdély Ma 

Szlovákia és Magyarország után Görögország és Románia is kérte belépését abba a perbe, 

amelyet Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, és Dabis Attila, az SZNT 

külügyi titkára indított az Európai Unió luxemburgi bíróságán az Európai Bizottság ellen. 

Az SZNT képviselői azt kifogásolták, hogy a bizottság elutasította a nemzeti régiókról szóló 

európai polgári kezdeményezésük bejegyzését. 

 

Strasbourghoz fordul Nagy Zsolt 
2014. március 14. – Krónika, maszol.ro  

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságától vár jogorvoslatot Nagy Zsolt volt 

távközlési miniszter, akit, mint ismert, januárban jogerősen négy év felfüggesztett 

börtönbüntetésre ítélt a legfelsőbb bíróság a Román Posta telekügyében indított perben. 

Az egykori tárcavezető többek között az igazságszolgáltatás méltánytalanságai miatt írta 

alá a nemzetközi testülethez címzett beadványát pénteken: meggyőződése, hogy az ellene 

folytatott eljárás során sérültek a kiegyensúlyozott perhez való jogai. 

 

Izsák: a Vona-ügy a lényegről, az autonómiáról tereli el a figyelmet  
2014. március 14. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Március tizedikén Marosvásárhelyen a vértanúk emlékművénél megtartott rendezvényt 

követően a résztvevők a járdán a főtérre vonultak. A több mint két kilóméteres útvonalon 

néhol kisebb dulakodásra is sor került, a menet méltóságát megzavaró incidenseket a 

román sajtó nagyon felnagyította, mondván: Marosvásárhely polgármestere joggal tiltotta 

meg a felvonulást.Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács vezetője az eseménnyel 

kapcsolatosan azt nyilatkozta, hogy a Jobbik elnöke, Vona Gábor Romániából való 

kitiltásának ügye egy olyan műbotrány, ami éppen a lényegről, a székely közösség 

kinyilvánított autonómiaigényéről tereli el szándékosan a közvélemény figyelmét. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/romania-es-gorogorszag-is-belepne-az-sznt-luxemburgi-perebe
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/strasbourghoz-fordul-nagy-zsolt
http://erdely.ma/autonomia.php?id=160723&cim=izsak_a_vona_ugy_a_lenyegrol_az_autonomiarol_tereli_el_a_figyelmet_audio
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Megvan az RMDSZ EP-listáját támogató kétszázezredik aláírás is 
2014. március 14. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Pénteken Kolozsvár főterén gyűjtött az RMDSZ európai parlamenti képviseletét támogató 

aláírásokat Hegedüs Csilla, a Nőszervezet alelnöke, európai parlamenti képviselőjelölt és 

Winkler Gyula európai parlamenti képviselő. Az eseményen jelen lévő Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke, Máté-András Levente parlamenti képviselő és Horváth Anna kolozsvári 

alpolgármester is aláírta a támogatói listát. 

 

Kelemen: nem szerencsés, hogy Románia be akar lépni az SZNT-EB perbe 
2014. március 14. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Kelemen Hunor szerencsétlen döntésnek tartja, hogy Románia is kérte belépését abba a 

perbe, amelyet Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke és Dabis Attila, az SZNT 

külügyi titkára indított az Európai Unió luxemburgi bíróságán az Európai Bizottság ellen.  

Az SZNT képviselői azt kifogásolják, hogy a bizottság elutasította a nemzeti régiókról szóló 

európai polgári kezdeményezésük bejegyzését. 

 

Kinek érdeke összemosni az autonómiát a magyarországi szélsőjobboldallal?  
2014. március 14. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A Kossuth Rádió munkatársa, Szilágyi Szabolcs arról beszélgetett Bakk Miklós 

politológussal, hogy kinek válhat javára az autonómia és a szélsőség összemosása. Bakk 

Miklós meglátása szerint az autonómiatörekvések és a magyarországi szélsőjobboldal 

összemosása egyértelműen a populista Traian Basescu érdeke, mivel ő egy új politikai 

alakulat építésén dolgozik, amelynek során nagy szerepet szán a nacionalista 

szólamoknak, az ellenségképzésnek, és a magyar veszéllyel való fenyegetésnek. 

 

Asztalos Csaba: mértékadó az amerikai külügyminisztérium jelentése  
2014. március 14. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az amerikai 2013-as, Romániáról szóló emberjogi jelentés a többi között a háromszéki 

Mikó Imre Jogvédő Szolgálat előzetes jelentésére alapoz a magyarokkal szemben 

alkalmazott diszkriminációval kapcsolatos fejezetben.A dokumentum utal a magyar nyelv 

használatának a nehézkességére az állam intézményeiben és a törvényszéken, az 

oktatásban tapasztalható nyelvi és kulturális diszkriminációra, a kizárólag román nyelven 

történő hivatalos levelezésre, valamint a székely zászló betiltása, és ismerteti a zászlóval 

kapcsolatos peres eljárásokat is. 

 

Magyarellenességért 20 ezer lejre büntették a Realitateat 
2014. március 14. – Erdély Ma 

Megbünteti a Realitatea hírtelevíziót a magyarellenes megnyilvánulások és a 

félretájékoztatás miatt az Országos Audiovizuális Tanács – tudtuk meg Túros Loránd-tól, a 

testület tagjától. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35761
http://itthon.transindex.ro/?hir=35764
http://erdely.ma/autonomia.php?id=160729&cim=kinek_erdeke_osszemosni_az_autonomiat_a_magyarorszagi_szelsojobboldallal_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=160714&cim=asztalos_csaba_mertekado_az_amerikai_kulugyminiszterium_jelentese_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=160715&cim=magyarellenessegert_20_ezer_lejre_buntettek_a_realitateat
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Csíkszereda központjában gyűjtött támogató aláírásokat Sógor Csaba 
2014. március 14. – Erdély Ma 

„A romániai magyarságnak jelen kell lennie az Európai Parlamentben, másképp nélkülünk 

döntenek. Ha nem lesz magyar képviselő Romániából, akkor az európai közvélemény azt 

látja, hogy Romániában a magyarságnak nincs súlya, nem akar beleszólni a sorsába” – 

erre hívta fel a figyelmet Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő, aki a helyi 

sajtó jelenlétében támogató aláírásokat gyűjtött március 14-én, pénteken Csíkszereda 

központjában. 

 

Izsák: egy népi törekvést nem lehet büntetőjogszerűen megközelíteni  
2014. március 14. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Izsák Balázs ellen bűnvádi eljárást kezdeményezett a bíróságon Bogdan Diaconu 

szociáldemokrata parlamenti képviselő. Feljelentésében az alkotmányos rend 

megdöntésére tett kísérlettel, diszkriminációra való uszítással, illetve bűncselekményekre 

való felbujtással vádolja az SZNT elnökét. 

 

Kelemen: Toró nincs abban a helyzetben, hogy az RMDSZ-t felszólítsa  
2014. március 14. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az RMDSZ elnöke szerint Toró nincs abban a helyzetben, hogy az RMDSZ-t felszólítsa, és 

határidőket adjon. Hozzátette: az autonómia-tervezetük már elkészült, közvitára fog 

kerülni, és akkor majd Toró T. Tibor is elolvassa.Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét, a 

régi-új kulturális minisztert Szilágy Szabolcs, a Kossuth Rádió munkatársa előbb a Toró T. 

Tibor autonómia-színvallására vonatkozó felszólításáról kérdezte. 

 

A sajtó szabadságáról és szerepéről beszélgettek Marosvásárhelyen  
2014. március 14. – maszol.ro 

Vincze Lóránt és Peti András RMDSZ-politikusokkal találkozott péntek délelőtt, március 

15-t megelőzően a román, illetve a magyar sajtó. Az európai parlamenti választásokra 

készülő Vincze és Marosvásárhely alpolgármestere a Magyar Sajtó Napjának apropóján 

hívták össze az újságírókat, hogy a politikus – újságíró – közéleti szerepelő viszonyáról 

beszélgessenek. 

 

Az alkotmányos rend elleni cselekményekkel gyanúsítják a Jobbik aktivistáit 
2014. március 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Az alkotmányos rend elleni cselekmények gyanújával indított büntetőjogi eljárást a 

szervezett bűnözés- 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 a DIICOT közleményében. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=160743&cim=csikszereda_kozpontjaban_gyujtott_tamogato_alairasokat_sogor_csaba
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=160786&cim=izsak_egy_nepi_torekvest_nem_lehet_buntetojogszeruen_megkozeliteni_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=160793&cim=kelemen_toro_nincs_abban_a_helyzetben_hogy_az_rmdsz_t_felszolitsa_audio
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/26299-a-sajto-szabadsagarol-es-szereperol-beszelgettek-marosvasarhelyen#sthash.HqDJ6obf.dpuf
http://itthon.transindex.ro/?hir=35765
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Magyarellenes tüntetést hirdetett a Vatra Românească  
2014. március 16. –maszol.ro 

Marosvásárhelyen készülnek tüntetni a Vatra Românească szimpatizánsai az „RMDSZ 

képtelen követelései ellen”. A román nacionalista szervezet sajtóban megjelent felhívása 

szerint a tiltakozó nagygyűlést szerdán 16 és 19 óra között tartják.  

 

Vincze: erős láncszemek kellenek a közösség megtartásához 
2014. március 16. – maszol.ro 

A magyar közösség erőpróbájának nevezte május 25-ét, az európai parlamenti választások 

napját Vincze Lóránt a Maros megyei sárpatakiak előtt vasárnap tartott beszédében. 

Szerinte a közösség ereje jelenti azt, hogy mi magyarként helytállunk, az tudja biztosítani a 

brüsszeli képviseletet és védőernyőt, és az képes előre vinni ügyeinket.  

 

Anyázták Lucian Mândruțát a magyaroknak írt jókívánságai miatt  
2014. március 16. – maszol.ro 

Kénytelen volt letiltani szombat este a Facebook-oldaláról több román felhasználót Lucian 

Mândruță, mert anyázták a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából megfogalmazott 

jókivánságai miatt. Ezt a tévés újságíró közölte a közösségi oldalon. A következőket üzente 

támadóinak: „Azokhoz a románokhoz (magyarokhoz) ragaszkodom, és azokkal tudok 

azonosulni, akik úriemberek. Azokat a románokat és magyarokat szeretem, akik 

munkájukkal és értelmükkel irányítják a saját sorsukat. Nem azokat a lúzereket, akik 

szalmából gyártanak maguknak ősöket, mert mással nem lenne mivel dicsekedniük.” 

 

Átvette a Kossuth-díjat Boráros Imre! 
2014. március 14. – bumm.sk 

A külhoni és azon belül a felvidéki magyarság láttatását, létének hirdetését tartja 

legfontosabb feladatának Boráros Imre, a Komáromi Jókai Színház örökös tagja, aki az 

első felvidéki színészként és az idén egyetlen külhoni magyarként kapta meg a Kossuth-

díjat. 

 

Magyar állami kitüntetést kapott Pázmány Péter, Élesztős Pál, Keszeli Ferenc 
és Szabó Olga 
2014. március 14. – Felvidék Ma 

Balogh Csaba, Magyarország szlovákiai nagykövete és neje, Hetey Ágota március 14-én 

ünnepi fogadást szervezett Nagymegyeren. Ünnepi beszédet Prőhle Gergely, a KÜM 

helyettes államtitkára mondott. Pázmány Péter, Élesztős Pál, Keszeli Ferenc és Szabó Olga 

magyar állami kitüntetést kaptak. Prőhle Gergely szólt a politika-társadalmi 

aktualitásokról, köztük az áprilisi magyar országgyűlési választások és a szlovákiai 

köztársaságielnök-választás jelentőségéről. Hangsúlyozta, most először fordul elő, hogy a 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/26353-magyarellenes-tuntetest-hirdetett-a-vatra-romaneasca#sthash.lvoe2RXg.dpuf
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/26366-vincze-eros-lancszemek-kellenek-a-kozosseg-megtartasahoz#sthash.VcCPY5Sk.dpuf
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/26346-anyaztak-lucian-mandruat-a-magyaroknak-irt-jokivansagai-miatt#sthash.x9FQHX3B.dpuf
http://www.bumm.sk/93089/atvette-a-kossuth-dijat-boraros-imre.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/44587-magyar-allami-kituntetest-kapott-pazmany-peter-elesztos-pal-keszeli-ferenc-es-szabo-olga
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/44587-magyar-allami-kituntetest-kapott-pazmany-peter-elesztos-pal-keszeli-ferenc-es-szabo-olga
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magyar könnyített honosítás révén állampolgárságot szerzett határon túl élő magyarok 

százezrei is részt vehetnek a magyarországi országgyűlési választásokon. 

 

Bárdos Gyula szerint eredménye egy új korszak kezdete 
2014. március 16. – hirek.sk 

Bárdos Gyula, a Magyar Közösség Párja államfőjelöltje elégedett a köztársaságielnök-

választás első körében elért 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. 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. 

 

Bugár: mondtuk Hrušovskýnak, hogy lépjen vissza 
2014. március 16. – Új Szó 

Két héttel a parlamenti választások első fordulója előtt mondtuk Pavol Hrušovskýnak, a 

Népi Platform közös jelöltjének, hogy lépjen vissza – mondta Bugár Béla. A Híd elnöke 

kifejtette, a párt szimpatizánsai közül sokan Bárdos Gyulára szavaztak. „Az első 

fordulóban az emberek a szívükkel szavaztak, remélem, a másodikban az eszükkel fognak” 

– tette hozzá. 

 

Bárdos Gyula: a kocka el van vetve, változás lesz Szlovákiában 
2014. március 16. – hirek.sk 

Bárdos Gyula portálunknak elmondta: sikerült teljesíteni a kitűzött célt, az 5 százalék 

feletti támogatottságot jó eredménynek tartja. Bárdos reményét fejezte ki, hogy az elért 

eredmény, az 5 százalékos lélektani határ átlépése pozitívan befolyásolja majd a következő 

szavazások végeredményeit és felrázza a hazai magyarságot. „Úgy látom, hogy megmozdult 

az állóvíz Szlovákiában. Akár Robert Fico, akár Andrej Kiska nyeri az államfőválasztást, az 

országban mindenképpen komoly változás lesz, hiszen a kocka el van vetve. A pozitív 

változásokat előidéző események során mi, felvidéki magyarok mindig a jó oldalon 

szeretnénk állni.“ 

 

Kit támogassanak a magyarok? 
2014. március 16. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

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. Ez mindkét esetben probléma. Berényi József, az 

MKP elnöke szerint Bárdos Gyula nagyon jól megoldotta azt a nem egyszerű feladatot, 

hogy elsőként állt ki a szlovák politika színterére úgy, hogy magyar nemzetiségű jelöltként 
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indult az államfőválasztáson. A kitűzött célt is elérték, a magyar témák ismét megjelentek 

a szlovák politikai közéletben. 

 

Bárdos Gyula három választókerületben győzött 
2014. március 16. – hirek.sk 

Bárdos Gyula, a Magyar Közösség Pártja államfőjelöltje három választókerületben, a 

dunaszerdahelyiben, a komáromiban és az érsekújváriban aratott győzelmet a 

köztársaságielnök-választás első fordulójában. 

 

Bugár: a Híd választói tudják, kire ne szavazzanak 
2014. március 16. – bumm.sk, Új Szó 

„A Híd választói tudják, kire ne szavazzanak. Ellenzik a hatalom koncentrációját. Annak 

ellenére, hogy Kiska urat nem ismerjük, - de ismerjük Robert Ficot. Ezért azt javasoljuk 

választóinknak, hogy Kiska úrra szavazzanak. Hisszük, hogy a jövendő elnök nem valaki 

ellen harcol majd, hanem a demokrácia őre lesz, védelmezi a kisebbségeket, a gyengéket és 

méltó módon képviseli országunkat.“- mondta Bugár Béla, a Híd elnöke. Pavol Hrušovský, 

a jobboldali pártok (KDH, SDKÚ-DS, Híd) közös jelöltjének veresége mögött szerinte több 

tényező is áll. Ezek egyike, hogy a választásokon több olyan jelölt is indult, aki 

szavazatokat vont el tőle, mint például Milan Kňažko vagy Bárdos Gyula. 

 

Pásztor István: A választásnak a VMSZ lehet az egyik meglepetése 
2014. március 16. – Vajdaság Ma 

Jó választási eredményre számítanak a politikusok a vasárnapi szerbiai előre hozott 

parlamenti választásokon. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke 

szavazata leadásakor úgy fogalmazott, hogy a választásnak a VMSZ lehet az egyik 

meglepetése. 

 

Pásztor: A VMSZ a választások egyik győztese 
2014. március 16. – Vajdaság Ma 

Az eddig ismert választási adatok alapján a Vajdasági Magyar Szövetség és a vajdasági 

magyar közösség a mai nap egyik győztese – nyilatkozta a részeredmények tükrében 

Pásztor István, a VMSZ elnöke a párt szabadkai székházában. A pártelnök megköszönte a 

támogatást azoknak, akik bizalmat szavaztak a VMSZ-nek. Utoljára 22 évvel ezelőtt volt a 

vajdasági magyar politikának annyi mandátuma, mint amennyi most lesz – jelentette ki 

Pásztor. Hozzátette: akkor 100 ezerrel több vajdasági magyar élt Szerbiában. A várható 

eredmények versenyeznek azzal, amit a történelmi VMDK elért. 
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Vučić: Kezet nyújtunk mindenkinek 
2014. március 16. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Párt (SNS) vasárnap késő este bejelentette, hogy győzött az előre hozott 

parlamenti választáson. Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke kijelentette, 

kész kezet nyújtani sokaknak, az SNS párbeszédet és együttműködést kínál mindenkinek 

és “vevő” a Szerbiát jobbá tevő, segítő ötletekre. Miután az SNS választási stábjában 

közölték az eredményeket, amelyek a párt fölényes győzelméről szólnak, Vučić azt mondta, 

a haladók számára a “legfontosabb a partnerség a polgárokkal”, közölte a B92. 

 

Garázda fiatalok összetűzése Temerinben 
2014. március 15. – Vajdaság Ma 

A temerini rendőrség közrend megsértése és garázdaság miatt szabálysértési eljárást 

kezdeményez hat fiatal ellen, akik egyike még kiskorú. A temerini Petőfi Sándor utcában, 

az MM pékség előtt a kora reggeli órákban a helybeli Vladimir A. (25) és Dejan A. (24) 

összetűzésbe keveredett az ugyancsak temerini Gy. Csongorral (19), K. Csongorral (21) és a 

budiszavai N. Csabával (19), valamint egy 17 éves temerini fiúval, majd lökdösődtek, aztán 

pedig szétszéledtek. 

 

A nyugalom biztosításáról fogadtak el memorandumot Beregszászban 
2014. március 14. – MTI, hirado.hu 

Beregszász nyugalmának, stabilitásának és nemzetiségi békéjének közös biztosításáról 

fogadtak el egyetértési memorandumot a városban működő politikai pártok és civil 

szervezetek. A Babják Zoltán beregszászi polgármester kezdeményezésére elfogadott 

dokumentumban az aláírók leszögezték, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek a város 

területén található nemzetiségi és vallási jelképek, emlékművek, emléktáblák, temetők 

sértetlenségének biztosítása, az irántuk tanúsított tolerancia fenntartása, az ellenük 

irányuló esetleges vandalizmus bármilyen megnyilvánulásának elítélése és szigorú 

megbüntetése érdekében. 

 

Szakértő: Szűkítené a kárpátaljai magyarság jogait az új nyelvtörvény 
2014. március 15. – MTI, hirado.hu 

A nyelvtörvénytervezet elveiben és előírásaiban is alkalmatlan a hatályban lévő törvény 

helyettesítésére, mert alapvetően szűkíti a nyelvi közösségek jogait - véli Tóth Mihály, 

Kijevben élő kisebbségjogi szakértő, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) 

tiszteletbeli elnöke, aki bejelentette, hamarosan a parlamenti kodifikáló bizottság és a 

nyilvánosság elé tárja saját nyelvtörvénytervezetét. 
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Felavatták a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének székházát 
2014. március 16. – Pannon RTV 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének felújított székházát Répás 

Zsuzsanna, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára adta át március 

15-e alkalmából. Egy nappal a március 15-i nemzeti ünnep után egy régi állom teljesült be, 

amikor megnyitották a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének székházát. A 

HMDK elnöke Jakab Sándor elmondta, hogy 22 év vándorlás után végre otthonra talált a 

horvátországi magyarok országos szervezete. „Nagyon fontos megjegyeznem, hogy 

otthonra talált már megalakulása után azonnal a horvátországi magyarok szívében és 

lelkében, és ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen ez az a kőszikla, amelyre épültünk, és 

amelyre ez a ház is épül. Remélem, és bízok benne, hogy igazi tartalommal éppen ezért 

tudjuk majd feltölteni, és méltóan büszkék lesznek rá nem csak a mai magyarok, hanem 

utódaink, maradékaink is.” 

 

A nemzetpolitikai államtitkárság aggódik a venezuelai magyarok miatt 
2014. március 14. – MTI, hirado.hu 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság aggodalommal figyeli a Venezuelában kialakult 

helyzetet, különös tekintettel az ott élő népes magyar közösségre. Az államtitkárság 

hozzátette: tudomásukra jutott, egyre több venezuelai magyar kénytelen elhagyni az 

országot az egyre növekvő erőszakhullám, az alapvető emberi jogok hiánya, illetve a 

kilátástalan gazdasági helyzet miatt. 

 

Már magyar sérültje is van a tüntetéseknek 
2014. március 16. - Lukács Csaba - MNO 

Magyar sérültje is van már a venezuelai tüntetéseknek. A latin-amerikai ország 

összeomlóban: miközben a világ legnagyobb ismert kőolajkészletével rendelkezik, az 

emberek összeverekednek egy liter tejért. Hiánycikk a toalettpapír, a dollár 

feketeárfolyama tizenkétszerese a hivatalosnak, és bejelentették a benzin árának emelését 

2600 százalékkal! 

 

Újra megnyílt a magyar főkonzulátust Krakkóban 
2014. március 16. – Nemzeti Regiszter 

Martonyi János magyar és Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter pénteken 

Krakkóban ünnepélyesen újra megnyitotta Magyarország főkonzulátusát. A 2009-ben 

takarékossági okokból bezárt főkonzulátus újranyitására a magyar külképviseleti hálózat 

bővítése, illetve a magyar-lengyel politikai és gazdasági kapcsolatok további fejlesztése 

keretében került sor. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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