Nemzetpolitikai
sajtószemle
2014. március 12.

2014. március 11. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap
Felelősséget vállalt az RMDSZ részvételével alakult új kormánya programjáért Victor
Ponta miniszterelnök kedden a parlament előtt. A 2016-ig terjedő kormányzati
célkitűzéseket tartalmazó dokumentum csaknem teljes egészében a 2012-es
kormányprogramra épül - mutatott rá a parlament előtt elmondott beszédében a
kormányfő. A kormányprogram kisebbségi fejezete nem változott az RMDSZ kormányra
lépése nyomán. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke ezt korábban azzal magyarázta, hogy
már 2012-ben Ponta az RMDSZ-től „kölcsönözte” ezt a részt.

Vezető hírek

Felelősséget vállalt a kormány a régi-új programért

Semjén Zsolt: a honosítás és a regisztráció is sikertörténet
2014. március 11. – MTI, MNO, hirado.hu, kormany.hu
A honosítást és a regisztrációt egyaránt sikertörténetnek nevezte Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke kedden Celldömölkön. Véleménye szerint a
parlamenti ciklus végére meglesz a 600 ezer állampolgársági kérelem, addig csaknem 550
ezer ember le is teszi az állampolgársági esküt, és 200 ezer körül lesz azoknak a száma,
akik regisztrálnak a választásokra. 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 – tette hozzá.

Németh Zsolt: Vasárnap jó helyre kell tenni az X-et!
2014. március 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Hírlap
Vajdasági körútja során kedd délelőtt Magyarkanizsán járt a Magyar Külügyminisztérium
parlamenti államtitkára. Németh Zsolt a Vajdasági Magyar Szövetség meghívására
látogatott Vajdaságba. Magyarkanizsán Pásztor Bálint, a VMSZ parlamenti
frakcióvezetője, a helyi önkormányzat és a párt helyi vezetőinek társaságában
megtekintette a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményt, a Városházán rövid időre
benézett a szabadkai Magyar Főkonzulátus éppen zajló nyílt fogadónapjára, amelyen
minden eddigi vajdasági kihelyezett konzuli fogadónap rekordját megdöntő, összesen 340
honosítási kérelmet vett át Kovács Gábor konzul és nyolc munkatársa.

Ismeretlen elkövetők felgyújtották a vereckei emlékművet
2014. március 11. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap
Két ismeretlen elkövető hétfő este gyúlékony folyadékkal leöntötte, majd felgyújtotta a
Vereckei-hágón emelt magyar honfoglalási emlékművet. Brenzovics László, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökhelyettese elmondta: a vereckei emlékmű
felgyújtását a tavaly felszerelt térfigyelő kamerák felvételeinek visszanézésekor vették észre
a KMKSZ ungvári központi irodájának munkatársai. A KMKSZ közleményben ítélte el a
rongálást. Kiemelte, hogy a vereckei emlékmű újbóli felgyújtása súlyos magyarellenes
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2014. március 11. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap
A Nemzetpolitikai Államtitkárság közleményben felháborítónak és méltatlannak nevezte,
hogy amíg Ukrajna a válság leküzdéséért és a demokratizálódásért küzd, egyesek a
rendkívül feszült helyzetben megpróbálnak nemzetiségi feszültséget szítani azzal, hogy
megrongálják a vereckei honfoglalási emlékművet. „Magyarország többször is kiállt a
Ukrajna demokratizálódása mellett és támogatja az Európai Unióval kötendő társulási
szerződés mihamarabbi aláírását” - rögzítették, hozzátéve: ezért értetlenül állnak az előtt,
hogy ukrán szélsőségesek megpróbálják a két ország közötti jó viszonyt cselekedetükkel
aláásni.

Nemzetpolitikai Kutatóintézet: Kompromisszumos koalíciós megállapodást
kötött az RMDSZ
2014. március 11. – MTI, hirado.hu
A Nemzetpolitikai Kutatóintézet szerint minden jel arra mutat, hogy a magyarsággal
szembeni nacionalista támadások a kampányidőszakban is jelen lesznek Romániában,
ezúttal azonban nem a szociáldemokraták, hanem az ellenzék pártjai fogják megadni az
alaphangot. A Kutatóintézet elemzése szerint a koalíciós megállapodás magyarságot érintő
pontjainak érvényesítése a következő időszakban minden kérdésben komoly
nyomásgyakorlás függvénye lesz.

Székelyföld autonómia-törekvéseiről beszélt Sógor az EP-ben
2014. március 11. – Erdély Ma, Krónika
A Székely Szabadság Napjának üzenetét tolmácsolta Sógor Csaba európai parlamenti
képviselő a márciusi strasbourgi plenáris ülésen, a tüntetés napján. Az RMDSZ EPképviselője elmondta, a Romániában élő magyarok helyzete kapcsán még számos
tisztázatlan kérdés van, ezért a közösség párbeszédre kéri a román kormányt. „A mai
napon az erdélyi Marosvásárhelyen újra békés tüntetésen kérték a Romániában élő
magyarok a magyar többségű Székelyföld területi autonómiáját. A közel 1,5 milliós
romániai magyarság több évtizede megfogalmazta azt az igényét, hogy a többségében
magyarok lakta Székelyföld sajátos státusú régiót képezzen, Románia területi integritását
tiszteletben tartva nagyobb döntéshozatali jogosítványokat kaphasson” – fogalmazott
Sógor Csaba az Európai Parlament strasbourgi székhelyén.

Vezető hírek

Nemzetpolitikai államtitkárság: megdöbbentő a vereckei honfoglalási
emlékművet ért újabb rongálás

Erdély Magyarország

provokáció.
A jelenlegi ukrajnai helyzetben a magyar közösség ellen elkövetett
szimbolikus erőszakcselekedet különösen fenyegető.
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2014. március 11. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Krónika
A keddi román lapok a Mediafax és Agerpres hírügynökség helyi tudósítóinak jelentései
alapján tárgyilagosan tudósítottak a hétfői marosvásárhelyi Székely szabadság napja
elnevezésű
demonstrációról,
beszámolóikban
azonban
nem
a
székelyek
autonómiaköveteléseire, hanem az „engedély nélküli menetelés” során a
rendfenntartókkal dulakodó „szélsőséges csoportok randalírozására” helyezték a
hangsúlyt.

Erdély

Román média: magyar szélsőségesek randalíroztak Marosvásárhelyen

A „polgári séta” visszhangja
2014. március 11. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika, Magyar Nemzet
A Székely Szabadság Napja alkalmából tartott megmozduláson az SZNT elnöke, Izsák
Balázs szerint szükségtelen és sajnálatos volt a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
részvétele és rendbontó megnyilvánulása az eseményen. Ugyanezen az állásponton van
Valentin Bretfelean, aki szerint a szélsőséges megnyilvánulásokért felelősségre kell vonni a
szervezőket. Az SZNT elnöke, Izsák Balázs, mint mondta, kezdettől fogva nem örült a
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai, postaréti megemlékezésen való
megjelenésének. Hozzátette: utólag szerzett tudomást a csendőröket provokáló
incidensről.

Kifogásolt európai parlamenti felszólalás – Ismét nekiestek Tőkésnek
2014. március 12. – Erdély Ma, Háromszék
Újból felháborodást váltott ki a román politikusok körében Tőkés László nyilatkozata,
amelyben az európai parlamenti képviselő a székely szabadság napján zajlott
marosvásárhelyi tüntetés kapcsán a romániai magyarok követeléseire, Székelyföld
autonómiaigényére hívta fel a figyelmet hétfő este Strasbourgban az EP plenáris ülésén az
egyperces felszólalások sorában. Tőkés László arról beszélt, hogy „a román
államnacionalizmus asszimilációs és betelepítési politikája következtében Erdély és
Székelyföld magyarsága saját szülőhazájában már-már a krími tatárokéhoz hasonló
helyzetbe jutott”.

Kifizetik a magyar tanítók pluszóráit
2014. március 11. – Krónika
Ki kell fizetni a magyar tanítóknak a többletórák után járó pluszpénzt – válaszolta az
oktatási minisztérium a Hargita megyei tanfelügyelőségnek a magyar pedagógusok
bérezésével kapcsolatos beadványára. Bartolf Hedvig főtanfelügyelő azt követően fordult a
szaktárcához pontosításért, hogy a Brassó megyei táblabíróság egy, a témában indított
perben hozott végleges ítéletében kimondta, hogy a magyar tanítók nem jogosultak a
pluszpénzre. Az oktatási minisztérium mostani válaszában megerősítette, hogy ki kell
fizetni a magyar tanítók többletóráit. Bartolf Hedvig Hargita megyei főtanfelügyelő
elmondta, a minisztérium pontosítása szerint a tanügyi törvény értelmében órabérként
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Borbély: nem lehet kettős mércét alkalmazni az ukrajnai nyelvtörvénnyel
kapcsolatban

Erdély

kell kifizetni a kisebbségek nyelvén oktató iskolák elemi osztályaiban dolgozó
pedagógusoknak a román tannyelvű osztályok óraszámai felett ledolgozott órákat.

2014. március 11. – transindex.ro, maszol.ro
Az ukrajnai fejleményekről, a krími ukránok és az orosz ajkú lakosság közötti konfliktusok
alakulásáról, illetve az ezzel kapcsolatos román parlamenti álláspontról tartott
sajtótájékoztatót március 11-én Borbély László, a képviselőház külügyi bizottságának
elnöke, és Petru Filip, a szenátus külügyi bizottságának elnöke. Borbély elmondta,
Ukrajnában nagy számú magyar és román közösség él, akik eddig anyanyelvüket szabadon
használhatták. „Elhamarkodott és téves volt az ukrajnai nyelvtörvény hatályon kívül
helyezése, de szerencsére a tegnap ígéretet kaptunk az ukrán hatóságoktól arra, hogy
hamarosan visszatérnek a nyelvtörvény előírásaira. Annak ellenére, hogy most együtt
harcolunk az ukrajnai románok és az ukrajnai magyarok kisebbségi jogaiért, Romániában
mikor erről tárgyalunk még mindig elutasító magatartást tapasztalunk egyes pártok
részéről. Nem lehet kettős mércét alkalmazni, az ukrajnai nyelvtörvény előírásaihoz
hasonló nyelvtörvényt itt is érvényesíteni kellene” – szögezte le Borbély László.

Băsescu a Jobbik kitiltását kérte a kormánytól és a parlamenttől
2014. március 11. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Szabadság, hirado.hu, Erdély Ma
A Jobbik vezetőinek és tagjainak Romániából való kitiltását kérte a kormánytól és
parlamenttől kedden Traian Băsescu államfő az előző napi marosvásárhelyi Székely
Szabadság Napja miatt. "A Jobbik egy szélsőséges párt, amely nem visel felelősséget az
egyesült Európáért, csak saját kicsinyes céljait követi. Európában növekszik a szélsőséges
pártok súlya, és ha Magyarország nem tudja féken tartani őket, Romániában nincs
keresnivalójuk" - jelentette ki Băsescu.

Borbély: elutasítunk minden szélsőséget
2014. március 11. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
A Székely Nemzeti Tanács által szervezett tegnapi autonómiatüntetés kapcsán Borbély
László, az RMDSZ politikai alelnöke kijelentette, a marosvásárhelyiek 1990 márciusában,
amikor külső erők egymásnak ugrasztották a helyi román és magyar közösségeket, szerinte
eldöntötték, hogy ez nem szabad még egyszer megtörténjen. "Visszautasítunk mindenféle
szélsőséges megnyilvánulást, visszautasítjuk azt is, hogy magyarországi pártok
pártpropagandára használják ki ezeket a rendezvényeket, és különböző szórólapokat,
újságokat osztogassanak, felesleges feszültséget keltve nálunk” – nyilatkozta Borbély.
Hozzátette, ami az autonómia törekvéseket illeti, ez az RMDSZ programjában már 1993
óta szerepel, békés tüntetéseken, mint például a március 15-i megemlékezés a Postaréten.
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2014. március 11. – transindex.ro
Egyáltalán nem kellene engedélyezni a jövőben a székely szabadság napi felvonuláshoz
hasonló rendezvényeket Maros megye prefektusa szerint. Corneliu Grosu a Mediafax
hírügynökségnek azt mondta, törvényben kellene tiltani, hogy a román állam egységét
sértő megmozdulásokat szervezzenek az országban. A prefektus szerint komoly incidensek
nélkül zajlott a tegnapi rendezvény, a törvényellenes cselekedeteket elkövető személyeket
azonban szankcionálni fogják. Azt mondta, a 4000 résztvevő körülbelül fele érkezett más
megyéből, és hogy a Maros megyei résztvevők nem szítottak konfliktust, nem
szabálytalankodtak.

Erdély

A Maros megyei prefektus szerint egyáltalán nem kell engedélyezni a székely
szabadság napjához hasonló rendezvényeket

Többes számban
2014. március 12. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke hangsúlyozta: „Az a felemelő hangulat, amelyet tavaly éltek meg
mindazok (és nem csak), akik részt vettek a marosvásárhelyi székely szabadság napján,
szinte nyom nélkül szertefoszlott a második születésnapon. Az elmúlt évek egyetlen
mértékadó és –tartó szervezete, az autonómiatörekvéseket következetesen, őszintén és
önzetlenül képviselő Székely Nemzeti Tanács most hibázott, amikor belement a
félmegoldásba, és hagyta, hogy a megemlékezőket-tüntetőket úgy terelgessék a járdán a
csendőrök, mint az állatokat”.

Izsák: sem elfáradni, sem letörni nem fogunk
2014. március 11. – Erdély Ma, hirado.hu, Kossuth Rádió
Ismét sikerült felmutatni azt a közösségi akaratot, amely Székelyföld autonómiájára
irányul; olyan közösségi igényről van szó, amely fölött nem lehet átlépni, ezzel
Bukarestnek is számolnia kell – jelentette ki a Marosvásárhelyen második alkalommal
megtartott Székely szabadság napja elnevezésű autonómiatüntetésről a Székely Nemzeti
Tanács elnöke a Kossuth Rádióban. Az új összetételű román kormányra utalva Izsák
Balázs kijelentette: az RMDSZ arról döntött, hogy tervezetet dolgoz ki Székelyföld
autonómiájára. Hozzátette: kapott egy esélyt a párbeszéd, igényünket pedig
megerősítettük – fogalmazott.

Izsák Balázs: idegen célokat nem kívánunk szolgálni
2014. március 11. – maszol.ro, Magyar Nemzet
„A mi rendezvényeinken nincs keresnivalója olyanoknak, akik dulakodni akarnak, a mi
céljainktól idegen célokat nem kívánunk szolgálni” – jelentette ki a maszol.ro-nak Izsák
Balázs a marosvásárhelyi autonómiatüntetésen jelenlévő hatvannégy vármegyés
fiatalokról. Az SZNT elnökének gyorsértékelője.
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2014. március 11. – szekelyhon.ro
Az európai parlamenti választásokon való induláshoz szükséges támogató aláírások közül
az RMDSZ Maros megyében a vállalt szám háromnegyedét, Marosvásárhelyen pedig
kétharmadát gyűjtötte eddig össze. Ahhoz, hogy egy párt indulhasson az európai
parlamenti választásokon, országos szinten 200 ezer támogató aláírást kell összegyűjtenie.
Az RMDSZ esetében a Maros megyei szervezet 40 ezret, ebből a marosvásárhelyi 15 ezret
vállalt. „Az aláírásgyűjtés a tervezett ütem szerint zajlik, a penzum háromnegyedét
teljesítettük, és a március 22-ei határidőig meglesz a vállalt mennyiség” – ismertette az
RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke, Brassai Zsombor, hozzátéve, néha ő,
valamint a marosvásárhelyi elnök személyesen is bekapcsolódik.

Erdély

Az aláírások háromnegyede, illetve kétharmada gyűlt össze

Izsák Balázs: korlátozásra nem lehet párbeszédet építeni
2014. március 11. – transindex.ro, Krónika
Közleményben mond köszönetet Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a postaréti
megemlékezés és tiltakozás résztvevőinek, akik szavai szerint azt bizonyították, „nem
lankad a következetes kiállás alapvető közösségi törekvésünk iránt.” Izsák megjegyzi, hogy
a hatóságok „korlátozó magatartását" elképzelhetetlennek tartotta egy EU-tagállamban, de
azt is, hogy a „rendfenntartó erők a kapott utasítások szerint jártak el, biztosítva a menetet
a külső provokációktól." Elfogadhatatlannak tartja ugyanakkor, hogy „a helyhatóságok
tiltással, adminisztratív korlátozással zavarják meg egy békés, törvényes megmozdulás
lebonyolítását."

Az MSZP ismertette programját Kolozsváron
2014. március 11. – maszol.ro, Krónika, hirado.hu, Szabadság
Kolozsváron tartott sajtótájékoztatót Ujhelyi István MSZP-s országgyűlési képviselő, a
Magyar Országgyűlés alelnöke a szocialista párt magyar-magyar kapcsolatok terén vállalt
programjáról. Okulni jött, nem okítani, ezt pedig azért tartja fontosnak közölni, mert
Magyarországon sokan azt hiszik, nekik kell megmondani, mi a teendő a határon túli
magyar közösségekben, indított Ujhelyi. Előrebocsátotta azt is, nem szavazatszerzés
céljából érkezett, hiszen nem naiv, tudja, az erdélyi társadalomban erőteljes
támogatottsággal rendelkezik a jobboldal.

Nyelvhasználat ráklépésben
2014. március 12. – Krónika
Az 1989 előtti évek szlogenje volt az, hogy Romániában nincs nemzetiségi probléma, a
mostani nagyváradi helyzet is kicsit ahhoz hasonlítható – szögezte le tegnap a Krónika
megkeresésére Pásztor Sándor, a Körösparti város képviselő-testülete RMDSZ-es
frakciójának vezetője. Pásztort azt követően faggatta a napilap, hogy a
diszkriminációellenes tanács (CNCD) a kétnyelvűség hiánya miatt több pontban is
elmarasztalta a váradi önkormányzatot, ám Ilie Bolojan polgármester tegnap délelőtt úgy
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Winkler Gyula: Magyar nyelven is tájékoztasson Romániában az Európai
Bizottság

Erdély

nyilatkozott, szerinte minden rendben van a helyi önkormányzati szolgáltatások
kétnyelvűségével kapcsolatban.

2014. március 11. – Erdély Ma
Nehezményezem, hogy Romániában a magyar közösség tagjai nem kapnak tájékoztatást az
Európai Bizottságtól (EB) az anyanyelvű médián keresztül. Kérem a Bizottságot, hogy
romániai képviseletén vezesse be a magyar nyelvű tájékoztatást – fogalmazott hétfőn, a
strasbourgi plenáris ülés első napján Winkler Gyula. Az RMDSZ európai parlamenti
képviselői, Winkler Gyula és Sógor Csaba az Európai Bizottságnak benyújtott kérdés
formájában is kérték a magyar nyelvű tájékoztatást. Beadványukban kiemelték: a közel
másfél milliós romániai magyar közösség ugyanolyan szintű és minőségű tájékoztatásra
jogosult, mint a román ajkúak. Véleményük szerint az EU intézményeinek is fontos, hogy a
romániai magyar polgárokat anyanyelvükön és saját médiájuk által tájékoztassák a
mindennapjaikat érintő uniós kérdésekről és politikákról.

Elkészült a romániai
stratégiatervezet

magyar

nyomtatott

sajtóról

szóló

vitaindító

2014. március 12. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, Szabadság
Az RMDSZ kezdeményezésére létrejött Kulturális Autonómia Tanács (KAT) felkérésére
Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője, megírta a romániai magyar nyomtatott
sajtóról szóló vitaindító stratégiatervezet. „A nyomtatott sajtónak kiemelt szerepe lehet az
összerdélyi nyilvánosság megerősödésében. Továbbra is – hasonlóan az 1989 előtti
helyzethez – a megyei lapok dominanciája meghatározó, az országos lapok erőtlenek, a
közszolgálati média lehetőségei korlátozottak. Az internetes médiának egyre nagyobb a
szerepe, azonban egyelőre nem tudja biztosítani azt a platformot, amely generációkon
áthidaló vitát tudna generálni Szatmárnémetitől Sepsiszentgyörgyig. Ki kell alakítani
azokat a tereket, amelyeken meg tudjuk beszélni közös dolgainkat, ebben pedig a minőségi
nyomtatott sajtónak kiemelt szerepe lehet” – mondta Székely István, a KAT elnöke.

Tamás: a szélsőjobb hátráltatja az autonómia-párbeszédet
2014. március 12. – Erdély Ma
Minden jó szándékú megmozdulás elősegíti az autonómia ügyét, szögezte le a Sláger
rádiónak a marosvásárhelyi Székely Szabadság Napját értékelve Tamás Sándor.
Háromszék önkormányzatának elnöke ugyanakkor elítélte, hogy a Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom (HVIM) tagjai a „Vesszen Trianon” és „Székelyföld nem Románia”
jelszavakat skandáltak. A 10-i marosvásárhelyi rendezvény, a felszólalók, és elsősorban az
Izsák Balázs SZNT elnök üzenete az volt, hogy párbeszéddel, a románok meggyőzősével
lehet elérni az autonómia egy bizonyos fokát, az ilyen szélsőjobboldali skandálások nem
segítik a párbeszédet, mondta a háromszéki politikus. Tamás Sándor szerint, ezt kivédeni
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Köztársaságielnök-választási kampányzáró beszélgetés Bárdos Gyulával
2014. március 11. – Oriskó Norbert – Felvidék Ma
Március 15-én köztársaságielnök-választást tartanak Szlovákiában. Kezdődik a kétnapos
kampánycsend, mely előtt az egyetlen magyar jelöltet, Bárdos Gyulát (MKP) kérdezte a
Felvidék Ma. Bárdos elmondta, reméli, hogy március idusán „minél többen átérzik, hogy
ez egy kiváló alkalom arra, hogy egyfajta sajátos magyar népszámlálást is tarthatunk, mely
akár egy újrakezdés napja is lehet”.

Felvidék

nem lehet, hiszen mindenki azt mond, amit akar, de a szervezők feladata, hogy ezeket az
elemeket elszigeteljék.

Nem Fico, hanem a közöny az ellenfelem
2014. március 11. – Durica Katarina – Index
Bárdos Gyulával készült terjedelmes interjút közölt az Index. Az MKP jelöltje elmondta,
úgy érzi, hogy „az emberek párthovatartozás nélkül is pozitívan veszik, hogy van magyar
jelölt. Biztos vagyok benne, hogy el fognak menni szavazni, és nem csak azért fognak rám
szavazni, mert én vagyok az egyetlen magyar jelölt. Ez a megmérettetés nem rólam szól,
hanem rólunk, az egész közösségről. Lehet ez egyfajta magyar népszámlálás.” Elmondta,
„felbőszítette”, hogy a Híd felelőtlenségnek nevezte az indulását. Bárdos szerint a MostHíd úgy támogatta a KDH-s Hrušovskýt, hogy az MKP-val nem egyeztetett, „annak
ellenére, hogy a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyilatkozatának részesei, vagyis többek
közt azt is elfogadták, hogy fontos kérdésekben megkeressük egymást.”

Több közszereplő is kiállt Bárdos Gyula mellett
2014. március 11. – Felvidék Ma, hirek.sk
Az utóbbi napokban több mint féltucatnyi ismert személyiség biztosította támogatásáról
Bárdos Gyulát. Reicher Gellért, Kovács Koppány, Orosz Csaba, Menyhárt József, Kiss
Péntek József, Susányi Mária, Ulman István, valamint Bauer Edit is rövid videókban
fejtette ki véleményét az első magyar jelölt indulásával kapcsolatban.

Felmérés: Kiska ismét közelített Ficóhoz
2014. március 11. – hirek.sk
Négy nappal az államfőválasztás előtt úgy tűnik, már eldőlt, hogy kik mérik össze erejüket
a második fordulóban. A Focus közvélemény-kutató ügynökség felmérése szerint Robert
Fico és Andrej Kiska támogatottsága között már csak 9 százalék a különbség. Bárdos
Gyula, a Magyar Közösség Pártja (MKP) jelöltje a szavazatok 4,3 százalékát gyűjtené be.
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2014. március 11. – hirek.sk
Március 15-ig zajlanak az óvodai beiratkozások Szlovákiában. Az esemény kapcsán Szanyi
Mária, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos választmányi tagja
nyilatkozott portálunknak az általa indított „Fókuszban az óvodák“ című cikksorozatról és
a felvidéki magyar óvodák helyzetéről, kilátásairól. A nyugalmazott pedagógus közölte, az
óvodai beiratkozások kapcsán az egyik szeme sír, a másik nevet. Ennek az az oka, hogy bár
nőtt a magyar óvodák iránti érdeklődés, de azok gyakran helyhiánnyal küszködnek, így
egyes intézmények kénytelenek elutasítani a hozzájuk bebocsátást kérő kicsiket.

Felvidék

Óvodai beiratkozások: a magyar gyermek magyar óvodába való!

Bemész, átveszed, kimész, kitöltöd, visszamész, leadod
2014. március 11. – bumm.sk
A bumm.sk hírportál szerint a címben feltüntetett módon szavazhatnak a szlovákiai kettős
állampolgárok a magyarországi választásokon. A Nemzeti Választási Bizottság döntése
szerint ugyanis nem lehet a nagykövetségen kitölteni a szavazólapot. Ha a rendőrség az
ajtóba áll, lebukhat, és elvesztheti állampolgárságát, aki szavaz. A Nemzeti Választási
Bizottság (NVB) keddi ülésén iránymutatást adott ki arról, hogy azok a magyarországi
lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok, akik Magyarország külképviseletein veszik
át a szavazási levélcsomagjukat, nem tölthetik ki a szavazólapjukat és az azonosító
nyilatkozatot a külképviseleten.

A Híd állatorvost jelöl a dunaszerdahelyi polgármesterségre

Sikerült szilárd alapokra helyezni a magyar-szerb kapcsolatokat
2014. március 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Az elmúlt négy évben sikerült szilárd alapokra helyezni a magyar-szerb kapcsolatokat mondta Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden az MTI-nek.
Az államtitkár hétfőtől kétnapos látogatást tett Belgrádban és a Vajdaságban, és találkozott
mások mellett Aleksandar Vučić miniszterelnök-helyettessel, a Szerb Haladó Párt
elnökével. Németh Zsolt elmondta: tárgyalópartnerével egyetértett abban, hogy a magyarszerb kapcsolatokat az őszinteségre, a kölcsönös tiszteletre és a közös érdekekre kívánják
építeni.

Vajdaság

2014. március 11. – bumm.sk
A Híd párt dunaszerdahelyi szervezetet március 10-én titkos szavazással döntött a
novemberi önkormányzati választások dunaszerdahelyi polgármester-jelöltjéről. A tagság
köréből négy jelöltre tettek javaslatot, de végül csak kettő közül választhatott a jelölőgyűlés
39 résztvevője. Nagy József parlamenti képviselő az EP-képviselőjelöltségére hivatkozva
nem fogadta el a felajánlott bizalmat és maga helyett Csicsai Gábor parlamenti
képviselőtársára tett javaslatot.
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2014. március 11. – Pannon RTV
VMSZ már bebizonyította, hogy tudja mit akar elérni, és tesz is a céljainak
megvalósításáért. Ebben továbbra is számíthat Magyarország segítségére – mondta
Németh Zsolt, Magyarország Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára Csókán, a
Vajdasági Magyar Szövetség programbemutató rendezvényén. Pásztor István, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnöke azt hangsúlyozta, hogy a párt programja biztosítja a valódi
autonómiát, hiszen az élet legfontosabb kérdéseire is kiterjed.

Vajdaság

A vajdasági magyarság büszke lehet az eredményeire

A vajdasági magyarok többségéhez eljutnak az anyaországi elektronikus
médiumok
2014. március 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
Szerbiai látogatása során Németh Zsolt, a magyar Külügyminisztérium parlamenti
államtitkára Topolyán a Vajdaság egyik piacvezető telekommunikációs cégében járt, ahol
az itteni műsorszórási feltételekről és a kisebbségi médiumok helyzetéről tájékozódott.
„Az a szabályozás, amit itt erőltetnek, hogy privatizálni kell az önkormányzati
médiumokat, ennek nincs semmiféle elvi, de úgy látom, egyértelmű jogi alapja sem. A
különféle jogszabályok mást irányoznak elő, tehát van egy ellentmondás a jogrendszeren
belül. Egy ilyen helyzetben a politikának világos irányt kell szabnia. A VMSZ álláspontja
egyértelmű, ellenzik a privatizációt.

Rekordszámú kérvényt nyújtottak be a magyarkanizsai konzuli fogadónapon
2014. március 11. – Pannon RTV
Kihelyezett konzuli fogadónapot tartott Magyarkanizsán a szabadkai magyar főkonzulátus.
Szerbiában nyílt fogadónapon egy nap alatt még nem vettek át olyan sok kérelmet a
főkonzulátus munkatársai, mint Magyarkanizsán, nyilatkozta a fogadónapot vezető Kovács
Gábor konzul. A magyarkanizsai konzuli fogadónapon öt óra leforgása alatt a főkonzulátus
nyolc munkatársa 340 honosítási kérelmet vett át a lakosoktól.

Magyarország vidékfejlesztési minisztere Vajdaságban
2014. március 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség meghívására Vajdaságba látogatott dr. Fazekas Sándor,
Magyarország vidékfejlesztési minisztere, aki hétfőn egész napos körutat tett ÉszakBácskában. A miniszter délelőtt Palicson részt vett egy vidékfejlesztési konferencián, majd
Bácskossuthfalvára látogatott, ahol megtekintette az épülő marhafarmot, a helyi
magtárolót és a gyümölcsaszaló kisüzemet.

Bácskossuthfalván járt Fazekas Sándor
2014. március 11. – Vajdaság Ma
Munkatársai, valamint dr. Takács László vezetőkonzul és Fremond Árpád köztársasági
parlamenti képviselő társaságában vajdasági útja során Bácskossuthfalvára is ellátogatott
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Elkészült Vajdaság statútumának a tervezete
2014. március 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Közel két hónapos munka után elkészült Vajdaság statútumának a tervezete, amelynek
elfogadásával várhatóan a statútum összhangba kerül a szerbiai alkotmánnyal – írja a
Večernje novosti. Mint ismeretes, a statútum egyes szakaszainak alkotmányellenességéről
szóló alkotmánybírósági döntés megszületése után külön munkacsoport alakult, amelynek
feladata, hogy a rendelkezésre álló fél év alatt összehangolja a tartomány statútumát az
alaptörvénnyel. Pásztor István, a vajdasági parlament elnöke várakozásai szerint a
határidő lejártáig, azaz június 6-áig a tartományi és a köztársasági parlament is döntést
hoz a statútum most elkészült tervezetéről.

Vajdaság

dr. Fazekas Sándor, Magyarország vidékfejlesztési minisztere. A vendégeket Fazekas
Róbert, a helyi közösség tanácsának elnöke köszöntötte, majd három vállalkozást
tekintettek meg. Ellátogattak a PIK Részvénytársaság marhafarmjára, ahol jelenleg 1250
jószágot hizlalnak, de ezt még növelni szeretnék. Megtekintették a Tóthpál és R cég
magtárolóját, valamint az Agrodima gyümölcsaszaló üzemet.

Március tizenötödikei ünnepségek Adán és Zentán
2014. március 12. – Vajdaság Ma
Adán a megemlékezések sora március 12-én, szerdán 16 órakor kezdődik a Damjanichemlékműnél megtartandó koszorúzással, ahol dr. Varga István, a Magyar Országgyűlés
képviselője és dr. Dévavári Zoltán, a VMSZ alelnöke mondanak köszöntőt. Ugyanezen a
napon az esti órákban Törökfalun is megemlékezést tartanak a helyi Művelődési
Otthonban a Százszorszép Művelődési Egyesület, a Junitisz Ifjúsági Szervezet és a
Búzavirág asszonykórus szervezésében.

A VSZL fontosnak tartja a nemzeti közösségek szerzett jogainak tiszteletben
tartását
2014. március 11. – Pannon RTV
Vajdasági Szociáldemokrata Liga kisebbségi képviselőjelöltjei ismertették választási
programcéljaikat Újvidéken. Mint hangsúlyozták, megválasztásuk esetén feladatuknak
tekintik a kisebbségek szerzett jogainak tiszteletben tartását. A VSZL a Boris Tadić vezette
Új Demokrata Párt koalíciójának listáján szerepel. Olena Papuga ruszin képviselőjelölt a
kisebbségi nyelven megjelenő tankönyveket hiányolta.
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2014. március 11. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap
A Külügyminisztérium elítéli a vereckei honfoglalási emlékmű megrongálását, amely a
tárca szerint megzavarhatja Kárpátalja többnemzetiségű lakosainak békés egymás mellett
élését. A tárca megdöbbenéssel értesült arról, hogy a magyar nemzeti ünnephez közeledve
ismeretlenek hétfő este olajjal leöntötték és meggyújtották az emlékmű kőoltárát. Az
oltárra helyezett koszorúk, szalagok megégtek, és az oltár is károsodott.

Kárpátalja

KüM: a vereckei emlékmű megrongálása megzavarhatja a kárpátaljai
nemzetiségek egymás mellett élését

Gajdos: provokáció a Szabadság párti indítvány
2014. március 11. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap
Az ukrán parlament magyar nemzetiségű képviselője provokációnak tartja a pártja
betiltására irányuló indítványt. Gajdos István szerint ezzel a Szabadság párt újabb frontot
nyitott, ezúttal a magyarságot kiáltva ki az ukránok ellenségének.

Botrányos volt a beregszászi önkormányzat ülése

Földtörvény és bankadó
2014. március 12. – Ágoston Balázs – Demokrata
Szalay-Bobrovniczky Vince Magyarország bécsi nagykövete elmondta, hogy Ausztriában
harmincezer őshonos magyar él, nagyobb részük Burgenlandban és Bécsben. A bécsi
magyarok a legaktívabbak, ahol nemrég egy új magyar szervezet az Ausztriai Magyar
Kerekasztala alakult. A többi szervezettel közösen szeretnék elérni, hogy az évi kisebbségi
támogatás növekedjen. Kiemelt cél, hogy Bécsben megalakuljon egy magyar iskola, ami
megvalósítható hiszen az utóbbi időben sokat változott az osztrákok hozzáállása a
kisebbségi kérdésekhez.
(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2014. március 12-i számában olvasható.)

Ausztria

2014. március 11. – MTI, Index
Botránnyal végződött a magyar többségű Beregszászi járás tanácsának keddi ülése,
amelyen a testület február végén lemondott elnöke, Knobloch György visszavonta
lemondását, ezért az ellenzéki képviselők kivonultak az ülésről. Sin József képviselő, a
KMKSZ frakcióvezetője elmondta, még mielőtt napirendre tűzték volna a lemondás ügyét,
Knobloch váratlanul bejelentette, hogy visszavonja a lemondását, mert továbbra is ő
akarja irányítani az önkormányzati testületet, így a képviselők erről voksoltak.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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