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2014. március 17. – MTI, hirek.sk, Kormány.hu, Magyar Hírlap
A nemzetpolitikai helyettes államtitkár szerint a hétvégi elnökválasztáson a magyar
közösség szempontjából született jó eredmény erősíti a felvidéki magyarság identitását.
Répás Zsuzsanna a Nemzetpolitikai Kutatóintézet témában rendezett hétfői
konferenciáján kiemelte: van ok ünnepelni, nagyon fontos eredmény született. A jövőre
nézve is erőt fog adni a felvidéki magyar közösségnek, hogy vállalták az önálló jelölt
indításának felelősségét és súlyát. Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke
elmondta, jobb eredményre számítottak, de a mozgósítás nem sikerült megfelelően. Az
eredmény ugyanakkor megteremtette annak a lehetőségét, hogy a következő választásokon
is legyen magyar jelölt - közölte, kiemelve: Bárdos Gyula jól helyt állt.

Vezető hírek

Államfőválasztás - Répás: a jó eredmény erősíti a felvidéki magyarság
identitását

Végleges eredmény: A haladóknak 158, a VMSZ-nek 6 mandátum
2014. március 17. – Vajdaság Ma
A Köztársasági Választási Bizottságnak (RIK) a szavazóhelyek 99,08 százaléka által
jóváhagyott eredményei szerint a Szerb Haladó Párt (SNS) 158 mandátumot szerzett a
vasárnapi parlamenti választáson, a Vajdasági Magyar Szövetséget (VMSZ) pedig az
eredmények alapján 6 képviselői hely illeti meg. Az SNS-re eszerint 1 727 444
választópolgár adta le a voksát, ami a szavazatok 48,34 százalékát jelenti. A parlamenti
küszöböt átlépő többi párt közül a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) köré tömörülő koalíció
13,51 százalékot, azaz 482 710 szavazatot szerzett, a Demokrata Párt (DS) 6,04 százalékot
szerzett, ami 215 953 voksot jelent, az Új Demokrata Párt (NDS) pedig 5,71 százalékos
támogatottságot, azaz 203 916 szavazatot tudhat magáénak.

Negatív tendenciát sikerült megfordítani
2014. március 17. – MTI, Kormány.hu , Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Hírlap
A nemzetpolitikai helyettes államtitkár szerint a vasárnapi szerbiai választások
eredményei azt mutatják, hogy van lehetőség a magyar út képviseletére, és nem csupán az
asszimiláció az egyetlen lehetőség a magyar közösségek számára. Erről Répás Zsuzsanna
beszélt a hétvégi voksolást értékelve a Nemzetpolitikai Kutatóintézet konferenciáján.
Pásztor István, a VMSZ elnöke kiemelte: közvetlen kormányzati szerepvállalásra nem, de
arra készülnek, hogy az általuk meghirdetett és elfogadott program elemeit bevigyék és
lássák a szerb kormány programjában. Azt szeretnék, hogy fiatal szakpolitikusaik jussanak
kulcsfontosságú tárcáknál államtitkári pozíciókba.

Băsescu szerint udvariatlanság volt autonómiáról beszélni március 15-én
2014. március 17. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika, Szabadság, Erdély
Ma, MTI, Magyar Nemzet
Traian Băsescu államfő udvariatlan gesztusnak minősítette, hogy több magyarországi
politikus az erdélyi magyarság autonómiatörekvéseinek támogatásáról beszélt a március
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Szávay szerint az erdélyi magyarságot is meg akarják félemlíteni a Jobbik
kitiltásával
2014. március 18. – transindex.ro, MTI, maszol.ro
A Jobbik nem fogadja el, hogy több tagját egy-egy évre kitiltották Romániából. Szávay
István, a párt országgyűlési képviselője - akire ugyancsak vonatkozik a döntés - hétfő este
az MTI-nek azt mondta: felháborítónak tartja a döntést és homályosnak az indoklást.
Kiemelte: a Jobbik nem tett és nem mondott olyat, ami alapján ezt a döntést meg kellett
volna hozni. A politikus úgy véli: sokkal inkább román belpolitikai vonzatai vannak az
ügynek, amit Victor Ponta kormányfő nyilatkozatára alapoz, miszerint Traian Băsescu
államfő akarja lefölözni ennek politikai hasznát. Hozzátette: szerinte éppen ez a
kulcskérdés, s a Jobbik ennek áldozata.

Román kitiltás – A Jobbik két országgyűlési képviselője a kitiltottak listáján
2014. március 17. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, transindex.ro, Magyar Nemzet, MHO
Négy magyar állampolgár, köztük a Jobbik két országgyűlési képviselője, Szávay István és
Zagyva György Gyula egy évig nem léphet be Romániába – jelentette be hétfőn Monica
Dajbog, a román belügyminisztérium szóvivője. Ugyancsak egy évre kitiltották
Romániából Tyirityán Zsoltot, a Betyársereg tagját és Mikola Bélát, az Új Magyar Gárda
tagját – tette hozzá a szóvivő. A négy magyar állampolgárt azzal gyanúsítják, hogy
szélsőségesen nacionalista tevékenységet folytató szervezetek tagjai, amelyek Románia
nemzetbiztonságát és közrendjét veszélyeztetik.

Vezető hírek

2014. március 17. – maszol.ro, MTI, hirado.hu, Szabadság, transindex.ro, Erdély Ma,
Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Háromnapos nem hivatalos erdélyi látogatásra érkezett hétfőn Áder János, Magyarország
köztársasági elnöke. Altorjai Anita, az elnöki hivatal kommunikációs igazgatója az MTInek elmondta: Áder János és felesége, Herczeg Anita hétfőn délután repülőgéppel érkezett
Nagyszebenbe, ahonnan azonnal a székelyföldi Sepsiszentgyörgyre utazott. Áder János
útja során kulturális rendezvényeken vesz részt, történelmi emlékhelyeket keres fel, és
tiszteleg az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt.

Magyarország

Erdélyi látogatásra érkezett Áder János köztársasági elnök

Erdély

15-i ünnepségeken, és leszögezte: Románia nem tűri el, hogy beleszóljanak, hogyan
alakítsa át közigazgatási felosztását. Az államelnök az Adevărul hírportál Adevărul Live
közvetítésében kifejtette: az ország közigazgatási megszervezése csak a román
állampolgárokra - románokra és magyarokra - tartozik, és erről, ha napirendre kerül a
kérdés, tanácskozhatnak egymással, de szerinte az illendőség azt követeli, hogy egy vendég
ne avatkozzék be egy szomszédos, vagy baráti ország közigazgatási felosztásába.
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2014. március 17. – maszol.ro, transindex.ro, hirado.hu, szekelyhon.ro, Krónika,
Szabadság, MHO
Összesen kilenc kormányzati – államtitkári vagy államtitkári rangú intézményvezetői –
tisztségre nevesítette hétfőn jelöltjeit az RMDSZ – tájékoztatta a maszol.ro-t a Szövetségi
Állandó Tanács (SZÁT) ülése után Kovács Péter főtitkár. A munkaügyi államtitkár
nevesítését jövő hétre halasztották.

Erdély

Nevesítette államtitkár-jelöltjeit az RMDSZ

Valószínűleg megbüntetik a Steauát a március 15-i magyarellenes
skandálások miatt
2014. március 17. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika
A román sportsajtó szerint szigorú büntetésre számíthat a bukaresti Steaua labdarúgóklub
amiatt, hogy szurkolói a magyar nemzeti ünnep napján rendezett bukaresti bajnoki
mérkőzésen magyarellenes rigmusokat skandáltak és magyarellenes transzparenst
feszítettek ki. Amint a Gazeta Sporturilor a hétfői számában közli, a bíró a 25. percben
rövid időre le is állította a medgyesi Gaz Metan elleni szombati találkozót, és felszólíttatta
a Steaua drukkereit, hogy hagyjanak fel a xenofób megnyilvánulásokkal.

Lefújták a magyar feliratokat Ákosfalva község helységnévtábláin
2014. március 17. – transindex.ro, Erdély Ma
Március 16-án éjjel ismeretlen tettesek festékkel fújták le Ákosfalva, Göcs és Székelyvaja
helységekben, Segesvár irányából a DN 13 valamint DJ 151 D utakon elhelyezett
helységnévtáblákon a magyar nyelvű feliratokat - közölte az RMDSZ Maros megyei
szervezete. „Sajnálatos hogy visszatértünk a kétezres évek elejére de úgy gondolom, hogy
ez többé nem fog nálunk sem és máshol sem megismétlődni. Megtettük a szükséges
intézkedéseket az útügy és a rendőrség fele” - idézi a közlemény Osváth Csabát, Ákosfalva
község polgármesterét.

Meghosszabbították a Maros megyei prefektus mandátumát
2014. március 17. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen
Brassai Zsombor szerint valószínűleg lesz magyar prefektusa Maros megyének, annak
ellenére, hogy Victor Ponta kormányfő meghosszabbította a jelenlegi prefektus, Corneliu
Grosu mandátumát. A Maros megyei RMDSZ elnöke azt mondta az ErdélyFm-nek, a
prefektus megbízatásának meghosszabbításáról ő is a sajtóból értesült. Grosunak április
elsején kellett volna nyugdíjba vonulnia. Ponta múlt héten közölte, hogy "mivel a
magyarországi választási kampány miatt nagyon sok kihívással kell szembenézni", úgy
döntött, meghosszabbítja Grosu mandátumát, aki már amúgy is túllépte a
nyugdíjkorhatárt.
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2014. március 17. – szekelyhon.ro
Egyelőre marad tisztségében Maros megye prefektusa, Corneliu Grosu, aki korábban azt
tervezte, hogy április elsejétől, amikor betölti 65. életévét, nyugdíjba vonul. Az RMDSZ
kormányra lépésének egyik feltétele az volt, hogy Maros megyében ők nevezhessenek
kormánybiztost, a poszt egyik várományosa Soós Zoltán múzeumigazgató. Az RMDSZ
politikai alelnöke, Borbély László leszögezte: a kormányra lépéskor megkötött egyezség
létezik, ekkor eldöntötték, melyik megyékben nevezhet kormánybiztost az RMDSZ, és
ebben a kérdésben semmiféle változás nincs. „Tudtunk arról, hogy Corneliu Grosu április
elején menne nyugdíjba, és én úgy tudom, hogy április 6-ig hosszabbították meg a
mandátumát. Maros megye prefektusi tisztsége is része az egyezségnek, ehhez tartjuk
magunkat” – mondta Borbély.

Erdély

Soós Zoltán lehet az új Maros megyei prefektus

Tüntetni fog szerdán a Vatra Românească "az RMDSZ aberráns követelései"
ellen
2014. március 17. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Marosvásárhelyi Rádió, Krónika
Jóváhagyta a Vatra Românească Szövetség szerda délutánra meghirdetett, a város főterére
tervezett tüntetésének megszervezését a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal illetékes
bizottsága - közölte hétfőn az Agerpres hírügynökség. A szervezet az egyik marosvásárhelyi
napilapban március 15-én közzétett felhívása szerint az RMDSZ "aberráns" követelései - a
közigazgatási magyar nyelvhasználat, magyar tagozat a MOGYE-n, a székely jelképek
kifüggesztése - ellen akar tiltakozni, és azt követeli a miniszterelnöktől, hogy ne nevezzen
ki RMDSZ-es prefektust a Maros megyei kormányhivatal élére.

Még gyűlnek az RMDSZ-t támogató aláírások az EP-választásokra
2014. március 17. – maszol.ro, transindex.ro
A háromszékiek 33 333, a Maros megyeiek 40 ezer aláírással támogatják az RMDSZ EPválasztásokon való indulását – közölte hétfőn az RMDSZ sajtóirodája. Kovászna megyében
az aláírások begyűjtéséhez a szövetség tisztségviselői, polgármesterei, tanácsosai,
önkéntesei mellett, az ifjúsági- és gazdaszervezetek tagjai, valamint a megye EMNP és az
MPP-s polgármesterei és tanácsosainak egy része is hozzájárult. Tamás Sándor, az RMDSZ
Háromszéki Területi Szervezetének elnöke kiemelte: örül, hogy az EMNP és MPP
polgármesterei is felismerték az összefogás szükségességét és segítettek a támogató
aláírások gyűjtésében. „Az a célunk, hogy minél több magyart küldjünk Brüsszelbe, mert
érdekeinkért csak a magyar képviselők küzdenek, értékeinket csak ők viszik el Európába. A
mi ügyeinket, a mi képviselőink fogják képviselni, nem mások” – jelentette ki.

Nincs engedélye felvonulni a román szélsőjobbnak Marosvásárhelyen
2014. március 17. – maszol.ro
Megemlékezést igen, felvonulást nem engedélyez a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal
a Vatra Românească és a Noua Dreaptă számára. Aurel Trif városházi szóvivő a maszol.ro-
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Erdély

nak elmondta, a Vatra Românească március 19-re, szerdára (a Fekete Márciusként
emlegetett, öt halálos áldozatot követelő 1990-es marosvásárhelyi etnikai összecsapások
évfordulójára) kért engedélyt tüntetésre. Az illetékes városházi bizottság a Rózsák terére
meghirdetett megemlékezést hétfőn engedélyezte, ám az azt követő felvonulást nem –
mondta a szóvivő.

Eddig még kevés a magyar előkészítős
2014. március 17. – szekelyhon.ro
Nem iratkozott be még minden magyar gyerek előkészítő osztályba, azonban vannak, akik
egyenesen az elsőt kezdik. A jelenleg beiratkozott diákok között kétszer annyi román
gyerek van, mint magyar, a számok azonban változni fognak a második forduló után.

Hatszoros túljelentkezés az Ady Endre ösztöndíjtámogatásra
2014. március 17. – szekelyhon.ro
Az Emberi Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Ady Endre ösztöndíj-támogatásra
308 kérelem futott be a sepsiszentgyörgyi Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácshoz. A
szervezethez a Hargita, Kovászna, Brassó megyei, illetve moldvai és bukaresti lakcímmel
rendelkező tanulók pályázhattak a március 14.-i határidőig.

Duşa: minden városban legyen 1918. december 1. nevű főút
2014. március 17. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Minden romániai városban kötelező módon lesz 1918. december 1-ről elnevezett főutca, ha
a parlament elfogadja Mircea Duşa Hargita megyei szociáldemokrata párti (PSD)
képviselő, védelmi miniszter törvényjavaslatát. Márton Árpád, az RMDSZ háromszéki
képviselője a Krónika megkeresésére aberrációnak nevezte Duşa újabb tervezetét. „Ez a
jogszabály precedenst teremthet: ha most kötelezik, hogy 1918. december elsejéről
nevezzenek el utcát, hamarosan valami egyéb jut eszükbe, és végül nem lesz annyi utca,
ahány ötletük lehet a politikusoknak” – fogalmazta meg aggályait a honatya, aki nem hiszi,
hogy a tervezetet megszavazza a törvényhozás.

Bepereli az EMNP a Szatmár megyei múzeumot
2014. március 17. – Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen
„Az 1989 előtti diktatúrára jellemző módszereket alkalmaztak Szatmárnémetiben az
Erdélyi Magyar Néppárttal szemben, amikor ellehetetlenítették azt, hogy március 15-ei
ünnepségünket a megyei múzeumban megtartsuk, miután ki is volt fizetve a bérleti díj” –
jelentette ki hétfői szatmári sajtótájékoztatója keretében Zatykó Gyula, a párt országos
alelnöke, aki jelezte, beperelik az intézményt. Mint részletezte, a múzeum igazgatója
mindössze a rendezvény előtt egy nappal közölte, hogy mégsem adja a termet, ezért nem
kerülhetett sor Birinyi József népzenész, a Hungaricum Szövetség elnökének
hangszerbemutatójára. Zatykó azt is kijelentette, hogy a megemlékezésük szabadtérre
tervezett első részét az RMDSZ torpedózta meg.
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2014. március 17. – transindex.ro
Ezen a héten egy kormányhatározatban parlamenti időközi választásokat írnak ki május
25-re azokban az egyéni választókerületekben, ahol megürült a hely, de a 2012-es
választásokon nem jutott be két személy - tudta meg a Transindex Kovács Pétertől, az
RMDSZ főtitkárától. Elmondta, az RMDSZ egy Szatmár megyei képviselői
választókerületben érdekelt: itt 2008-ban a szövetség jelöltje első helyen végzett, de nem
érte el a biztos mandátumszerzéshez szükséges 50%-ot, a visszaosztásból nem kapta meg
az RMDSZ ezt a helyet. Hétfői ülésén a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) felhatalmazta a
Szatmár Megyei Állandó Tanácsot, hogy állítson jelöltet, mert van rá esély, hogy szövetségi
jelölt legyen a befutó. Előreláthatóan már jövő hét végéig meg kell tenni a jelöléseket.

Erdély

Újabb parlamenti helyet szerezhet az RMDSZ az időközi választásokon

Nincs kétféle magyar állampolgárság – Interjú Répás Zsuzsannával
2014. március 17. – Krónika
Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár fontosnak tartja, hogy a
külhoni magyarság tudjon képviselőket küldeni a budapesti parlamentbe, mint ahogy azt
is, hogy minden magyarországi párt érezze a súlyát annak, hogy amit tett nemzetpolitikai
szempontból, az megmérettetik a határon túl is.

Büntet a román hatalom a március 10-i, marosvásárhelyi rendbontások miatt

Öllös László: siker a magyar jelölt eredménye
2014. március 17. – hirek.sk
Sikerként értékelhető az az eredmény, amelyet Bárdos Gyula, a szlovák államfőválasztások
történetének első magyar jelöltje ért el a választás első fordulóban, ugyanakkor a
magyarok lakta régiókban tapasztalt alacsony részvételi arány nagyon negatív jelenség mondta Öllös László politológus. Öllös szerint a második fordulóban igen szoros eredmény
várható, ezért a továbbjutó két jelölt, Robert Fico és Andrej Kiska megpróbálja majd
megszólítani a magyar választókat is.

Felvidék

2014. március 18. – Erdély Ma, Háromszék
Tegnap nagy meglepetésére ajánlott levelet kézbesített a posta Vetró András
kézdivásárhelyi szobrász, rajztanár nevére. A Maros Megyei Csendőr-felügyelőség fejlécét
viselő és egyik őrmestere által március 14-én kitöltött büntető jegyzőkönyvben az áll, hogy
az újraközölt 1991/60-as törvény 26. cikkelyének e betűje alapján 3000 lejes
pénzbüntetést kell kifizetnie. A jegyzőkönyvben még az olvasható, hogy Vetró András
„március 10-én 19.30 órakor Marosvásárhelyen, miközben menetelésen vett részt,
erőszakos cselekedetek elkövetésére buzdított, tüntető magatartást tanúsított,
veszélyeztette a közrendet, provokatív magatartása abban is megnyilvánult, hogy egy
hüvelyéből kivont karddal hadonászott, és a környezetében lévő tüntetőket bujtogatta”.
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2014. március 17. – bumm.sk, Új Szó
A Híd elnöke hétfőn újságírók előtt arról beszélt, hogy a Népi Platform nevű párttömörülés
a múlté. A Híd, SDKÚ és a KDH szövetsége a jelöltjük katasztrofális vereségével végződő
államfőválasztással bomlott meg végleg. Bugár szerint nincs értelme egy olyan platformot
éltetni, amely nem működik. A pártelnök erről még beszélni szeretne a másik két párt
képviselőivel is, de elismerte, hogy a gyakorlatban már úgyis eldőlt a kérdés.

Felvidék

Bugár: a Népi Platform halott

Fico belecsapott a lecsóba, alaposan beszólt a jobboldalnak
2014. március 17. – bumm.sk, hirek.sk
Robert Fico kormányfő belecsapott a kampány közepébe. Leszidta a jobboldali pártokat,
hogy Andrej Kiskát támogatják a második körben, holott most kéne igazán a „stabilitás”,
mert fontos külpolitikai események előtt állunk. Szerinte az EU kereszteződésben áll,
nehéz döntések vannak előtte, melyeket Szlovákiának olyan államként kell elfogadnia,
mely a mélyebb integráció része akar lenni, s közben megőrizni nemzetállami érdekeit.

MVK: a második fordulóban Kiska nyerne
2014. március 17. – Új Szó
A köztársaságielnök-választás második fordulóját Andrej Kiska nyerné meg az MVK
közvélemény-kutató ügynökség felmérése szerint. A felmérést két héttel az első forduló
előtt vették fel. A megkérdezettek 53 százaléka szavazna Andrej Kiskára, Robert Fico 47
százalékkal maradna miniszterelnök.

A Híd szavazóinak több mint fele voksolt Bárdosra
2014. március 17. – bumm.sk
Egy statisztikai módszer szerint megdőlni látszik, hogy Bárdos Gyula 5,1 százalékos
eredményével csupán az MKP szavazói bázisát sikerült mozgósítania: a rá szavazók fele
Híd-szimpatizáns lehetett egy számítás szerint. Felmerültek bizonyos kétségek a
statisztikai módszer pontosságát illetően. Elég, ha abból indulunk ki, hogy a Híd 2012-ben
mintegy 176 ezer szavazatot gyűjtött be a választásokon, így ha valóban a párt szavazóinak
55 százaléka, azaz 96,8 ezer ember szavazott volna Bárdos Gyulára, az azt jelentené, hogy a
jelöltet szinte 100 százalékban Híd-szimpatizánsok támogatták, Bárdos ugyanis 97 ezer
szavazatot szerzett.

Esterházyra emlékeztünk Kassán
2014. március 17. – Felvidék Ma
Kassán, a Csáky-Dessewffy-palota udvarán álló Esterházy-mellszobornál emlékezett a
helyi magyarság Esterházy János születésének és halálának évfordulójára. Czimbalmosné
Molnár Éva főkonzul beszédében hangsúlyozta, Esterházy János hűséggel ragaszkodott
szülőföldjéhez és nemzetéhez. A szlovákokat is mentő Esterházy János mindig is
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2014. március 17. – Felvidék Ma
Március 15-én országos szinten befejeződtek az óvodai beiratkozások. Szanyi Mária, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos választmányi tagja nyilatkozott az
idei beiratkozásokról, illetve az óvodák mai szerepéről.

Pásztor készen áll a haladókkal való tárgyalásra
2014. március 17. – Vajdaság Ma
Az elkövetkező napokban Pásztor István, a VMSZ elnöke arra számít, hogy meghívás
érkezik a Szerb Haladó Pártból a leendő kormányban való részvétellel kapcsolatos
tárgyalásokra. “Ez a lehetőség fennáll és az elkövetkező két-három napban sor is kerülhet
az első találkozókra és tárgyalásokra. Arról szeretnénk megállapodni, hogy a mi
prioritásaink hogyan építhetők be a leendő kormány programjába”, nyilatkozta Pásztor a
Beta hírügynökségnek, hozzátéve, a VMSZ érdekelt abban, hogy a parlamenti többség
része legyen, s operatív értelemben, államtitkári szinten részt vegyen a kormány
munkájában.

Felvidék

Anyanyelvi és érzelmi oktatás szükséges az óvodákban

Vajdaság

hangsúlyozta nyitottságát a szlovák nép iránt. Aki a másik népnek rosszat tesz, a saját
népét is károsítja ezzel – vallotta Esterházy.

Ada: Fölényes győzelmet aratott a VMSZ
2014. március 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Ada község területén fölényes győzelmet aratott a Vajdasági Magyar Szövetség, amely a
vasárnapi rendkívüli köztársasági parlamenti választásokon a leadott szavazatok 46,64 %át szerezte meg. A község területén összesen 16155 választópolgárnak volt lehetősége arra,
hogy az urnák elé járuljon, akik közül 7835-en éltek ezzel a lehetőséggel, tehát a részvételi
arány 48,5 % volt. A leadott szavazatok közül 7598 érvényes, 237 pedig érvénytelen volt.

Magyarkanizsa: Nagy fölénnyel nyert a VMSZ
2014. március 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Mindenképpen várható, de talán kissé meglepően nagy fölénnyel nyerte meg a tegnapi
választási versenyfutást a községben a Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István lista.
A községi választási listán szereplő 22.985 polgár közül 11.321 szavazópolgár élt választói
jogával, ami községi szinten 49,25 százalékos részvételi arányt jelentett, és közülük nem
kevesebb, mint 7188 a VMSZ választási listájának szavazott bizalmat, ami 65,01 százalékos
támogatottságot jelent.
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2014. március 17. – Vajdaság Ma
A 24820 szavazásra jogosult polgár 31 szavazó helyen adhatta le voksát tegnap
Temerinben. A köztársasági választási bizottság adatai szerint 13 683-an, az az a
szavazópolgárok 55,13%-a járult az urnák elé, összesen 13 259 érvényes szavazólapot
számláltak. A legtöbb voksot a Szerb Haladó Párt kapta, összesen 6274-et, őket a Vajdasági
Magyar Szövetség követi 2211 szavazattal.

Vajdaság

Temerin: A Szerb Haladó Pártot a VMSZ követi

Zenta: Magabiztos VMSZ-győzelem, második helyen a SNS
2014. március 17. – Vajdaság Ma
Zenta község területén magabiztos győzelmet aratott a Vajdasági Magyar Szövetség, amely
a vasárnapi rendkívüli köztársasági parlamenti választásokon a leadott szavazatok 58,81
%-át szerezte meg. A község területén összesen 21 713 választópolgárnak volt lehetősége
arra, hogy az urnák elé járuljon, akik közül 8829-en éltek ezzel a lehetőséggel, tehát a
részvételi arány 40,67 % volt. A leadott szavazatok közül 8658 érvényes, 171 pedig
érvénytelen volt.

Kishegyes: A VMSZ listája kapta a legtöbb szavazatot
2014. március 17. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Szövetség listája kapta a legtöbb szavazatot Kishegyes Község
területén. A választásra jogosult 10.776 polgár 51,96 százaléka élt szavazati jogával, a
leadott voksok 40,27 százalékát pedig a VMSZ listája kapta. Szám szerint a VMSZ listája a
kishegyesi község területén 2174 szavazatot kapott. A Szerb Haladó Párt (SNS) – mint a
kishegyesi községben a második legtöbb szavazatot begyűjtő párt - kapta a voksok 27,6
százalékát, szám szerint 1494 szavazatot.

Több eddigi parlamenti párt nem lépte át a küszöböt
2014. március 17. – Pannon RTV
Nem jutott be a szerbiai parlamentbe a Szerbiai Demokrata Párt, a Liberális Demokrata
Párt és a Szerbia Egyesült Régiói sem. A szélsőséges nézeteikről ismert politikai
szervezetek, mint például a Szerb Hit Mozgalom, a Szerb Radikális Párt, valamint a
Harmadik Szerbia szintén nem lépték át az 5 százalékos parlamenti küszöböt.

A VMSZ tagjain kívül egy magyar sem jutott mandátumhoz
2014. március 17. – Pannon RTV
Egy képviselőt sem tudnak delegálni a köztársasági parlamentbe azok a vajdasági magyar
pártok, akik más, szerbiai pártokkal indítottak közös listát. A hat bejegyzett magyar párt
közül csak a VMDP nem vett részt az idei parlamenti választásokon. Mandátumhoz – az
önállóan induló VMSZ tagjain kívül – egy magyar sem jutott. Az eredeti forgatókönyv
szerint öt magyar párt, a Magyar Polgári Szövetség, a Magyar Remény Mozgalom, a
Vajdasági Magyar Demokrata Párt, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a
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Pajtić: Tartományi választások az év végéig
2014. március 17. – Vajdaság Ma
Bojan Pajtić tartományi kormányfő kijelentette, a tartomány statútumának elfogadásával
és az érvényben lévő Szerbiai Alkotmány módosításával megteremtődnek a feltételek
ahhoz, hogy az év végéig kiírják a tartományi választásokat is. Pajtić elmondta, Vajdaságra
hónapok óta nagy nyomás nehezedik úgy a média, mint az intézmények részéről, s mindez
azoknak a törvényes kötelezettségeknek a semmibevételében nyilvánul meg, amelyek
egyébként a köztársasági intézmények kötelezettségeit jelentik a tartomány polgárai iránt.

Vajdaság

Magyar Egység Párt együtt indult volna a voksoláson. Végül azonban három magyar párt,
a Magyar Egység Párt, a Magyar Polgári Szövetség és az MRM a Nemzeti Közösségek
Listáján indult, a bosnyákokkal és a horvátokkal összefogva.

Zentán ismertette választási programját a Jobbik
2014. március 17. – Vajdaság Ma
Zentán ismertette az április 6-ai országgyűlési választásokra vonatkozó programját a
Jobbik Magyarországért Mozgalom, amelynek képviseletében Szávay István országgyűlési
képviselő és Kiss Ervin, a Jobbik Magyarországért Mozgalom délvidéki képviselőjelöltje
vezetésével lakossági fórumot tartottak a zentai Városházán. – A Jobbiknak a Fidesszel és
az MSZP-vel szemben van választási programja. Nekünk van egy programunk, amelynek a
címe: Kimondjuk. Megoldjuk. Kimondjuk a problémákat, és kormányra kerülve meg is
fogjuk azokat oldani. A Jobbik nemzetpolitikai programjának fő jelmondata az, hogy
határok nélkül képviselünk minden magyart. Úgy gondoljuk, hogy a Jobbik valóban teljes
nemzetben gondolkodó párt, amelynek a politikai horizontját nem az ország, hanem a
nemzet határai szabják meg – magyarázta Szávay István.

Államtitkári helyeket töltene be a VMSZ
2014. március 18. – Magyar Szó
A vasárnapi rendkívüli parlamenti választások egyik győztese kétségkívül a Vajdasági
Magyar Szövetség. Két évvel ezelőtt a köztársasági választásokon valamivel több mint 68
ezer polgár szavazott a pártra, most pedig több mint 75 ezren adták voksukat a VMSZ-nek.
Az első kapcsolatfelvétel a Szerb Haladó Párt és a VMSZ között már vasárnap este
megtörtént. Az eredmények közzététele után Pásztor telefonon gratulált Aleksandar
Vučićnak, az SZHP elnökének. A rövid beszélgetést követően abban állapodtak meg, hogy
a következő két-három napban leülnek tárgyalni a jövővel kapcsolatban, mondta Pásztor.

A siker súlya
2014. március 18. – Szabó Palócz Attila – Magyar Hírlap
Bár a közvélemény-kutatást elveszítette a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) azonban
nagyszerű eredménnyel nyerte a szerbiai választásokat. Az elmúlt évek asszimilációs
tendenciáit figyelembe véve önmagában ez jelentős eredménynek mondható. A VMSZ nem
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Kárpátaljai díjazottak nemzeti ünnepünk alkalmából
2014. március 17. – Kárpátinfo
Nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetéseket adtak át március 15-én Ungváron,
Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át Dumin
Jaroszláv, Rahó polgármestere, dr. Zoltai László, a TIG Nonprofit Kft. műszaki főmérnöke,
Lajos Mihály, a Kárpátalja hetilap újságírója. Magyar Arany Érdemkeresztjével díjazták
Sóbányai Imre nyugdíjast, a KMKSZ Etikai Bizottságának tagját, valamint Győrffy István
nyugalmazott fizikatanárt. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Riskó
Görgy festőművészt, grafikust, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre
Társaságának alelnökét, a KMKSZ kulturális titkárát, a Kárpátalja c. hetilap megbízott
főszerkesztőjét.

Kárpátalja

számol miniszteri helyekre, azonban államtitkári pozíciókra igen, amiket fiatal
szakpolitikusokkal töltenének fel. Amennyiben képesek lesznek a vajdasági magyarság
érdekeit érvényesíteni a törvényhozásban, úgy érdemes volt meghozni a kampányban
sokat bírált döntéseket.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2014. március 18-i számában olvasható.)

Brenzovics László: Nem igazak a civilek behívásáról szóló riogatások
2014. március 17. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
A megbízott államelnök bejelentette a részleges mozgósítás elrendelését, melyet már a
Legfelsőbb Tanács is jóváhagyott. A Kárpátalja.ma megkeresésére válaszolva Brenzovics
László, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese cáfolta a tömeges behívásokról
szárnyra kapott rémhíreket.

Önkéntesek toboroz az Ukrán Nemzeti Gárda Kárpátalján
2014. március 17. – MTI, hirado.hu
Kárpátalján is megkezdődött az önkéntesek toborzása az ismét felálló Ukrán Nemzeti
Gárdába, amelynek soraiba telefonon kérhetik a felvételüket a jelentkezők a nyugatukrajnai regionális toborzóirodánál. Az ukrán parlament hétfőn fogadott el törvényt a
részleges mozgósításról, amelynek értelmében húszezer tartalékost a Nemzeti Gárda
soraiba hívnak be, és további húszezret a hadsereg alakulataihoz. A mozgósítás során a
katonai hatóságok elsősorban azokra számítanak, akik önkéntesen jelentkeznek
szolgálatra, vagy korábban már szolgáltak a hadseregben, és kiképzésben részesültek.

Krím példáját több ukrajnai régió, így Kárpátalja is követheti
2014. március 17. – MTI, Népszava
Ukrajnában megismétlődhet az 1990-es évek jugoszláviai forgatókönyve, és a Krím
félsziget példáját több ukrajnai régió, így Kárpátalja is követheti - olvasható a
Nyezaviszimaja Gazeta című orosz napilap hétfői számában megjelent elemzésben. A cikk
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Lepecsételték az orosz hódítás mellett lelkesedő jobbikos irodáját
2014. március 17. – Index, MHO,
Hétfőn a kárpátaljai Beregszászon helyi kezdeményezésre lepecsételték Kovács Béla
jobbikos európai parlamenti képviselő irodáját, amely az akció kezdeményezői szerint a
„szeparatizmus potenciális darázsfészke”. A kárpátaljaiak haragját az váltotta ki, hogy
Kovács Béla néhány szélsőjobbos kollégájával együtt lelkesen igazolta a krími referendum
„tisztaságát” - az idézőjel azért illik ide, mert a krími orosz hatóságok titkolózása ellenére
is több szabálytalanságról lehet tudni. A jobbikos EP-képviselő ráadásul már eddig is több
ukránellenes kirohanással vetette magát észre. Emiatt a KarpatNews úgy véli, „Kovács
Béla Krímben tett nyilatkozatai és az úgynevezett „népszavazás” melletti kiállása jelzi,
hogy ki pénzeli a képviselőt és talán a pártját is”, és a Jobbikot sorozatos provokációval is
vádolja.

Kárpátalja

emlékeztetett, 1991. december 1-jén Kárpátalja az autonómiára szavazott, de a kijevi
hatalom nem fogadta el a döntést. Az ukrán kormány, ellentétben a magyar, szlovák és
lengyel kormánnyal, nem ismerte el a ruszinokat külön nemzeti kisebbségnek. 2007-ben
ugyanakkor Kárpátalja megyei tanácsa őslakos nemzetiségnek ismerte el őket, 2013
novemberében pedig megjelentek a területen a közös magyar-ruszin autonómia
létrehozásának tervei az 1991-es népszavazásra alapozva.

2014. március 17. – Új Magyar Képes Újság
Koszorúzással és ünnepi műsorral emlékeztek meg március 15-én Zágrábban az 1848–49es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójáról. Petőfi Sándor zágrábi „szenvedései”
előtt 1996-óta kétnyelvű emléktábla állít tiszteletet. Az emléktáblánál, amelyet Budapest
fővárosa adományozott Zágrábnak, a zágrábi magyarok minden év március 15-én
megemlékeznek a forradalom áldozatairól. Az idei összejövetelt a zágrábi magyar
nagykövetség, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Önkormányzata és az Ady Endre Magyar
Kultúrkör szervezésében tartották meg.

Felavatták az első Petőfi-szobrot Horvátországban
2014. március 17. – Új Magyar Képes Újság
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére a szlavóniai Harasztiban
szombaton felavatták Petőfi Sándor első horvátországi mellszobrát. A mű Hunyadi László
marosvásárhelyi szobrászművész alkotása. A szobrot közadományokból állították. A
szobor a 385. Petőfi-szobor a világon, de az első Horvátországban. A mellszobrot a helyi
lelkész kezdeményezésére állították a település főterén, közadományokból.

Horvátország

Március 15. a horvát fővárosban
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2014. március 17. – RTV Slovenija Hidak
A muravidéki magyar közösség tegnap ünnepelt. A nemzeti ünnep alkalmából szervezett
központi rendezvényen a Lendvai Színház-és Hangversenyteremben szép számú közönség
hallgatta meg az ünnepi szónokok gondolatait, és tekintette meg a muravidéki fiatalok
színvonalas műsorát.

Muravidék

Fazekas Sándor: ebben az európai közösségben minden magyar felelős
minden magyarért
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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

15

