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2014. április 7. – MTI, hirado.hu
Befejeződött a levélszavazatok leadása, a kiküldött 195 ezer levélszavazatból 160 ezret
juttattak vissza a választók - mondta a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Pálfy Ilona
elmondta: 159 247 levélszavazat visszaérkezett, de Szeged még nem jelentette, hány ilyet
adtak le náluk a voksolás napján. A levélszavazatokat még vasárnap is le lehetett adni a
külképviseleteken és az országgyűlési egyéni választókerületi székhelyek választási
irodáiban is. Az NVI elnöke elmondta, a visszaérkezett szavazási csomagokból 109 805-öt
már ellenőriztek. A további 50 ezer levélszavazatot három napon belül feldolgozzák, ezt
követően bontják fel az érvényes szavazási iratokat. Legkésőbb április 12-re az összes
levélszavazatot kibontják és megszámlálják.

Vezető hírek

A levélszavazatok több mint 82 százaléka visszaérkezett

Az SNS meghívta a kormányba a VMSZ-t
2014. április 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Szerb Haladó Párt (SNS) felkínálta a Vajdasági Magyar Szövetségnek, hogy legyen az az
új szerbiai kormány része – jelentette ki Aleksandar Vučić, az SNS elnöke. „Szeretnénk ezt
a koalíciót, szeretnénk együtt dolgozni” – mondta Vučić a Pásztor Istvánnal, a VMSZ
elnökével a haladók belgrádi székházában folytatott tárgyalását követően. Pásztor István
újságíróknak kifejtette, pártja kitart amellett, hogy államtitkári pozíciókat kapjon a
szerbiai kormányban, Vučić azonban közölte, nem ellenzi azt, hogy a VMSZ-nek
miniszterei is legyenek az új kormányban, jelenti a Tanjug.

Toró: biztos hátországa lesz az autonómiatörekvéseinknek
2014. április 7. – Krónika, MTI, Erdély Ma, hirado.hu, maszol.ro, Nyugati Jelen, Magyar
Nemzet
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke szerint a Fidesz-KDNP
választási sikere biztos hátországot ad az erdélyi magyar autonómiatörekvéseknek. Az
EMNP elnöke azért tartotta fontosnak az autonómiatörekvéseket támogató magyarországi
politikai erők győzelmét, mert a magyar kormány „nemzetközi színtéren képviselheti,
felerősítheti” az erdélyi magyar közösség törekvéseit. Toró T. Tibor az MTI-nek
nyilatkozva úgy értékelte, a nemzetpolitikában már az elmúlt négy évben megszülettek a
fontos stratégiai döntések. Szerinte a következő négy évben a nemzetegyesítés konkrét
szintjeire, például a gazdasági integrációra kell koncentrálni.

A határon túliaknál 95 százalékon a Fidesz
2014. április 7. – MTI, origo, index, 168óra, Magyar Nemzet
Ez volt az első választás, amelyen a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar
állampolgárok, vagyis többségében a határon túli magyarok is szavazhattak. Ők a többi
választóval ellentétben csak listára voksolhattak, és levélben küldhették el a szavazatukat.
Majdnem 63 ezer érvényes szavazat érkezett, és ennek a 95 százalékát a Fidesz kapta.
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2014. április 7. – hirek.sk
A Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport zoboraljai hagyományokat mutatott be a
Magyarság Házában. Az intézmény célja a Magyarország határain belül és túl élő magyar
közösségek közötti kapcsolatok erősítése, ennek érdekében felvidéki csoportok is
rendszeresen bemutatkoznak a Magyarság Házában.

Kelemen: a magyar kormány partnerei maradunk
2014. április 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Hírlap
Az RMDSZ gratulál a FIDESZ-KDNP szövetség választási győzelméhez, és bízik abban,
hogy a régi-új magyar kormánnyal továbbra is kiegyensúlyozott partneri kapcsolatot tud
fenntartani, ugyanakkor fontosnak tartja a párbeszédet az összes magyarországi,
demokratikus parlamenti párttal, mert úgy véli, a határon túli magyarság sorsa nem lehet
pártpolitikai csörték témája – áll az RMDSZ közleményében.

Az MPP a nemzeti integráció elmélyítését reméli

Erdély Magyarország

Gímesiek mutatkoztak be a Magyarság Házában

2014. április 7. – Krónika, MTI, Magyar Hírlap
A Magyar Polgári Párt (MPP) az integráció elmélyítését reméli az újabb Orbán-kormánytól
– mondta az MTI-nek Biró Zsolt, a párt elnöke. Biró Zsolt pártja nevében gratulált a
Fidesznek és Orbán Viktornak a magabiztos vasárnapi országgyűlési választási
győzelemhez, és abbéli reményét fejezte ki, hogy a határon túli szavazatok összesítése
után, „nem fér már kétség” a Fidesz-KDNP szövetség újabb kétharmados parlamenti
többségéhez. „Az MPP számára a harmadik Orbán-kormány egyértelmű garanciát jelent
arra, hogy kiteljesedik a nemzetegyesítési folyamat, amelynek az elmúlt négy esztendőben
tanúi voltunk. Összefüggő Kárpát-medencei hálózatokat kell létrehozni a gazdaság, a
szociálpolitika, az oktatás és a kultúra terén egyaránt” – taglalta az új kormányra háruló
nemzetpolitikai feladatokat Biró Zsolt.

Biró Zsolt szerint nem illik a határon túliaknak felróni a kétharmadot
2014. április 7. – transindex.ro, Magyar Hírlap
„A magyarországiak úgy döntöttek, hogy elutasítják azt a negatív kampányt, amit a
baloldali pártok felvonultattak, elutasítják a gyűlöletbeszédet, a határon túli kártya
kijátszását. Ha egy szavazaton múlik a Fidesz kétharmada, akkor sem illik ezt a
kisebbségbe szorult testvéreiknek felróni” - mondta el a Transindex megkeresésére Biró
Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke, akit arról kérdeztek, hogy miként csapódhat le a
magyarországi közvéleményben az, ha a határon túli szavazatok miatt lesz a Fidesznek
kétharmados többsége.
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2014. április 7. – Krónika, maszol.ro, Magyar Hírlap
Tőkés László szerint a külhoni szavazatoknak döntő szerepe volt abban, hogy a FideszKDNP szövetségnek sikerült kétharmados többséget szereznie. Az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) elnöke a vasárnapi országgyűlési választás eredményeit kommentálva
hétfőn bravúrosnak tartotta Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP eredményét. Az európai
parlamenti képviselő hozzátette, a többi volt kommunista országban „menet közben
kihullottak a rendszerváltozás elindítói”, Magyarországon pedig „a balliberális oldal
inkább ellenforradalmi erőként jelenült meg”. Az EMNT elnöke örömmel nyugtázta: a
külhoni szavazatoknak döntő szerep jutott abban, hogy a Fidesz-KDNP szövetségnek
sikerült kétharmados többséget szereznie. „Igazolva látom azt a törekvésünket, hogy apaitanyait beleadjunk a regisztráción át a választási részvétel dolgába” – tette hozzá Tőkés
László.

Erdély

Tőkés: a külhoni voksoknak döntő szerepük volt

NVI: a végleges eredmény szombatra várható
2014. április 7. – transindex.ro
Összesen 159 337 levélszavazatot adtak le, ebből teljesen feldolgozva 63 079 van. Végleges
eredmény szombatig várható - közölte a Nemzeti Választási Iroda a Transindex kérésére.
Számokban, jelenlegi feldolgozottságon:
193 793 a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok száma
159 337 levélszavazatot adtak le
62 972 feldolgozott és érvényes.

Juhász: a határon túli voksokon múlhat a kétharmad
2014. április 7. – transindex.ro
A várakozásokkal ellentétben nem érnek két mandátumot a határon túli magyarok által
leadott szavazatok a magyar országgyűlési választáson – mondta el a Transindexnek a
Political Capital elemzője, Juhász Attila, aki szerint viszont a szavazatok, mivel nagyon
magas arányban a Fideszre érkeztek, akár a kétharmad kérdését is eldönthetik. Erre
viszont csak a napokban kapunk választ, szombatig összesítik ugyanis a külhoni
szavazatokat, és ezért is álltak meg 99%-os feldolgozottságnál az adatok: minden
választókörzetben egy urnát nem bontottak fel, ezekkel a szavazatokkal keverik össze a
külföldről érkező voksokat.

Mráz Ágoston Sámuel a Krónikának: nem a külhoni magyarok döntötték el
2014. április 7. – Krónika
Pár tízezer embert nem lehet felelőssé tenni azért, hogy ilyen eredmény született –
jelentette ki a magyarországi országgyűlési választások után a Krónikának adott
interjújában Mráz Ágoston Sámuel budapesti politológus.
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2014. április 7. – Erdély Ma, hirado.hu, Kossuth Rádió
Ha meglesz Fidesz-KDNP-nek a kétharmada éleződni fog a kormány-ellenzék viszony, véli
Bodó Barna, a Szórvány Alapítvány elnöke, az erdélyi Sapientia egyetem docense. Szerinte
a kormányzó pártoknak a megkezdett munka mellett új kérdéseket is tematizálniuk kell a
következő négy évben.

Erdély

Temesvári politológus: a Fidesz-KDNP kormánynak újítania is kell

Székely István: Inkább szimbolikus értéke van a határon túl leadott
szavazatoknak a magyarországi országgyűlési választásokon
2014. április 7. – Erdély FM
Székely István politikai elemző szerint várhatóan 130 ezer érvényes szavazat lesz, amit a
határon túli magyar állampolgárok adtak le. Ezek a választói kosárba kerülnek, amelyben
Magyarországról még több, mint 5 millió szavazat halmozódik fel. A választói kosárba
került szavazatokat 93 országgyűlési mandátum között osztják szét. Így a határon túliak
130 ezer szavazata még egy mandátumra sem elég. Míg Székely István politikai szakértő
szerint extrém esetben elképzelhető, hogy a határon túliak szavazata befolyásolja a
FIDESZ kétharmados többségét, addig Illyés Gergő elemző szerint a listás szavazatok ezen
már nem változtatnak.

Várakozáson felüli volt a Fidesz támogatottsága Erdélyben
2014. április 7. – Szabadság
Várható volt a Fidesz nagyarányú támogatottsága az erdélyi magyarok körében, a több
mint 95 százalékos arány viszont várakozáson felülinek tekinthető – fejtette ki a
Szabadságnak Kiss Tamás szociológus. A kolozsvári Kisebbségkutató Intézet által tavaly
júniusban végzett, és októberben bemutatott felmérése szerint 86 százalék körüli volt
Orbán Viktor pártjának támogatottsága Erdélyben. Kiss Tamás úgy vélte, a bizonytalanok
köréből kerülhetett ki a „többlet”, az említett felmérésben a megkérdezettek 25 százaléka
nem tudta, vagy nem árulta el, kire szavazna az április 6-i megmérettetésen.

Közel 30 ezer szülőt szólított meg a Minden magyar gyermek számít
beiskolázási kampány
2014. április 7. – transindex.ro, maszol.ro
Az RMDSZ Minden magyar gyermek számít országos beiskolázási kampányának fő
szakasza lezárult, de a következő hetekben is napirenden marad a kezdeményezés
alapelve, amely arra ösztönzi a magyar vagy etnikai szempontból vegyes családokat, hogy
írassák magyar osztályba, iskolába gyermekeiket – tájékoztatott Magyari Tivadar
oktatásért felelős főtitkárhelyettes. "Mivel ez már a harmadik Minden magyar gyermek
számít kampány, megszokottá, természetessé vált, így a gondolatok, felhívások gyorsan,
sok csatornán terjednek. Ma már messze túlnő a kezdeményező RMDSZ Főtitkárság
keretein, csatlakoztak hozzá a történelmi egyházak, a sajtó, civil szervezetek, illetve a
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Erdélyben szeretik Orbánt – de miért ennyire?
2014. április 7. – maszol.ro
A kisebbségi lét paradoxona az, hogy az erdélyi magyar közösség elutasítja a
magyarországi baloldali pártokat, miközben problémáinak megoldása baloldali politikát
igényel. Székely István politológust, az RMDSZ főtitkár-helyettesét a magyarországi
választási eredményekről, Orbán Viktor hatalmas erdélyi támogatottságáról kérdezték.

Erdély

szórványkollégiumok. Az egyik leghangsúlyosabb partnerünk a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége volt"– hangsúlyozta Magyari.

CEMO: nem elég hangsúlyos a nyelvi jogérvényesítés
2014. április 7. – maszol.ro, Erdély Ma, Krónika, szekelyhon.ro
A 2013. október 1. és 2014. március 31. között végzett megfigyeléseit tette nyilvánossá a
Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) hétfői, marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján. „A
nyelvi jogérvényesítés a mai napig sem tartozik a politikai realitások közé” – hangsúlyozta
Szigeti Enikő, a szervezet egyik vezetője. A CEMO által elkészített Kétnyelvűség a
közéletben címet viselő monitoring program a marosvásárhelyi önkormányzat, a Maros
megyei önkormányzat tevékenységét, üléseit, határozattervezeteit és döntéseit, az RMDSZ
helyi és megyei szervezetének programjait figyelte, illetve az RMDSZ parlamenti
képviselőinek az anyanyelvhasználatra, illetve az anyanyelvi kultúrára vonatkozó
törvényjavaslatait, felszólalásait vette górcső alá. A sajtótájékoztatón elmondták, hogy a
tavalyi piaci-ügyet követően, amikor a kétnyelvű táblák osztogatását a helyi rendőrség
bírsággal sújtotta, a tanácsosok a novemberi ülésen magyarul szólaltak fel, ám ez a
törekvés márciusra már csupán egy-két mondatra zsugorodott.

Nem tudni, mikor folytatódik Borbolyék pere
2014. április 7. – szekelyhon.ro
Előre jelzett fordulatot hozott az új büntetőjogi perrendtartási törvény februárban történt
életbe lépése a Borboly Csabát és több más személyt érintő perben, mert az előírások
szerint a Hargita Megyei Törvényszék illetékes az ügyben, és az ügycsomót visszautalták a
marosvásárhelyi ítélőtáblától Csíkszeredába. Ezzel együtt viszont egy hosszabb szünet is
következett, amely Borboly ügyvédje, Sergiu Bogdan szerint nem lehet tudni, meddig tart.

Diákokat készít fel a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat
2014. április 7. – Krónika
A nyelvhasználati jogokról tájékoztatja több háromszéki és brassói iskola magyar
nemzetiségű diákjait, valamint pedagógusait az RMDSZ Mikó Imre Jogvédő Szolgálata a
hétfőn kezdődött Iskola másként tanulmányi héten. Az Ébresztő óra elnevezésű program
keretében a jogvédelmi szolgálat munkatársai szerdától kilenc–tizenkettedikes tanulókkal
és tanáraikkal találkoznak, akiket arra ösztönöznek, hogy éljenek a törvény biztosította
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Pásztor Sándor vízügyi államtitkár: mindig két árvíz között vagyunk
2014. április 7. – Krónika
Uniós pénzek lehívásával egészítené ki szűkös állami költségvetését Pásztor Sándor, a
környezetvédelmi minisztérium frissen kinevezett halászati és vízgazdálkodási
államtitkára. A nagyváradi szakemberrel aktuális problémákról beszélgetett a Krónika.

Erdély

jogaikkal – nemcsak az oktatási intézmények kapuin belül, hanem az élet más területein
is.

Traian Basescu is gratulált Orbán Viktornak
2014. április 7. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro
Traian Basescu államfő gratulált Orbán Viktor miniszterelnöknek az országgyűlési
választáson aratott győzelméhez, és sikert kívánt számára újabb mandátuma
célkitűzéseinek megvalósításához – közölte hétfőn a román elnöki hivatal. „Kihasználom
ezt az alkalmat, hogy őszintén gratuláljak a magyar népnek. Kifejezem mély
meggyőződésemet, hogy a népeink közötti hagyományos barátságra alapuló kétoldalú
kapcsolataink minden szinten megerősödnek, a román és a magyar polgárok javát
szolgálva" – írta a román államfő Orbán Viktorhoz intézett üzenetében.

Elhalasztották a fellebbviteli tárgyalást Nagy Zsolt perében

MKP: A Fidesz-KDNP győzelme történelmi siker
2014. április 7. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja gratulál a Fidesz-KDNP kétharmados győzelméhez. Az erős
felhatalmazás a párt szerint a felvidéki magyarságnak is segíthet. „Bízunk benne, hogy az
újra erős mandátumot szerzett Fidesz-KDNP és a meggyengült Smer megtalálja a közös
megoldást a felvidéki magyarság nyitott kérdéséire, mint a kettős állampolgárság, Malina
Hedvig ügye, vagy a szlovákiai magyarság megmaradásának és gyarapodásának a
támogatása” – áll a párt közleményében.

Felvidék

2014. április 7. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro
Halasztással kezdődött a román legfelső bíróságon (ICCJ) hétfőn az úgynevezett stratégiai
privatizációk perének fellebbviteli tárgyalása, amelyben első fokon Nagy Zsolt volt
távközlési minisztert, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) volt politikusát
is letöltendő börtönbüntetésre ítélték. A bíróság honlapján közzétett bejegyzésből kiderült,
hogy a másodfokon eljáró öttagú bírói tanács azért halasztotta április 28-ára a fellebbviteli
tárgyalást, mert hétfőn nem sikerült az ügy valamennyi érintettjét szabályosan beidéznie.
Decemberben első fokon felmentette a hazaárulás vádja alól, de bűnszövetkezetben való
részvételért ötéves szabadságvesztésre ítélte az RMDSZ volt tisztségviselőjét az ICCJ
háromtagú bírói tanácsa.
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2014. április 7. – bumm.sk, hirek.sk, MTI, hirado.hu
A Híd gratulál Orbán Viktornak és a Fidesznek az elsöprő győzelméhez a vasárnapi
parlamenti választásokon. „Amit a szlovákiai magyarok szempontjából fontosnak tartok az
az, hogy remélni tudjuk, hogy az elkövetkezendő négy évben a szlovák-magyar, magyarszlovák viszony jobb lesz és olyan témákat is sikerül megoldani, mint például a kettős
állampolgárság” - nyilatkozta Bugár Béla pártelnök.

Felvidék

A Híd gratulál Orbán Viktornak és a Fidesznek

Helsinki Bizottság: valótlanok a Žák-Malina Hedvig elleni vádemelés indítékai
2014. április 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap
Egyértelműen valótlanok a Žák-Malina Hedvig elleni, hamis tanúzás miatti vádemelés
indítékai – állítja az emberi jogok betartását védelmező Helsinki Bizottság szlovákiai
vezetője, Petőcz Kálmán. Petőcz mély sajnálatát és csalódását fejezi ki amiatt, hogy az új
főügyész nem használta ki a Hedvig ellen folytatott eljárás megalapozatlanság miatti
leállításának lehetőségét, és a zaklatása és megfélemlítése meghosszabbításának az útját
választotta.

2016-tól lesz látogatható a leégett krasznahorkaváraljai vár egy része
2014. április 7. – hirek.sk
Bár folyamatban vannak a 2012 márciusi tűzvészben megrongálódott krasznahorkaváraljai
vár felújítási munkálatai, ám a látogatóknak még türelmet kell tanúsítaniuk.
Elhalasztották ugyanis a vár nyilvánosság számára történő megnyitásának az időpontját,
és már biztos, hogy az egyedi értékeket legkorábban csak két év múlva
szemrevételezhetjük.

Lucia Žitňanská a Most-Hídba tart
2014. április 7. – Felvidék Ma
Szlovák sajtóértesülések szerint Lucia Žitňanská független parlamenti képviselő
Most-Híd vegyespártba, amelynek elnöksége erről már kedden, április 8-án
hozhat. Žitňanská számára állítólag azért vonzó Bugár Béla pártja, mert a
politizálásnak és az igazságszolgáltatás megreformálásának lehetőségét leginkább
Hídban látja biztosítva.

belép a
döntést
polgári
a Most-

Fejek hullottak a KDH-ban, Hrušovský is lemondott
2014. április 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Pavol Hrušovský az államfőválasztáson elszenvedett kudarca után lemondott a
Kereszténydemokrata Mozgalom frakcióvezetői tisztségéről. A kampány lefolyásáért
politikai szempontból felelős Pavol Abrhan pedig a mozgalom alelnöki posztjától vált meg.

8

Elkezdődtek a koalíciós tárgyalások
2014. április 7. – Magyar Szó, Magyar Hírlap
Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt elnöke, potenciális kormányfő és az SZHP egyéb
vezetőségi tagjai hétfőn a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel tárgyaltak a
kormányalakításról, illetve a VMSZ belépéséről a kormányba. Kedden a haladók eddigi
koalíciós partnere, a Szerbiai Szocialista Párt kerül sorra, szerdán pedig a Boris Tadić
vezette Új Demokrata Párt.

Vajdaság

2014. április 8. – Új Szó
Annak ellenőrzésére, hogy úgy döntöttek-e Bárdos választói, ahogy a kutatás előrevetítette,
a két forduló településsoros eredményeinek összevetése alkalmas a leginkább. Települési
szinten össze lehet vetni, melyik jelöltre hányan voksoltak az első és a második fordulóban,
ezek alapján pedig feltételezni lehet a választók mozgását. Ha megnézzük a déli járások
adatait, azt látjuk, hogy a többségében magyarlakta településeken – amelyekben az első
fordulóban szinte kivétel nélkül Bárdos győzött – alig emelkedett a kormányfő
támogatottsága. Átlagosan 2–4 százalékponttal kapott több voksot. Ha a Focus felmérése
által vizionált mértékben szavaztak volna a magyarok Ficóra, akkor öt-hatszor nagyobb
lett volna a növekedés: közben ugyanis nőtt a részvétel is, valamint a kiesett szlovák
jelöltek választóinak egy része is feltehetően Ficóra voksolt.

Felvidék

Bárdos választói nem szavaztak Ficóra

„Ha nem próbáljuk meg a lehetőségeket saját irányunkba mozgatni,
helyettünk nem fogja megtenni senki”
2014. április 7. – Pannon RTV
Jó hangulatú, korrekt beszélgetésként értékelte Pásztor István, a VMSZ elnöke hétfői
belgrádi tárgyalását Aleksandar Vučićtyal, a Szerb Haladó Párt elnökével. Pásztor István a
Pannon RTV Közügyek című műsorának vendégeként beszélt a mai koalíciós egyeztetés
részleteiről. Mint fogalmazott: „Komoly gazdasági, szociális és költségvetési problémák
tornyosulnak az ország elé. (…) De a nehézségek ellenére vannak lehetőségek is, és ha nem
vagyunk ott, és nem próbáljuk meg a lehetőségeket saját irányunkba mozgatni, helyettünk
nem fogja megtenni senki. Ez az, ami indokolttá teszi ezt a helyzetet” – mondta Pásztor
István a VMSZ szerbiai kormányban való részvételi szándékáról.

Mintegy 16 ezren adták le levélszavazatukat Magyarország szabadkai
főkonzulátusán
2014. április 7. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán mintegy 16 ezer külhoni magyar polgár adta le
levélszavazatát a magyarországi országgyűlési választásokra. A tegnapi nap folyamán 400an voksoltak a főkonzulátuson - mondta el Korsós Tamás főkonzul. A Magyarországon
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Pásztor István: A teljesítmények alapján a Fidesz megkérdőjelezhetetlen
2014. április 7. – Vajdaság Ma
Történelmi pillanat volt a 2014-es választás, és ezzel a történelmi lehetőséggel rengeteg
vajdasági magyar ember élt – mondta a Ma reggelnek adott interjúban Pásztor István, a
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Pásztor István elmondta, hogy csak a szabadkai
főkonzulátusra, több mint 16 ezer levélszavazat érkezett, s a nagyarányú érdeklődés
köszönhető annak a komoly munkának, amit folytattak. „Olyan közhangulatot
teremtettünk, aminek az eredménye ez a nagyarányú részvétel” – mondta. A VMSZ
elnökének véleménye szerint több mint 90 százaléka a vajdasági magyar
szavazópolgároknak a Fideszt preferálja, "legalábbis erről tanúskodnak azok a
beszélgetések, amelyeket az elmúlt években folytattunk" – mondta Pásztor István.

Vajdaság

állandó lakcímmel rendelkező polgárok közül 368-an kérelmezték, hogy a Szabadkai
Főkonzulátuson voksolhassanak, közülük 339-en vettek részt a szavazáson. A részvételi
arány 92,1 százalékos volt.

A vajdasági magyarok jelentős többsége is a Fidesz-KDNP-re szavazott
2014. április 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Korhecz Tamás, az MNT elnöke a szabadkai Pannon RTV-nek nyilatkozva kijelentette:
beigazolódott, hogy vajdasági magyarok és az anyaországi magyarok egy nemzetként
gondolkodnak, hiszen a március 16-i szerbiai választásokon és a vasárnapi magyarországi
választásokon is a legtöbben a jobbközép pártot választották. Szerinte egyebek mellett
azért fontos, hogy a vajdasági magyarok jelentős többsége is a Fidesz-KDNP-re szavazott,
mert az utóbbi négy évben az MNT nagyon alapos és sikeres együttműködést folytatott a
magyar kormánnyal, ami a jövőben is folytatódhat. Ez a közös építkezés a Kárpátmedencét és a Vajdaságot is élhetőbbé teszi a magyarságnak, és biztosítani tudják a
megmaradás és a gyarapodás feltételeit - magyarázta.

Vučić gratulált Orbánnak a választási győzelemhez
2014. április 7. – Vajdaság Ma
Aleksandar Vučić, a leköszönő szerb kormány első alelnöke hétfőn gratulált és
jókívánságait fejezte ki Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek pártja, a Fidesz elsöprő
választási győzelme alkalmából. “Külön jelentőséggel bír, hogy akárcsak Szerbiában,
Magyarországon – a két szomszédos és baráti országban – is a kormánypártok a választók
óriási többségének bizalmát élvezik és ezzel erős támogatást kaptak ahhoz, hogy folytassák
a megkezdett reformokat”, írta egyebek között Vučić jókívánságaiban, amelyet a szerb
kormány sajtószolgálata tett közzé.
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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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