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2014. november 2. – MTI, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika, Nyugati
Jelen, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság
Victor Ponta miniszterelnök és Klaus Johannis nagyszebeni polgármester jutott be az
államfőválasztás második fordulójába a közvélemény-kutatók által végzett felmérések
szerint. A vasárnap rendezett első forduló urnazárásakor közzétett, a szavazókörzetekből
távozó választók megkérdezésén alapuló exit poll-kutatások alapján a szociáldemokrata
kormányfő a szavazatok 38-41 százalékát gyűjtötte be, míg a nagyobb román jobboldali
pártok által támogatott német politikusra az urnák elé járult szavazók 31-32 százaléka
voksolt. Jónak ítélte Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke azokat az eredményeket,
amelyeket a vasárnapi államfőválasztás exit poll felmérései jeleztek számára. Kelemen
Hunor támogatottságát 3,5 és 4,3 százalék között mérték a közvélemény-kutatók. Szilágyi
Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) államfőjelöltje az exit poll-adatok szerint a
voksok 0,7 százalékára számíthat.

Vezető hírek

Ponta és Johannis csap össze a második fordulóban

Brenzovics a kárpátaljai magyarság céljaiért fog dolgozni
2014. október 31. – MTI, Kárpátinfo, hirek.sk
Mindenekelőtt a kárpátaljai magyar közösség stratégiai céljainak megvalósításán fog
dolgozni az új ukrán törvényhozás képviselőjeként - mondta az MTI-nek pénteken
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, aki
parlamenti mandátumot szerzett az államfő pártjának listáján. Brenzovics, aki a múlt
vasárnapi előre hozott választásokon a 62. helyen szerepelt Petro Porosenko Blokkjának
(BPP) listáján, elmondta: fontosnak tartja, hogy ismét lesz képviselője a kárpátaljai
magyarságnak az ukrán parlamentben. Hangsúlyozta, azon fog munkálkodni az ukrán
törvényhozásban, hogy sikerüljön elérni azokat a célokat, amelyeket a KMKSZ és az
elnökjelölt Porosenko közötti választási megállapodásban fektettek le májusban. Ide
sorolható a kárpátaljai magyarok európai szabványoknak megfelelő nyelvhasználati
jogainak a biztosítása, a magyar oktatási rendszer fejlődéséhez szükséges feltételek
megteremtése, a tömbmagyarság érdekeinek figyelembe vétele az ukrajnai területiközigazgatási reform során, és nem utolsó sorban a kárpátaljai magyarság parlamenti
képviseletének lehetővé tétele.

Eltörölték Csúrog, Zsablya és Mozsor magyar lakóinak kollektív bűnösségét
2014. november 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Magyar Hírlap, Magyar
Nemzet, Népszabadság
Hetven év után megszületett az a szerbiai rendelet, amely eltörölte a Csúrog, Zsablya és
Mozsor magyar lakóinak kollektív bűnösségét kimondó jogszabályt – jelentette be
Aleksandar Vučić szerb miniszterelnök vasárnap Szabadkán. A kormányfő az 1944-1945ben kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett megemlékezésen vett részt. 70 évvel
ezelőtt több száz ártatlan áldozatot szedett „a gonoszság, a magából kivetkőzött
embertelenség” – fogalmazott Némedi Imre műsorvezető a Zentai úti temető 44-es
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2014. november 2. – Pannon RTV, MTI
Magyarország kormánya megnyugvással fogadta, hogy hetven év után végre megszületett
az a szerbiai rendelet, amely eltörölte a Csúrog, Zsablya és Mozsor magyar lakosságának
kollektív bűnösségét kimondó jogszabályt – közölte a miniszterelnök-helyettes vasárnap
az MTI-vel. Semjén Zsolt azt írta: üdvözlik a szerb miniszterelnök mai szabadkai
bejelentését és az 1944–45-ben ártatlanul kivégzett áldozatok előtti főhajtását, amely a
szerb–magyar megbékélés szimbolikus állomása. A szerb politika mostani lépése
Magyarország régi törekvésével találkozott – hangsúlyozta.

Szilágyi: az EMNP nem „a bukaresti zsákmányt” akarja megosztani a
románokkal
2014. október 31. – transindex.ro, MTI, szekelyhon.ro
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) nem „a bukaresti zsákmányt”, a központosított
államhatalom Erdélyből begyűjtött adóit, hanem Erdély jövőjét kívánja megosztani a régió
román közösségével - jelentette ki Szilágyi Zsolt, az EMNP államfőjelöltje pártja pénteki
marosvásárhelyi kampányzáró sajtótájékoztatóján. Szilágyi Zsolt kijelentette, Erdély
érdekeiért, a magyarok érdekeiért, Székelyföld autonómiájáért nem lehet hitelesen
harcolni, ha a korrupció árnyéka vetül a kapcsolatokra és a tárgyalásokra. Az EMNP
elnökjelöltje felszólította Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökjelöltjét, hogy még a
választások előtt tisztázza: van-e köze az RMDSZ-nek és a szövetség politikusainak a
Viorel Hrebenciuc szociáldemokrata politikus által létrehozott „bűnszervezethez”,
amelynek tagjai ellen a kampány idején ügyészségi eljárás indult.

Vezető hírek

A magyar kormány üdvözli a szerb miniszterelnök bejelentését

Erdély

parcelláján, ahol ökumenikus kegyeletadással vette kezdetét a megemlékezés a most
felavatott új Vergődő madár szobornál. Kalmár Ferenc alkotását 2013-ban, két héttel a
tavalyi megemlékezés-sorozat előtt lopták el. A kegyeletadáson jelen volt Aleksandar Vučić
miniszterelnök is, aki bejelentette: hetven év után megszületett az a szerbiai rendelet,
amely eltörölte Csúrog, Zsablya és Mozsor magyar lakosságának kollektív bűnösségét
kimondó jogszabályt.

A Csíkszéki SZNT is elítéli, hogy Izsák Balázs Szilágyinak kampányol
2014. október 31. – transindex.ro, szekelyhon.ro
Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke után a Csíkszéki Székely Nemzeti Tanács is elítéli
azt, hogy Izsák Balázs Szilágyi Zsoltnak, az Erdélyi Magyar Néppárt államelnök-jelöltjének
kampányol. „Csíkszék Székely Tanácsa nem találja szerencsésnek, sem a székely
közösséget építőnek, hogy a jelenleg zajló államelnöki kampányban, az SZNT elnöke - saját
személyes döntése szerint - csak egyik hazai magyar párt oldalán, színeiben kampányol itt
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Tőkés: felül kell vizsgálni az egész román-magyar politikát
2014. október 31. – Erdély Ma, Duna Tv
A Duna Tv Közbeszéd című műsorának meghívottjaként Tőkés László, a Fidesz Európa
Parlamenti képviselője a kolozsvári stúdióban Maksay Ágnes műsorvezetővel előbb a
vasárnap sorra kerülő államelnök-választásról beszélgetett. Tőkés László szerint mivel
ezúttal két magyar jelölt indul a választásokon, ez az erdélyi magyarok számára egy
„tipikus nyerő játszma”, ugyanis mindkét fél csak nyerhet. A műsorvezető azon felvetésére,
miszerint az előrejelzések szerint most vasárnap a választásokon a magyarok körében is
alacsony részvételre lehet számítani, Tőkés azt mondta, hogy mindenképpen nagyobb
részvételre számít, mint amilyen 2009-ben volt, amikor Kelemen Hunor, a Románia
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jelöltje mindössze 390 ezer szavazatot gyűjtött.

Erdély

Csíkban is” - áll a Veress Dávid csíkszéki SZNT-alelnök által elküldött Csíkszék Székely
Tanácsa közleményében.

Igen az autonómiára Kovásznán
2014. október 31. – Erdély Ma, Háromszék
Kovászna város tanácsának többsége is elfogadta az autonómiaigényt kinyilvánító
határozattervezetet, mely szerint kérik a Székelyföld nevű, önálló státussal bíró régió
megalakítását; igénylik Románia kormányától a kisebbségi jogok biztosítását érintő
nemzetközi vállalások betartását; kérik, azokon a településeken, ahol a kisebbség
részaránya meghaladja a tíz százalékot, az illető kisebbség nyelve is váljon hivatalossá. A
döntést az RMDSZ-frakció 11 igen szavazatával fogadták el, a román pártok képviselőinek
öt voksa ellenében.

„Tényező akarunk lenni Románia új fejezetében”
2014. október 31. – maszol.ro
„Ha normális országban élnénk, akkor lennék elégedett, ha bekerülnék a második
fordulóba. Ettől Románia azonban még távol van. Számomra most nem a százalékok a
fontosak, hanem az, hogy az üzenetem hihető legyen” – jelentette ki a maszol.ro-nak adott
interjúban Kelemen Hunor, az RMDSZ államfőjelöltje.

Kirendeltséget nyit Moldovában a köztelevízió
2014. október 31. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI
Kirendeltséget nyit a Moldovai Köztársaságban a közszolgálati televízió - közölte pénteken
a bukaresti intézmény. A Román Televízió (TVR) pénteki közleménye szerint a kormány a
legutóbbi ülésén fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a kirendeltség
megnyitását. Ez utóbbi televíziós, rádiós műsorokat fog gyártani és sugározni, illetve
filmgyártás is a hatáskörébe tartozik.
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2014. október 31. – Nyugati Jelen, Erdély Ma
Az ellenzék szerint túl sok pénzt kap ösztöndíjakra az aradi Csiky Gergely Főgimnázium,
legalábbis a legutóbbi városi tanácsülésen az USL egyik tanácsosának szúrta a szemét a
magyar iskolának kiutalandó összeg. Hogy miért sajnálta Marin Lupaș (USL)tanácsos a
romló demográfia, illetve a gyakran hibás oktatáspolitika miatt a román tanintézetekkel
szemben egyébként is hátrányos helyzetű iskolától a pénzt, nem tudni, tény, hogy nem
állta meg kommentár nélkül. Az iskola érdekében kiálló Bognár Levente alpolgármester
igyekezett megértetni vele, miért nehezebb egy kisebbségi, adott esetben egy magyar
tanintézményt fenntartani, mint egy román tannyelvűt.

Erdély

Az ellenzék sokallja a magyar főgimnáziumnak szánt ösztöndíjakat

Egy normális Romániára szavazott Szilágyi Zsolt
2014. november 2. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika
Szilágyi Zsolt államelnökjelölt szülővárosában, Nagyváradon adta le szavazatát. Az EMNP
jelöltje elmondta: az autonóm régiók Romániáját támogatta szavazatával. „Arra
voksoltam, hogy Románia egy normális, a régiók autonómiáját tiszteletben tartó ország
legyen, ahol a nemzeti közösségek békés együttélése mindennél fontosabb érték” –
nyilatkozta Szilágyi.

Szilágyi: ha egy szavazatot sem kaptunk volna, akkor is megérte
2014. november 2. – transindex.ro
Szilágyi Zsolt megköszönte, hogy lehetővé tették az indulását, és azt mondta, sikeres volt a
kampány, mert számos településen mondhatták el, hogy az erdélyi magyar ügyet korrektül
lehet képviselni. Úgy vélte, senki más nem tett le ilyen programot az asztalra, és ha csak
ennyi lett volna a teljesítményük, hogy ezt bemutassák, már akkor is megérte volna. Úgy
gondolta, sikerült megfordítaniuk az „egypártrendszer” okozta alacsony szavazási kedv
tendenciáit, és azt ígérte, értékhű, programhű párt maradnak; azért fognak kampányolni,
hogy Románia az autonóm régiók szövetségévé váljon.

Kelemen: megerősödött a választók és a szövetség közötti kötelék
2014. november 2. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika
„Az exit poll eredményeket nézve megerősödött a választók és a szövetség közötti kötelék,
az általam bemutatott programot megértették az erdélyi magyarok” – nyilatkozta Kelemen
Hunor az exit pollok eredményeinek bemutatását követően tartott sajtótájékoztatóján. Az
RMDSZ elnöke elégedettségét fejezte ki az exit pollok által jelzett eredményt illetően,
szerinte meg tudták szólítani a választóikat, így a szövetség számára a következő
időszakban biztosított a közösség támogatása ahhoz, hogy folytathassa a kampányban
elkezdett munkát. Elmondta, a kampányban egy olyan Románia építéséről beszélt, ahol
létezik a tisztelet, ahol az állam tiszteli és becsüli a polgárait, ahol bizalom van a

5

Toró Kolozsváron: Romániában az államelnök-választásoknak először volt
tétje

Erdély

közösségek között, ahol a közösségek bízhatnak az állami intézményekben, ahol
garanciájuk van a kisebbségeknek arra, hogy megőrizzék a nemzeti identitásukat.

Ma tárgyalják az állampolgársági törvény módosító javaslatát
2014. október 31. – bumm.sk, Felvidék Ma
Gál Gábor, a Híd képviselője a javaslat benyújtásakor elmondta: a módosítással
lényegében azt szeretnék elérni, hogy álljon helyre a 2010 előtti jogi állapot, tehát
mindenki szabadon, mindenféle következmény nélkül vehesse fel egy másik ország
állampolgárságát. Akit pedig azóta megfosztottak szlovák állampolgárságától, az újra
kérvényezhesse, és kapja is vissza. Az állampolgársági törvény módosítását Gál Gábor
mellett Bugár Béla, Solymos László, Lucia Žitňanská és Vörös Péter jegyzi. Pfundtner Edit
független képviselő, aki a Híd listáján jutott be, felszólalásában elmondta: a kormány
2010-ben „öngólt rúgott” az állampolgársági törvény akkori módosításával, hiszen „a mai
állapotokat kiváltó törvény azok ellen lett elfogadva, akik kis hányadát képezik csak az
érintetteknek.” Ezzel arra utalt, hogy a Fico-féle ellentörvény miatt elsősorban nem a
magyar állampolgárságot kérvényezők veszítették el szlovák állampolgárságukat. Vörös
Péter,a Híd képviselője elmondta, nem kell túlbonyolítani a történetet, teljesen elég lenne,
ha a 2010 előtti állapotot állítaná vissza a parlament, és ezáltal minden alkotmányos
aggály is megszűnne. A Smeres többség berekesztette az ülést, így most az önkormányzati
választásokig nem várható döntés.

Felvidék

2014. november 2. – transindex.ro
„Számunkra, erdélyi magyarok számára a romániai államelnök-választások első
fordulójának először volt tétje, hiszen most tudtunk először igazából választani. A
Bukarest-központú és a az Erdély-központú, Székelyföldet központba helyező politika
között választhattunk most” – mondta Toró T. Tibor, az EMNP elnöke Kolozsváron,
miután leadta a szavazatát.

Csáky: nem született érdemi döntés az állampolgárság elvesztéséről
2014. október 31. – hirek.sk
Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja EP-képviselője nem ért egyet a Szlovák Nemzeti Párt
alelnökének, Jaroslav Paškának azon véleményével, miszerint az Emberi Jogok Európai
Bírósága érdemi döntést hozott a szlovák állampolgárság megvonása mait benyújtott
beadványok kapcsán. Csáky szerint „a bíróság a szlovák állampolgárság megszűnésével
kapcsolatban a határozatában azt állapította meg, hogy a bíróság joghatóságát kijelölő
Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) az állampolgársághoz való jogot nem részesíti
más nemzetközi emberi jogi dokumentumokhoz hasonló védelemben. A bíróság ezért saját
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Elutasította a bíróság a Szigeti László elleni vádemelést
2014. október 31. – bumm.sk, Felvidék ma, Új Szó, hirek.sk
A bíróság elutasította a vádemelési javaslatot Szigeti László volt oktatási miniszter ellen a
nemesócsai tornaterem felújítására nyújtott támogatás ügyében. „Az ügyirat összeállítása
során megsértették a vádlott alapvető jogait a védekezésre“ – indokolta a vádemelés
elutasítását a Pozsonyi III. Járásbíróság szenátusának elnöke.

Felvidék

joghatóságának hiánya miatt a beadványnak eme részét nem fogadta el további
tárgyalásra. E tekintetben tehát az EJEB a szlovák állampolgársági törvényre vonatkozóan
nem hozott, nem hozhatott érdemi döntést”.

Nem nyílhat első osztály a Bátorkeszi Magán Szakközépiskolában
2014. október 31. – hirek.sk
Rendkívüli ülésen döntött Nyitra Megye Önkormányzata pénteken délután arról, hogy
hány első osztályt nyithatnak a 2015/16-os tanévben a térségben működő középiskolák. A
Bátorkeszi Magán Szakközépiskolában egyetlen első osztály sem nyílhat.

Baťa-ügy: Nem mosta tisztára a család nevét a bíróság
2014. november 1. – hirek.sk
A Pozsonyi Kerületi Bíróság felülbírálta azt a döntést, amellyel a Pozsonyi I. Járásbíróság
tavaly megszüntette azt az 1947-es ítéletet, amely börtönbüntetéssel és vagyonelkobzással
sújtotta Ján Antonín Baťát. A Pozsonyi Kerületi Bíróság amellett, hogy semmissé tette a
Pozsonyi I. Járásbíróság tavalyi döntését, a Baťával szembeni büntetőeljárás
újratárgyalását sem engedélyezte.

Megújult a jókai református templom
2014. november 2. – Felvidék Ma
Több mint 43 ezer eurós költséggel újult meg Jókán a református templom. A kiadások
jelentős részét a hívek adományai fedezték, de a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Közalapjának 8 ezer eurós támogatása is hozzájárult a munkálatok költségeihez.

Közös jelölt csak mutatóba
2014. november 3. – Új Szó
Dél-Szlovákiában 38 polgármesterjelölt neve mellett szerepel a Híd és az MKP neve is,
további 15 jelöltet pedig más pártokkal közösen indítanak. A magyarlakta járásokban az
MKP 211 jelöltet indít külön, a Híd 184-et. Az MKP 16 jelöltet más szlovák párttal közösen
indít, a Híd 52-t. Vagyis megközelítőleg a jelöltek 18 százaléka közös Híd–MKP-jelölt. A
tavaly bejegyzett magyar törpepárt, az MKDSZ délen 9 jelöltet indít.
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VMSZ: Sok magyar polgár nem élhetett választójogával
2014. október 31. – Vajdaság Ma
Az október 26-án lezajlott nemzeti tanácsi választásokon számos magyar polgár nem
élhetett választási jogával, közölte a Vajdasági Magyar Szövetség. Hétfőtől folyamatosak
voltak a megkeresések mind a VMSZ központi illetve helyi irodáiban, mind más községek
önkormányzataiban. A polgárok jogos felháborodottságuknak adtak hangot amiatt, hogy
amikor elmentek a szavazóhelyre, különböző okok miatt ugyan, de nem engedték őket
szavazni. Pásztor István levélben fordult Kori Udovički államigazgatási és helyi
önkormányzati miniszter asszonyhoz, amelyben jelezte, hogy a kialakult helyzetnek egyik
oka mindenképpen az, hogy az előző nemzeti tanácsi választások, vagyis 2010 óta a
városok és községek hivatalból semmiféle változtatásokat nem eszközöltek a külön
választói névjegyzékekben. Pásztor István annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhetőek
legyenek az ilyesfajta szabálytalanságok, amelyek egyes helyeken akár a választás
megismétlését is maguk után vonhatják, azt a javaslatot fogalmazta meg a miniszter
asszony felé, hogy a jövőben ne tegyenek különbséget az általános és külön, esetünkben
magyar választói névjegyzék között, a változásokat mindkettőbe vezessék be.

Felvidék

2014. november 3. – Új Szó
Slovensko matricával ragasztották le a galántai és szenci járásbeli település magyar
helységnévtábláit. „A környékbeli kis falukban is leragasztották a táblákat” – mondta
Danter Antal, Magyarbél polgármestere. Szerinte a garázdálkodók megnézik, melyik
faluban indít jelöltet a Híd vagy az MKP és ott megrongálják a táblákat. Jókán négy táblán
volt matrica, egy táblát pedig elloptak.

Vajdaság

Szlovák matricázók

Pajtić a kormányátalakításról: Tadić pártjának képviselői is támogatnak
bennünket
2014. október 31. – Vajdaság Ma
A Demokrata Párt (DS) vezette koalíciónak megvan a szükséges többsége a tartományi
kormány átalakításához és számítunk Boris Tadić pártjának néhány képviselőjére is,
jelentette ki Bojan Pajtić tartományi kormányfő, a DS elnöke, miközben a Tanjug
hírügynökség úgy tudja, Boris Tadić kész a haladókkal is tárgyalóasztalhoz ülni. A
tartományi kormány azt indítványozta, hogy a tartományi képviselőháznak a kormány
átalakításáról tartandó ülése az elkövetkező hétfőn legyen, Pajtić pedig kiemelte,
kormányát támogatni fogják a DS, a VMSZ és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV)
képviselői, de “bizonyára néhány olyan képviselő is, akik a DS-ből átpártoltak a Tadić
vezette Szociáldemokrata Párthoz (SDS)”.
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2014. november 1. – Vajdaság Ma
A tartományi kormány küszöbön álló átalakítása lényegében nem fogja megoldani a
vajdasági hatalmi válságot, jelentette ki Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke.
Megítélése szerint a bejelentett kormányátalakítás annyit ér, mint halottnak a csók. A
tartományi képviselőházban a VMSZ nélkül is megvan az a többség, amely véghez tudja
vinni a tartományi kormány átalakítását, nyilatkozta Pásztor az újvidéki Dnevniknek adott
interjújában arra a kérdésre válaszolva, hogy miként viszonyul a VMSZ ehhez a témához,
amelyről a képviselők november 3-án, hétfőn szavaznak majd. Pásztor úgy véli, “ami a
probléma lényegét illeti, a kormány átalakításával kapcsolatban bejelentett megoldás
semmit nem jelent”, s hozzátette, ez a kormányátalakítás, amelyet a Demokrata Párt
elnöke, Bojan Pajtić vezet, “lényegben a Demokrata Párt falhoz állítása”.

Vajdaság

Pásztor: A tartományi kormány átalakítása annyit ér, mint halottnak a csók

Megemlékezést tartottak Temerinben
2014. november 1. – Vajdaság Ma
Huszonötödik alkalommal gyűltek össze az emlékezők Temerinben a Nyugati temető
tömegsírjánál, hogy leróják kegyeletüket az 1944/45-ben kivégzett ártatlan magyar
áldozatok előtt. A helyiek gyászszertartás keretében emlékeztek meg a kommunista
partizánterror több mint háromszáz helyi áldozatáról. A Dalárda férfikórus vezetésével
felhangzott a Himnusz, Szungyi László főesperes-plébános megszentelte a tömegsírt.

Az 1944-45-ös vérengzések magyar áldozataira emlékeztek Újvidéken,
Martonoson és Bácsföldváron
2014. november 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Ezen a hétvégén az 1944-45-ös vérengzések magyar áldozataira emlékeznek a Vajdaságszerte. Hét évtizeddel ezelőtt több ezer magyart végeztek ki ártatlanul, bírósági ítélet
nélkül. Az áldozatok nagy része jeltelen tömegsírokban nyugszik. Újvidéken az 1944-45ben kivégzett ártatlan magyar áldozatokért a katonatemetőben mondtak imát a megjelent
polgárok. A Futaki úti temetőben 25 évvel ezelőtt tartották az első megemlékezést. Akkor
rövid időn belül el is tüntették a felállított kereszteket. A mostani megemlékezést már más
körülmények közepette tartották meg. „Azóta, hogy az a 13. itt maradt, nem állítunk újabb
nagy keresztet, hanem azért küzdünk, hogy felállítsunk, felépítsük vagy a magyar állam
vagy a szerb állam vagy mind a kettőnek a segítségével a Makovecz Imre által ide tervezett
emléktornyot” – mondta Matuska Márton.

Kegyeletadó ünnepséget tartottak Zentán
2014. november 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A zentai Felsővárosi köztemetőben kegyeletadó ünnepség keretében emlékeztek
mindazokra a hősökre és mártírokra, akik életüket áldozták, vérüket hullatták a városért és
népéért. Az ünnepség kezdetén ft. Mikity Ede plébános celebrált ünnepi szentmisét, majd
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Vajdaság

Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere mondott köszöntőt.– Ezekben a napokban a
vajdasági településeken azokra a honfitársainkra is emlékezünk, akiket 1944-ben és 1945ben ártatlanul kivégeztek. A vajdasági magyarság nagy utat tett meg az elmúlt hét
évtizedben. Ez az út nem volt könnyű és fájdalommentes. A csend és a kényszerű hallgatás
hosszú időszakát mély gyász lengte be. Lassan jutottunk el addig, amikor már nyíltan is ki
lehetett mondani, kik voltak ezek az emberek, hogyan és miért haltak meg. De a hetven
évvel ezelőtti történések arra is megtanították a vajdasági magyarokat, hogy lehet a
fájdalomból erőt kovácsolni – mondta Ceglédi Rudolf.

Emléktáblát állítottak a ’44-es mártírok tiszteletére Csantavéren
2014. november 2. – Pannon RTV
Emléktáblát állítottak Csantavéren az 1944 őszén ártatlanul kivégzett magyar áldozatok
emlékére. 53 nevet véstek az emléktáblára, amelyet a csantavéri nagytemető bejárata mellé
helyeztek el. „’44-ben olyan vérengzések történtek, amelyeknek nem lett volna szabad
megtörténniük. Az emberi elme, a gyűlölet, a bosszú kerekedett felül, és ennek abban az
időben létjogosultságot adtak.” Maglai Jenő, Szabadka polgármestere szerint az ártatlan
áldozatokra, a múltra emlékezni kell, hogy ilyen vérengzések többé ne fordulhassanak elő.

Megemlékezések Muzslyán
2014. november 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A muzslyai katolikus temetőben immár ötödik éve emlékeznek szervezetten az 1944-ben
kivégzett ártatlan magyar áldozatokra. Tiszteletükre a helyi tanács állítatta az emlékművet,
ahol most már méltóképpen tudnak emlékezni halottaikra a hozzátartozók, családok,
rokonok, ahol a kegyelet virágait elhelyezhetik, illetve gyertyát gyújthatnak.

A kegyelet joga mindenkit megillett - Megemlékezés a járeki haláltábor
emlékhelyénél
2014. november 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A járeki tömegsír közelében lévő emlékhelynél gyűltek össze az emlékezők, hogy
elhelyezzék a kegyelet virágait annak a több ezer német, magyar és más származású
ártatlan áldozatnak az emlékére, akik 1944 és 1946 között a gyűjtőtáborrá átalakított
településen veszítették életüket. Járekon hat és fél ezer ember, közülük ezer gyermek vált
áldozatává az akkori gyűlöletnek és esztelenségnek, illetve az éhezésnek.

A 70 évvel ezelőtti események áldozataira emlékeztek Bajmokon
2014. november 2. – Pannon RTV
Bajmokon az Akácfánál több száz meggyilkolt magyar, horvát és német személy nevét őrző
márványtáblák előtt emlékeztek a 70 évvel ezelőtti események áldozataira. A lélekharang
megkondulásával kezdődött a megemlékezés Bajmokon az 1944. november 2-án ártatlanul
kivégzettek golgotáján. 70 évvel ezelőtt a partizánok Bajmok, Bácsszőlős, Nemesmilitics,
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Megválasztották a Kárpátaljai Megyei Tanács új elnökét
2014. október 31. – Kárpátalja, Kárpátinfo
Október 31-én került sor Ungváron a VI. összehívású Kárpátaljai Megyei Tanács (KMT) 19.
ülésszakának második plenáris ülésére, amelyen Ivan Baloga elnök mellett Brenzovics
László első elnökhelyettes is lemondott tisztségéről. Bocskor Andrea személyében első
ízben szólalt fel a megyei tanács előtt európai parlamenti képviselő. A politikus jelezte,
hogy támogatta az Ukrajna és az Európai Unió közötti társulási megállapodást, valamint
hangsúlyozta, Ukrajna számára csak az ország európai uniós integrációjának folytatásában
lát perspektívát. A titkos szavazás Volodimir Csubirko, az Egységes Centrum párt
győzelmét hozta.

Kárpátalja

Madaras, Tavankút, Györgyén, Nagyfény, Pacsér és Bácskossuthalva településekről
mintegy 540 személyt végeztek ki. „Ez nem volt bűn. A 252 személy, aki itt van elhantolva,
ebben a három tömegsírban, egy sem volt bűnös. Nem lehet egyre sem rámondani, hogy ez
volt, vagy az volt. Magyarok voltak, horvátok voltak, horvát bunyevácok és németek voltak.
Ezt rótták fel nekik” – hangsúlyozta Mojzes Antal helytörténész.

Új határátkelő épül az ukrán–magyar határon
2014. november 1. – Kárpátalja, Kárpátinfo
Magyarország jövőre megkezdi az ungvári járási Szalókánál a tiszaszentmártoni
határátkelő kiépítését – közölte a Karpatszij Objektív. A portál úgy tudja, közúti híd
építését tervezik a Tiszán. A magyar fél három milliárd forintot szán erre a célra. Emellett
feltételezik, hogy egymilliárd forintból külön átkelő épül a gyalogosok és kerékpárosok
számára Szalóka és Lónya között –írja a Karpatszkij Objektív az Ungvári Járási Állami
Adminisztrációra való hivatkozással. A határátkelők különlegességét az adja majd, hogy
tervek szerint a magyar és az ukrán határőrök közösen végzik az utasok vizsgálatát, ami
jelentősen meggyorsítja az átjutást a szomszédos országba.
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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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