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2014. november 14. – MTI, mno.hu, hirek.sk
Eddig összesen 680 állampolgársági kérelem érkezett, és csaknem 630 ezren már le is
tették a magyar állampolgársági esküt – mondta Wetzel Tamás, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára pénteken az MTI-nek, egyúttal jelezve:
több mint 22 ezer kérelmet utasítottak el. A helyettes államtitkár kitért arra is: az
államreform program részeként egyszerűsítések várhatók az állampolgársághoz
kapcsolódó közigazgatási eljárásokban. Ezek az anyakönyvezéstől a diplomahonosításig
terjedhetnek – jelezte, hozzátéve: ez a következő év nagy feladata lesz. Megjegyezte: a
tervek között szerepel, hogy a lehető legegyszerűbben lehessen majd pályázatokat
benyújtani a különböző támogatásokra. Kitért továbbá arra, hogy bővítenék a
külképviseleteket azokon a helyszíneken, ahol erre igény van, példaként Kárpátalját
említette.

Vezető hírek

Wetzel: eddig 680 ezer állampolgársági kérelem érkezett

Helyhatósági választások – Ismertették a hivatalos végeredményt
2014. november 16. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar
Nemzet
A Központi Választási Bizottság (ÚVK) vasárnap délután jelentette be a helyhatósági
választások hivatalos eredményeit. Az ÚVK adatai szerint az állampolgárok
48,34 százaléka vett részt a választásokon. A részvétei arány a városokban és a városi
részekben elérte a 38,25 százalékot, míg a falvakban ez a szám 60,92 százalék volt.
A helyhatósági választások során a független polgármesterjelöltek voltak a
legnépszerűbbek, 1 104 községben ők győztek, ami 37,95 százalékos eredményt jelent. Őket
követi 29,11 százalékkal a Smer, melynek jelöltjei 847 településen foglalhatják el a
polgármesteri széket. Harmadik helyen 4,19 százalékkal a Kereszténydemokrata
Mozgalom (KDH) végzett, 122 polgármesteri posztot szerezve meg. A Magyar Közösség
Pártja (MKP) 3,67 százalékos eredménnyel 107 polgármesteri posztot mondhat magáénak
a Most-Híd 2,99 százalékkal pedig 87-et.

Ponta elismerte a vereségét, gratulált Johannisnak
2014. november 16. – maszol.ro, Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, Népszabadság,
Magyar Nemzet
„Gratuláltam Klaus Johannisnak, a népnek mindig igaza van. Remélem, hogy azok is
megértik ezt, akik az utcákon tüntetnek ellenem” – jelentette ki vasárnap este Victor
Ponta. A miniszterelnök elismerte vereségét az államfőválasztáson. Valamivel később
Victor Ponta az Antena3 hírtelevízióban azt nyilatkozta: nem áll szándékában lemondani a
kormányfői tisztségéről. Arra a kérdésre, hogy miért olyan biztos a vereségében, a
Szociáldemokrata Párt (PSD) párhuzamos szavazatszámlálási eredményére hivatkozott.
„Kollégáim azt mondták, hogy minden eldőlt” – magyarázta. Klaus Johannis, a
Keresztény-liberális Szövetség (ACL) jelöltje Facebook-bejegyzésben adta hírül
támogatóinak hétfőn éjszaka, hogy győzött a romániai elnökválasztáson. „Győztünk!
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2014. november 14. – MTI, Kormány.hu
Kovács Ádám Zoltán, a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi
együttműködésért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy a külgazdaság kiemelt
szerepe mellett fontos a külügy klasszikus feladatainak ellátása, a külhoni magyarság
érdekeinek hatékonyabb érvényesítése a nemzetközi fórumokon. Wetzel Tamás a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának helyettes államtitkára a kiemelt
nemzetpolitikai programokkal kapcsolatban jelezte, hogy a 2010-ben megindult
munkának meglett a gyümölcse. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkájával
kapcsolatban elmondta, hogy rengeteg konferenciát, előadást, megbeszélést szervezett és
kiadványt jelentetett meg, amelyek nagyban hozzájárultak a figyelem aktuális
nemzetpolitikai témákra való irányításához. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda
elnöke a 2014-es választások tapasztalataival kapcsolatban kiemelte, hogy emberfeletti
munkával sikerült a Nemzeti Választási Irodának lebonyolítani az idei választásokat.
Elmondta, hogy a tapasztalatok alapján szükség lehet az űrlapok és kérelmek
egyszerűsítése, valamint a jogszabályi környezet korszerűsítése.

Hivatalos részeredmények a szavazatok háromnegyedének a feldolgozása
után
2014. november 17. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma
A szavazatok 76,53%-ának a feldolgozása után Klaus Johannis 54,81%-on áll - derül ki a
központi választási iroda hétfő hajnalban közzétett adataiból. Victor Ponta 45,18%-ot
szerzett. Újabb eredményeket várhatóan reggel 9 órakor közöl a BEC.

Erdély

Megtartotta ülését a Magyar Állandó Értekezlet Külügyi és Jogi
Szakbizottsága

Magyarország

Visszafoglaltuk az országunkat!” - írta a közösségi portálon az ellenzéki jelölt, röviddel azt
követően, hogy ellenfele, Ponta nyilvánosan elismerte vereségét.

Tőkés: nem Szilágyi Zsoltnak, hanem Kelemen Hunornak kellett volna
lemondania
2014. november 14. – Erdély Ma, hirado.hu, Duna Tv
Tőkés László, az Európai Néppárt képviselője a Duna televízió Közbeszéd című műsorában
elkeserítőnek nevezte a folyamatot, amely „megfordítja 25 évvel ezelőtt elkezdődött
rendszerváltozást". Szerinte „az RMDSZ Ponta mellé állása olyan, mint mikor a Dávid
Ibolya-féle MDF szekértolójává lett a posztkommunista magyarországi rendszernek”.
Tőkés László azt is mondta: az RMDSZ kampányol Pontának. Tőkés László hangoztatta:
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Victor Ponta: az RMDSZ jó katalizátora lehet a magyar-román kapcsolatoknak

Erdély

20 éve 760 ezer szavazatot gyűjtött az akkori jelöltjük, Frunda György, Kelemen Hunor öt
éve 380 ezret, most pedig 330 ezret. A magyarság nem bízik a politikumban, de nem bízik
az RMDSZ-ben sem – jelentette ki a politikus.

2014. november 15. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Népszava
Az RMDSZ jó katalizátora lehet a magyar-román kapcsolatoknak – mondta Victor Ponta
szociáldemokrata (PSD) miniszterelnök, a vasárnap sorra kerülő második elnökválasztási
forduló egyik jelöltje a Népszavának. A lap szombati számában megjelent interjúban arra a
kérdésre, hogy elnökké választása esetén befagyna-e a magyar-román viszony, hiszen
kritizálta a jelenlegi államfőt, Traian Basescut, amikor magánvacsorára hívta Orbán
Viktort, Ponta kijelentette: „egyetlen politikai vezető sem engedheti meg magának, hogy
egyetlen pillanatig is valamely szomszédos állammal való viszony befagyasztására
gondoljon, főképp nem olyannal, amelyben számos nemzettársa él." Kiemelte, hogy a
kétoldalú viszonyban a politikai vezetőknek kötelezően ki kell lépniük a választási
pártlogikából. „Ez lenne az első lépés, amit meg kell tenni ahhoz, hogy a radikális
nyilatkozatok és provokatív gesztusok eltűnjenek" – mondta.

Izsák: a Diszkriminációellenes Tanács határozata csak egy értelmetlen
maszatolás
2014. november 15. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Az elmúlt héten diszkriminatívnak nyilvánította az Országos Diszkriminációellenes Tanács
(CNCD) a kormányrendeletet, amellyel a kabinet a Kovászna és Hargita megyei ortodox
püspökségnek juttatta a kovásznai Fenyő szállót. A Diszkriminációellenes Tanács döntése
szerint a kormány vallási alapon diszkriminált. A sürgősségi kormányrendelet ugyanis
hátrányos helyzetbe hozta a többi felekezetet az ortodox egyházzal szemben, ez ugyanis
ellentmond a vallási törvénynek és az alkotmánynak. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) elnöke, miután a Kossuth Rádió munkatársának, Erdei Edit Zsuzsannának
összefoglalta a történetet, elmondta, hogy a Diszkriminációellenes Tanács határozata csak
részben siker, mert mindössze egy véleménynyilvánító határozat, nem rendelkezik jogi
erővel.

Nem mindenhol a fogyás a baj Székelyföldön
2014. november 15. – Erdély Ma, mno.hu
Különböző együttműködési formákat kell kialakítani a magyarok lakta romániai
megyékben. Borboly Csaba, Hargita megye önkormányzatának elnöke a Lánchíd Rádióban
elmondta: az ő területükön nem a népességfogyás a legégetőbb probléma, hanem az
elvándorlás, a jövőépítés, illetve a kevés munkahely. Ezért is írták alá a társulási szerződést
a szomszédos Kovászna megyével.
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2014. november 16. – maszol.ro
Tőkés László fideszes európai parlamenti képviselő Nagyváradon adta le szavazatát. És
nem is titkolta, hogy kire. Kabinetjének közleménye szerint kifejezte abbéli reményét az
érdeklődő sajtó képviselőinek, hogy az erdélyi magyarság egységesen felsorakozik Klaus
Johannis elnöksége mellett. „Nyilvánvaló, hogy a kereszténydemokrata értékrend mellett
jórészt elkötelezett erdélyi magyarság és politikai képviselete egy néppárti államfőjelöltet
kell támogasson, nem pedig a nacionálkommunista múlthoz ezer szállal kötődő Victor
Pontát” – mondta a fideszes EP-képviselő.

Erdély

Tőkés nem titkolta, hogy kire adta szavazatát

Megosztottan szavaztak a magyar elöljárók
2014. november 16. – Krónika
Míg az RMDSZ elöljárói bevallásuk szerint a folytonosság jegyében, a kormányban való
részvétel érdekében szavaztak, a szövetség ellenzékének vezéregyéniségei az erdélyi
érdekeket szem előtt tartva, a román politika megújulása érdekében voksoltak vasárnap,
az államfőválasztás második fordulójában.

Voksnapi szabálytalanságok, felfedett RMDSZ-kampányolás
2014. november 16. – Krónika
Miután az államelnök-választás második fordulóját megelőző időszakban többször
kiderült, hogy az RMDSZ pártatlanságát hangsúlyozó nyilatkozatai ellenére burkoltan
Victor Pontának, a kormánykoalíciós partner Szociáldemokrata Párt (PSD)
miniszterelnök-államfőjelöltjének kampányol, a hétvégén a szövetség polgármestereit is
kortesmunkával bízták meg.

Kovács Péter: köszönettel tartozunk a választóknak
2014. november 16. – maszol.ro
„Köszönettel tartozunk a választóknak" - fogalmazott vasárnap este Kolozsváron, a
Szövetségi Elnöki Hivatal székházában Kovács Péter főtitkár. Kelemen Hunor szövetségi
elnök egyelőre nem kommentálta az exit-poll eredményeket. "Köszönettel tartoznak a
választóknak, amiért ilyen nagy számban járultak az urnákhoz" – jelentette ki Kovács
Péter, aki a magyarlakta megyékben leadott szavazatokat is megköszönte. A főtitkár
hozzátette, hétfőn ismertetik az RMDSZ álláspontját az elnökválasztással kapcsolatban.

A Romania TV-n máris azt osztják, mennyire példamutató az ország
kisebbségügyben
2014. november 16. – transindex.ro
A magyarok panaszai, követelései a kisebbségi jogok kapcsán mától teljesen értelmetlenné
váltak - mondja egy kommentátor a Romania TV-ben, megjegyezve: Románia államelnöke
egy nem román származású jelölt lett, aki ráadásul nem is ortodox.
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2014. november 17. – transindex.ro
A választók érezték a tétjét a választásoknak, ez lehet az oka annak, hogy mintegy 10%-kal
magasabb volt a részvétel a második fordulóban. A székely megyék is jobban teljesítettek,
mint az első fordulóban, azonban mégis alulmaradt a részvételük az országos átlaghoz
képest, sőt sereghajtók voltak. Ez elsősorban annak tudható be, hogy az RMDSZ egyik
jelölt mellet sem foglalt állást - mondta el a Transindexnek Kiss Tamás szociológus.

Erdély

Az RMDSZ nem foglalt állást egyik jelölt mellett sem, ez lehet az oka az
alacsony székelyföldi részvételnek

Magyar állami kitüntetést kapott
2014. november 16. – szekelyhon.ro
Hetvenedik születésnapján adta át a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést Tamás
József püspöknek Zsigmond Barna Pál főkonzul november 12-én, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusán. Áder János köztársasági elnök a székelyföldi magyar
katolikus közösség megmaradása és megerősödése érdekében végzett kimagasló egyházi és
lelki szolgálata elismeréseként adományozta a magas rangú kitüntetést Tamás Józsefnek.
A különleges eseményen a segédpüspök édesanyja is jelen volt, aki jövő év februárjában
tölti be 100. életévét.

A féltett magyar szórványt ünnepelte az RMDSZ és az EMNT
2014. november 16. – Krónika
Az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is megünnepelte hétvégén a magyar
szórvány napját: a szövetség Medgyesen szervezett ünnepséget, míg az EMNT Maros
megyei szervezete Szászrégenben tartott zenés-táncos rendezvényt, amelyen az RMDSZ
helyi vezetői is részt vettek.

Kelemen Hunor törvénybe foglalná a Magyar Szórvány Napját
2014. november 15. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro
„A szórvány napja több mint ünnep: számvetés és tervezés. Hiszen arról beszélünk, hogy
mi történt az elmúlt esztendőben, és arról, hogy milyen kihívások állnak előttünk, hogyan
tudunk ezekre jó válaszokat adni. A legközelebbi tervünket jövő héten terjesztjük be a
Magyar Állandó Értekezlet napirendjére: azt szeretnénk, ha a Magyar Szórvány Napját
törvény szentesítené” – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Kelemen Hunor szövetségi
elnök november 15–én, Medgyesen azt a szórványkonferenciát, amelyet már négy éve,
hagyományosan Bethlen Gábor születésének és halálának a napján tartanak, és amelyet az
RMDSZ a Magyar Szórvány Napjává nyilvánított.
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2014. november 15. – bumm.sk
A vádirat szerint egyáltalán nem verték meg Zsák Malina Hedviget, az ügyészség szerint
nem történt semmi. A bíróság még nem döntötte el, hogy visszaadja-e az ügyet az
ügyészségnek, vagy kitűzi a tárgyalást. A bírónő felajánlotta, hogy magyar nyelvre
fordíttatja az ügyészségtől kapott vádiratot. Hedvig ügyvédje, Roman Kvasnica nem
csupán a vádirat, de az egész ötezer oldalas akta magyarra fordítását kérte, azzal az
indoklással, hogy védence nem érti a szlovák jogi szakkifejezéseket. „Védencem
leggyakrabban a magyar nyelvet használja, ráadásul tavaly óta magyar állampolgár, ezért
ha lesz tárgyalása, magyar tolmácsot kér. Mivel jelenleg Magyarországon él, és két kiskorú
gyereket nevel, arra is felhívtam a bíróság figyelmét, hogy célravezetőbb volna, ha az
eljárást Magyarországon folytatnák” – jelentette ki az ügyvéd. Hedviget hamis tanúzással
vádolják.

Felvidék

A Hedvig-ügy újabb fejezete: a vád szerint nem támadták meg őt

Berényi: kiemelendő Basternák Ildikó és Hájos Zoltán polgármesterünk sikere
2014. november 16. – hirek.sk
„Korábban kijelentettem, hogy a 2010-es helyhatósági választások eredményét szeretnénk
megismételni, ami nagyjából sikerült is, bár tapasztalunk némi csökkenést. Amíg az eltelt
választási időszakot 127 MKP-s polgármesterrel zártuk, most 105 olyan polgármesterünk
lett, aki a magyar párt színeiben önállóan tudott győzni. Emellett azonban a négy évvel
ezelőttinél több koalíciós győztesünk van, azaz olyan polgármester, aki MKP-tagként
különféle koalícióban aratott sikert. Míg akkor ők 36-an voltak, most 45-en vannak. Ha
hozzájuk adjuk azokat is, akik felfüggesztették a tagságukat, hozzávetőleg ugyanazt az
eredményt értük el, mint 2010-ben. Az MKP-s színekben induló, önálló önkormányzati
képviselőkből négy évvel ezelőtt 1190 volt, most pedig 1150-en vannak. A képviselőink
számát tekintve túlléptük az 5 százalékos támogatottságot. Összességében tehát
elmondható, hogy a kitűzött célunkat elértük, miközben a pártok versenyében
parlamenten kívüli pártként a dobogós 3. helyre kerültünk, ami komoly eredmény“ –
vonta meg a mérleget Berényi József, az MKP elnöke.

Bugár: Összességében a Híd erősödött
2014. november 16. – bumm.sk
Bugár Béla szerint a választási eredmény egyfajta kihívást jelent a Híd számára. A pártnak
intenzívebbé kell tennie a kommunikációt saját polgármestereivel, és egyben effektív
módszert kell találni a független polgármesterekkel és a képviselőkkel való
együttműködésre. A részvétel azt mutatja, hogy az önkormányzati rendszer fontosabb a
választók számára, mint mondjuk a megyei, vagy az EP választás. Bugár szerint a párt
megőrizte pozíciói többségét, egyben több független polgármestert is támogatott. A párt
173 jelöltet tekint sajátjának, vagy olyannak, aki a párt támogatásával győzött. Ez
növekedést jelent a négy évvel korábbi eredményekhez képest.
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2014. november 16. – Új Szó
A fővárost négy év elteltével visszaszerezte a jobboldal, és Eperjes polgármesteri székébe is
jobboldali jelölt ülhet. Megőrizte azonban főpolgármesteri posztját Kassán a smeres
Richard Raši, valamint Nyitra és Zsolna polgármestere is a Smer kezében marad, újrázott
ugyanis Jozef Dvonč és Igor Choma. A legnagyobb meglepetés talán Pozsonyban született,
ahol a függetlenként induló, korábbi SDKÚ-s Ivo Nesrovnal legyőzte a korábbi, Smer által
támogatott, de függetlenként induló Milan Ftáčnikot, és az ugyancsak függetlenként
induló, de jobboldali pártok által támogatott Milan Kňažkót.

Felvidék

Meglepetés Pozsonyban, a nagyvárosokban visszaesett a Smer

Stubendek nyert, Hájos újrázott, Oravec bukott
2014. november 16. – Új Szó
Komárom az egyetlen olyan magyarlakta város volt, amelyben közös jelöltet indított az
MKP és a Híd, és közös jelöltlistát állított a két párt. A polgármesteri posztot végül a
független Stubendek László szerezte meg. Stubendek négy éve az MKP jelöltjeként a
második helyen végzett, egy ideig úgy tűnt, idén is őt fogja indítani a párt, ám az MKP
nyáron úgy döntött, Czíria Attilát jelöli. Miután megegyeztek a Híddal, ő lett a közös jelölt.
Stubendek ezután jelentette be, hogy függetlenként próbálja elnyerni a tisztséget.

Hájos Zoltán: Dunaszerdahely példát mutatott a Felvidéknek
2014. november 16. – Felvidék Ma
Hájos Zoltán (MKP, 3194 szavazat) egyértelmű győzelmet aratott, több mint hétszáz
szavazattal verte a Most-Híd jelöltjét, Csicsai Gábort (2371). A 25 tagú testületben 16 tagja
lesz az MKP-nak, a Most-Híd 4 képviselőt juttatott be az önkormányzatba, amelybe
ugyancsak 5 független jelölt is bejutott. Az eredményvárón ott volt az MKP elnöke, Berényi
József is, aki fantasztikusnak nevezte a dunaszerdahelyi eredményt.

Baránek szerint sikeres volt az MKP
2014. november 16. – Felvidék Ma
Ján Baránek politikai elemző szerint a helyhatósági választás további jelzést jelent az
ellenzék számára a parlamenti választás előtt az integrálódásra. A választás során ugyanis
a járási szintekig a független jelöltek és a Smer domináltak, amelynek még mindig
hatalmas az előnye a többi párt előtt. Baránek sikeresnek nevezte az MKP szereplését,
amely a pártok közül a harmadik legjobb eredményt érte el a polgármesteri posztok
számát illetően, bár csupán Dél-Szlovákiában indított jelölteket.

Bugár Komáromról: Az MKP-val való koalíció nem mindenütt járható út
2014. november 16. – Felvidék Ma
Bugár Béla elnök számára a Most-Híd választási eredményei azt igazolják, hogy az adott
lehetőségekből kihozták a maximumot. A komáromi fiaskót követően pedig meggondolják,
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Felvidék

hol lépnek koalícióra az MKP-val. „Komárom tanulsága az, hogy az emberek azt követően,
hogy itt négy-öt évig mindenféle kemény támadások, pocskondiázások voltak, nem hitték
el, hogy őszinte az együttműködés szándéka, tehát azt kell, hogy mondjam: az MKP-val
való koalíció sikertelen volt. Komárom azt jelzi, hogy a kisebb településeken együtt lehet
működni, de ott sem mindenhol, addig a nagyobb városokban, nagyobb központokban ez
az együttműködés nem elfogadható az MKP-sok számára sem. Az MKP választói
Komáromban nem támogatták ezt a koalíciót, és ez ártott a Hídnak is” – véli Bugár.

Grendel Gábornak csak 26 szavazat hiányzott a győzelemhez
2014. november 16. – Új Szó
Mindössze 25 szavazattal többet gyűjtött össze Radoslav Števčík Pozsonyban, s ezzel
megelőzte Grendel Gábor polgármester-jelöltet. A Központi Választási Bizottság (ÚVK)
hivatalos eredményei szerint Radoslav Števčík (független) 4 056, míg legnagyobb riválisa,
Grendel Gábor 4 031 szavazó bizalmát nyerte el. A harmadik, a jelenlegi polgármester,
Tatiana Rosová 3 495 vokssal lett a harmadik.

Fico: A Smer megerősítette helyzetét, az ellenzék megbukott
2014. november 16. – Felvidék Ma
Robert Fico kormányfő szerint pártja, a Smer a szombati választáson megerősítette a
helyzetét, a jobboldal viszont megbukott. Állításait a kormányfő számokkal igyekezett
alátámasztani. „2010-ben a Smernek 599 polgármestere volt, most meg 847, négy évvel
ezelőtt 327 koalíciós polgármesterünk volt, most 261. Összesen 2010-ben 926
polgármesterünk volt, most meg 1108" – mondta Fico, aki szerint pártja a helyi képviselők
szintjén is javított a helyzetén. „Magának a Smernek 5123 képviselője van, koalícióban
pedig 487, ami összesen 1000-rel több, mint 2010-ben volt” – jelentette ki.

Dél-Szlovákiában az MKP a legerősebb párt - 208 polgármester, 1151 egyéni
képviselő
2014. november 16. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja sikeres önkormányzati választásokat tudhat maga mögött,
különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a függetlenek domináltak - véli Szigeti László.
Berényi József megerősíti, hogy több függetlent támogatott a párt, mint négy éve. Tokár
Géza politológus szerint meglepő, hogy már a nagyvárosokban is sikeresek tudtak lenni a
független jelöltek. Tokár szerint az MKP egyértelműen uralja a Bugár-párt megosztottsága
miatt Dunaszerdahelyt és Somorját. „Ez egyértelműen nagy siker, leomlott viszont a párt
szemszögéből a félig-meddig bástyaként számon tartott Szepsi és Érsekújvár, ehhez
bizonyára hozzájárult a kedvezőtlen demográfiai helyzet, hiszen nyelvhatárról van szó.”
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2014. november 14. – Vajdaság Ma
A VMSZ topolyai szervezete november 14-én, az 1944/45-ös ártatlan áldozatok emlékére,
alkalmi műsorral egybekötött megemlékezést szervezett a Nyugati temetőben. A
megemlékezés keretében Fazekas Ferenc Tisza-menti főesperes tartott gyászszertartást,
majd Nagy Tibor történész beszélt a megtorlások eseményeiről. Beszédében kifejtette,
hogy jelen pillanatban a községben 83 topolyai és 16 pacséri áldozat van nyilvántartva.

Vajdaság

Topolya: Az 1944/45-ös ártatlan áldozatokra emlékeztek

Nyilas Mihály: A sztrájk nem jó az oktatásügyben, de a követelések
indokoltak
2014. november 14. – Vajdaság Ma
Az oktatásügyben a szakszervezeti tiltakozásoknak nem megfelelő eszköze a sztrájk, de a
tanügyi dolgozók követelései indokoltak – véli Nyilas Mihály, tartományi oktatási,
közigazgatási és nemzeti közösségi titkár. „A sztrájk legális eszköze a munkavállalók
jogaiért folytatott harcnak. Azonban én továbbra is úgy gondolom, hogy talán e területen,
az oktatásügyben, nem ez a megfelelő eszköz, mert mindenképpen kihatással van a
gyerekekre, a tanítás minőségére és a szülőkkel való kapcsolatra” – mondta Nyilas Mihály
Szabadkán.

Topolya: A helyi ombudsmanok és a tolerancia
2014. november 14. – Vajdaság Ma
A helyi ombudsmanok és a tolerancia címmel megkezdődött a helyi polgári jogvédők
második nemzetközi konferenciája Topolyán, a községi képviselő-testület üléstermében.
Az összejövetelen számos polgári jogvédő, elismert jogász és szakember vesz részt több
községből, a tartományból és a köztársaság területéről. Jelen volt az EBESZ misszió
szerbiai képviselője, valamint a magyarországi Jánoshalmáról is vártak résztvevőket. Az
idei összejövetel fő témája a tolerancia.

Bemutatták a Memento 70 – Szabadka gyásznapjai 1944-2014 című könyvet
2014. november 14. – Vajdaság Ma
Sok évnyi hallgatás után 1994-ben jelent meg az első olyan kiadvány, amely közli az 1944ben Szabadkán kivégzett, azonosított áldozatok névsorát. 2001-ben az akkora elkészült
emlékpark adataival bővülő kiadványt jelentettek meg. 2003-ban a feltárt adatok tükrében
újabb azonosított nevekkel egészült ki a Mementó-sorozat. Idén, 2014-ben a Memento 70
– Szabadka gyásznapjai 1944-2014 című könyv tanulmányokat és visszaemlékezéseket
közöl, illetve az eddig azonosított 978 áldozatról is megemlékeznek a szerzők.
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2014. november 15. – Magyar Szó
A zentai Lakásügyi Kommunális Közvállalat végrehajtás útján is igyekszik behajtani a
felgyülemlett tartozásokat, s erről végzésben tájékoztatták az érintetteket. A végzések
azonban kizárólag szerbül és cirill betűkkel íródtak, amely ellentétes a nyelvtörvénnyel –
hangzott el a Magyar Polgári Szövetség sajtótájékoztatóján. Rácz Szabó László, a párt
elnöke szerint maga az eljárás nem is zavarja őket, egyedül azt kifogásolják, hogy csak egy
nyelven, szerbül és cirill írásmóddal készítették el ezeket az anyagokat, ezt pedig sokan
nem értették meg. Rácz Szabó azt is felrótta, hogy az érintetteknek csupán öt napot adtak a
fellebbezések megírására, és sok esetben a tartozások összege sem felel meg a valóságnak.

Vajdaság

Végrehajtás csak szerb nyelven?

Kostreš: Pásztor nem ülhet egyszerre két széken

Szüretzáró bál a Rákóczi-főiskolán
2014. november 15. - Kárpátalja.ma
Idén is megszervezte hagyományos szüreti jótékonysági bálját a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola, Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi
Konzulátusa, valamint a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet. A november 14ei est bevételét a Kelet-Ukrajnában harcoló kárpátaljai katonák családjainak megsegítésére
ajánlották fel a szervezők. A rendezvényen Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség elnöke köszöntötte a vendégeket, majd Tarlós István, Budapest
főpolgármestere mondott ünnepi beszédet.

Kárpátalja

2014. november 16. – Vajdaság Ma
A Vajdaság Szociáldemokrata Liga (LSV) elérte a célját a tartományi kormány
átalakításával – jelentette ki Bojan Kostreš. A pártalelnök kifejtette, a cél az volt, előtérbe
kerüljön az LSV politikája, amelynek értelmében elengedhetetlen Vajdaság alkotmányosjogi helyzetének módosítása és a NIS kőolajipari cég magánosítása miatti kártérítés. Arra a
kérdésre, hogy egyezik-e Pásztor István tartományi házelnök álláspontjával, miszerint
megrendült a hatalmi többség, Kostreš azt válaszolta, ez igaz, de éppen Pásztor, illetve a
Szerb Haladó Párttal (SNS) kötött megállapodása volt az, ami megrendítette. „Megvan
ehhez a joguk, de ahhoz nincs, hogy két széken üljenek. Arra sincs joguk, hogy ne
válaszoljanak arra a kérdésünkre, hogy amennyiben érdekellentét lép fel Szerbia és
Magyarország között, akkor az Európai Parlamentben levő képviselőjük Szerbia vagy
Magyarország javára fog szavazni” – mondta Kostreš, majd hozzátette, továbbra sem kíván
arról beszélni, hogy követelni fogják-e Pásztor István leváltását.
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Kövér László: Egyedi köteléket jelentenek az új-zélandi magyarok
2014. november 15. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap
A magyar állam számon tartja az új-zélandi magyar közösségeket - erről biztosította Kövér
László, az Országgyűlés elnöke a Wellingtonban és Aucklandben élő magyarság
képviselőit. Kövér László új-zélandi látogatása során Wellingtonban pénteken
megbeszélést folytatott Chester Barrows-zal, a parlament elnökhelyettesével, majd
megkoszorúzta a parlament előtti Magyar Millennium Parkban felállított kopjafát és
székelykaput. Aucklandben virágot helyezett el Raoul Wallenberg emlékhelyénél az
Auckland Múzeum parkjában.

Kárpátalja

2014. november 16. – Kárpátalja Ma
A közösségi televíziók idei filmszemléjére idén 61 nevezés érkezett. Az előzsűri 22 alkotó
filmjét választotta ki, köztük a kárpátaljai Tisza 1 nevű televízió magyar tudósítói
csapatának két filmje is továbbjutott: a Maydan 2.0 és az Árpád-vonal. A Kárpát-medencei
szerzők műveit a lakiteleki filmszemlén egy harminctagú szakmai zsűri bírálta, melynek
tagjai között voltak politológusok, jogászok, neves írók, operatőrök, filmrendezők,
szerkesztők, producerek, költők, irodalomtörténészek, néprajzkutatók. A bírálóbizottság
elnöke Sára Sándor Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr, filmrendező elmondta: „Célja
ennek a zsűrinek az, hogy segítse ezeket a filmeket, filmrendezőket”.

Diaszpóra

Két kárpátaljai dokumentumfilm a Közösségi Televíziók Filmszemléjének
döntőjében
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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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