Nemzetpolitikai
sajtószemle
2014. november 18.

Vezető hírek

Potápi: a békés építkezés időszaka következik
2014. november 17. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, hirado.hu, Magyar Hírlap
A nemzetpolitikai államtitkár szerint a Kárpát-medencében az idei a választások éve volt
és innentől a békés építkezésre helyeződik a hangsúly. Potápi Árpád János gratulált az
MKP eredményéhez és úgy látta: számos terület van, amiben a két országnak és a magyar
nemzetrészeknek össze kell fogni, hogy a közös célokat el tudják érni. Berényi József, a
Magyar Közösség Pártja elnöke rámutatott: az elmúlt három választás önbizalmat adott
nekik, jó eséllyel indultak, és bíztak a jó eredményben. Az MKP elnöke a Nemzetpolitikai
Kutatóintézet konferenciáján egyetértett azzal, hogy az önkormányzati a legközvetlenebb
választás, személyesen ismerik a jelölteket, s ilyen szempontból ez a legnagyobb
megmérettetés.

Megalakult az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács
2014. november 17. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság Ma, mno.hu
Hétfő délután Szabadkán, a városháza dísztermében megtartotta alakuló ülését a Magyar
Nemzeti Tanács. Az ülésen mindenki jelen volt, aki az október 26-ai magyar nemzeti
tanácsi választásokon mandátumot nyert. A mandátumok megerősítését követően Talpai
Sándor javaslata alapján azonnal összehívták az MNT első rendes ülését, amelynek
napirendjén az elnök megválasztása szerepelt. A Magyar Összefogás választási lista 30
képviselője Hajnal Jenő listavezetőt, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóját
jelölte.

Kelemen: kisebbségi kérdésekben nem sokat remél az RMDSZ Johannistól

Erdély

2014. november 17. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen,
Szabadság
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kisebbségi kérdésekben nem sokat
remél a vasárnap román államfővé választott Klaus Johannistól – nyilatkozta az MTI-nek
hétfőn Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. Az RMDSZ-elnök úgy vélte, Klaus Johannis
megválasztásával hosszú időre szünet következik a kisebbségi, közösségi jogok romániai
érvényre juttatásában. „Johannis megválasztása azt üzeni, hogy Románia egy modellország, amelyben a kisebbségi kérdés meg van oldva, hisz a választók egy, a német
kisebbség soraiból származó elnöknek szavaztak bizalmat. Ez persze nem igaz, de emiatt a
magyarság törekvései hiteltelenné válnak” - jelentette ki Kelemen Hunor.

Johannis: a választók mélyreható változást akarnak
2014. november 17. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro
Le kell vonnia minden politikai szereplőnek a következtetéseket választások
eredményeiből – jelentette ki hétfőn Klaus Johannis megválasztott román államelnök.
Johannis egyebek mellett a választási törvény módosítását kérte. Az elektronikus és a
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levélben történő voksolás bevezetésére szólított fel, hogy ne fordulhasson elő többet a
vasárnapihoz hasonló helyzet, amikor külföldön több ezer román állampolgár nem tudott
élni szavazati jogával. Johannis a vasárnapi választással kapcsolatban úgy értékelte, hogy
számára a 64 százalékos, magas részvétel volt a legkellemesebb meglepetés. Úgy vélte, a
választók mélyreható változást akarnak, és felszólított minden politikai szereplőt, hogy ők
vegyék tudomásul a választók akaratát.

Ünneplik Johannis győzelmét
2014. november 17. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Nyugati Jelen, maszol.ro, Krónika,
szekelyhon.ro Szabadság
Az alkotmánya szerint egységes nemzetállam élén egy kisebbségi elnök, az erdélyi szász
Johannis állhat. Tízszázalékos hátrányból csaknem ugyanennyivel nyerhette meg a
romániai elnökválasztás második fordulóját Nagyszeben polgármestere, a keresztényliberális Klaus Johannis. A szavazatok háromnegyedének feldolgozottságánál ez az állás. A
szociáldemokrata Victor Ponta mindenesetre már gratulált. Napközben többórás sorok
alakultak ki az ország nagykövetségeinél, több ezren nem jutottak be szavazni, mert kevés
volt a szavazóhelyiség, több nagyvárosban könnygázzal oszlatták a tömeget – hangzott el a
Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Horváth Anna: a kisebbségi elnök feladata viszonozni az erdélyi magyarok
által megelőlegezett bizalmat
2014. november 17. – transindex.ro, maszol.ro
A mostani fülkeforradalom nem pro-Iohannis, hanem sokkal inkább zsigeri Ponta-ellenes
cunami jelenség" - írta hétfőn Facebook-oldalán Horváth Anna kolozsvári alpolgármester.
"Az RMDSZ szökőár-jelző berendezése segített az utolsó perceben elmenekíteni a 25 éve
először megfogalmazott, papírra vetett és vitára bocsájtott autonómia-tervezet vitáját, a
mindent magával sodró kampány-finishből" - folytatja. Horváth posztjában azt is írja, az
erdélyi magyar kisebbség helyzete nincs megoldva, és a mai nappal kezdve "a kisebbségi
elnök legfőbb feladata méltón viszonozni az erdélyi magyarok által megelőlegezett
bizalmat, beváltani a hozzá fűzött reményeket, civilizált, európai légkört teremteni
közösségi céljaink társadalmi vitájára".

Antal: az RMDSZ-nek fontolóra kell vennie, hogy kilépjen a kormányból
2014. november 17. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Krónika
Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester Facebook-oldalán kifejezte abbéli örömét,
hogy újra polgármester lett Románia elnöke, "mert mint ilyen, másként látja a világot".
Antal elvárásokat is megfogalmazott Klaus Johannis irányába: erdélyiként azt várja el tőle,
hogy adjon megnyugtató választ az erdélyiek "Bukarest- és központosítás-ellenes
elvárásaira", mint a decentralizáció és a történelmi régiók, valamint a székely törekvések
figyelembe vétele; magyarként pedig azt, hogy kezelje nagyobb empátiával a magyar
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ügyeket és törekvéseket. Antal arról is írt, hogy az RMDSZ-nek több okból fontolóra kell
vennie a kormányból való kilépést, egyfelől a PSD szórólapjai miatt, amelyek által "az
RMDSZ megkerülésével próbálta megszólítani a magyar választókat", másfelől a határon
túli szavazás szervezése miatt, amit "a demokrácia megcsúfolásának" nevez. "És nem
utolsósorban, az erdélyi magyarság világosan állást foglalt Johannis mellett, ez pedig
jelzésértékű üzenet az RMDSZ számára. A demokrácia lényege, hogy a választópolgárok
által küldött jelzéseket komolyan kell venni és annak megfelelően kell politizálni. És mi
demokraták vagyunk!" - zárja a bejegyzést Antal.

Az EMNP és az MPP is gratulál Johannisnak
2014. november 17. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt is közleményben gratulált Klaus
Johannis államfővé választásához. Az EMNP azt emelte ki, hogy először van erdélyi
államelnöke Romániához, és a civil társadalom, valamint a fiatalok győzelmét értékelte
Johannis győzelmében. Azt írták, az EMNP vezetősége bízik abban, hogy Klaus Johannis
minden romániai állampolgár államelnöke lesz, és beváltja a hozzá fűzött reményeket,
valamint képes lesz "katalizátora és moderátora lenni annak a széles társadalmi bázisú
érdemi párbeszédnek is, amely meghozhatja a társadalmi békét és az áttörést a románmagyar viszony normalizálásában". Az MPP az erdélyi és székelyföldi magyar szavazóknak
mond köszönetet, és mint írják, meggyőződésük, hogy "az ország demokratizálódása, az
európai értékrend érvényesítése egyben Erdély és Székelyföld polgárainak érdeke".

Kínos helyzetbe került az RMDSZ
2014. november 17. – Erdély Ma, mno.hu
Az RMDSZ kínos helyzetbe került Klaus Johannis megválasztásával az erdélyi
kommentárok szerint. A párt Victor Ponta kormányának tagja, de a romániai magyarok
többsége Johannisra szavazott. Az elnökválasztás heteken belül a kormánykoalícióban is
változást hozhat a romániai szakértők szerint. Az állami korrupcióból lett elegük a
románoknak, ezért választottak egy volt polgármestert elnöknek, aki még nem járatta le
magát az országos politikában. Az erdélyi szász politikus 10 százalékos hátrányt fordított
csaknem 10 százalékos előnybe a második fordulóra.

Államelnök-választás. Tizennégy éve nem mentek el ennyien szavazni –
Székelyföld otthon maradt
2014. november 17. – Erdély Ma
Az utóbbi 14 év legmagasabb részvételi arányát jegyezték a 2014-es államelnök-választás
második fordulójában. A 21 órai urnazáráskor a szavazati joggal rendelkező román
állampolgárok 62,04 százaléka szavazott, szám szerint 11.341.521-en. Részvétel
tekintetében Ilfov megye az élenjáró 80,17 százalékkal. Az első öt közé rendhagyó módon
azonban két erdélyi megye is bekerült, Kolozs megye 69,56 százalékkal és Szeben megye
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66,61 százalékkal. Az első öt közé Olt és Gorj megye került még be. A székely megyék a nap
végén is a kullogók között maradtak. Részvétel tekintetében Hargita megye az
országutolsó 47,82 százalékkal, Kovászna megye az utolsó előtti 49,87 százalékkal.

Miért szállt el Victor Ponta győzelme? Interjú
2014. november 17. – maszol.ro
A közösségi média hatása a választók érzelmeire és rendszerellenes szavazatok döntötték
el az elnökválasztás eredményét Székely István szerint. A politológus a maszol.ro-nak
elmondta: ha az ellenzék és Klaus Johannis meg tudja lovagolni az elégedetlenségi
hullámot, akár a kormány is megbukhat. „Nem Klaus Johannis győzelme lepett meg,
hanem a két jelölt támogatottsága közötti nagy, kilenc százalékos különbség” –
kommentálta a maszol.ro-nak hétfőn az elnökválasztás eredményeit Székely István. A
kolozsvári politológus emlékeztetett arra, hogy a jobboldali jelölt támogatottságát még a
Keresztény-Liberális Szövetséghez közel álló közvélemény-kutatók is alulbecsülték a
vasárnapi exit poll felméréseikben. Tévedéseiket Székely István a váratlanul nagy
részvételi aránnyal magyarázta. A várható részvétel ugyanis 55 százalékos volt, és a
közvélemény-kutatók erre az adatra kalibrálták az exit poll felméréseiket is. Ezt végül az
esti órákban korrigálták.

Borboly: a magyar szavazók megmutatták, merre haladjunk
2014. november 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
„Új helyzetben vagyunk, a hogyan továbbról kell beszélgetni. A második választási forduló
arról szólt, hogy kormányon maradni, vagy ellenzékbe vonulni? A magyar szavazók
megmutatták merre kell haladjon az RMDSZ”, mutatott rá a Marosvásárhelyi Rádiónak
adott interjúban Borboly Csaba, aki szerint a következő másfél-két évben a belső magyar
szövetség összekovácsolásán kell dolgozni, hiszen 500.000 magyar szavazó tudja, mit
akar”.

Kinevezték az új kolozsvári magyar főkonzult
2014. november 17. – transindex.ro
Magyarország új kolozsvári főkonzulja, Mile Lajos 2014. november 10-én megkezdte
tevékenységét - tájékoztatta a Transindex szerkesztőségét Magyarország Kolozsvári
Főkonzulátusa. Az új főkonzul 2014. november 19-én, szerdán mutatkozik be a kolozsvári
sajtónak.

Érzelmek győzelme
2014. november 18. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Az első fordulót megelőző kampánya során Kelemen Hunor
azt hangoztatta, neki nem a másik magyar jelölttel, hanem a teljes román társadalommal
van vitája, a többségieket kell meggyőzni arról, amit gondolunk, akarunk. Ebből kiindulva
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még inkább felháborító, hogy az RMDSZ nem látott túl az orra hegyénél, és nem akarta
tudomásul venni, hogy a „célközönségében” rövid idő alatt milyen gyökeres változások
mentek végbe. Pedig csak a Majális utcai székházból kellett volna lesétálni a kolozsvári
Főtérre, s nyilvánvalóvá vált volna, mi zajlik éppen Erdélyben. Johannis világraszóló
diadala óriási pofon az RMDSZ „racionális”, fel- tétel nélkül a húsosfazékhoz húzó
politikájának”.

Bakk Miklós politológus az államfőválasztás körüli rendszerváltó hangulatról,
a leendő elnökkel kapcsolatos illúziókról
2014. november 18. – Krónika
Az apolitikus ﬁatalok nagyarányú választási részvétele, az internet szerepe és a PSD
gyűlöletkampánya egyaránt hozzájárult Klaus Johannis győzelméhez Bakk Miklós
politológus szerint. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem tanára a Krónikának
adott interjúban elmondta: kisebbségi törekvései terén az erdélyi magyarság közvetlenül
nem várhat előrelépést a német nemzetiségű politikus államfővé választásától, elnöki
közvetítői szerepe azonban lehetőséget adhat arra, hogy ilyen kezdeményezéseket is a
törvényhozás és a kormányzás befolyásolói közé emeljen.

Dragnea: az RMDSZ támogatja a jelenlegi kormánykoalíciót
2014. november 17. – transindex.ro, maszol.ro
Az RMDSZ támogatja a jelenlegi kormánykoalíció folytatását, erről Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök telefonon biztosította Victor Pontát - nyilatkozta Liviu Dragnea PSDalelnök. Elmondta, Kelemen azért nem vett részt a hétfői koalíciós egyeztetésen és az azt
követő sajtótájékoztatón, mert nem volt Bukarestben. A sajtótájékoztatón Ponta mellett
résztvett a kormánykoalíció többi pártjának elnöke, Daniel Constantin (PC) és Gabriel
Oprea (UNPR), valamint Călin Popescu-Tăriceanu, a PLR elnöke is.

Barna Gergő: korrigált mutatókkal számolva az 1996-os arányt is eléri a
részvétel
2014. november 17. – transindex.ro
A 90-es évek óta nem látott módon mobilizálódtak a szavazók a választások második
fordulójában, ennek okairól beszélt kérésünkre Barna Gergő szociológus, aki arra is
felhívta a figyelmet, hogy a Székelyföldön – noha országos átlag alatt maradt a
mobilizáltság – mégis nagyobb számban mentek szavazni, mint a korábbi
elnökválasztásokon.

Illyés Gergő: a nem rendszeres szavazók döntötték el a választást
2014. november 17. – transindex.ro
Illyés Gergő politológus szerint a korában nem szavazók, vagy az első alkalommal szavazók
voksai hozták meg Klaus Johannis számára a győzelmet, azok a választópolgárok, akik a
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konjunktúra miatt járultak urnához: a PSD a diaszpóra szavazásának ellehetetlenítésével
kihúzta náluk a gyufát. Ők azok, akik megálljt kiáltottak a PSD által generált
demagógiának és annak a politizálási stílusnak, amely az utóbbi időben jellemző volt
Romániában. A politológus a Transindex kérésére elemezte a választások eredményét és
beszélt ennek várható következményeiről.

Vezetőkkel szembeszálló választók
2014. november 17. – szekelyhon.ro
Bár az államfőválasztás második fordulóját megelőzően az RMDSZ pártatlanságát
hangsúlyozó nyilatkozatokat tett, a voksolás előtti napokban több udvarhelyszéki település
vezetője is burkoltan Victor Pontának, a kormánykoalíciós partner Szociáldemokrata Párt
(PSD) miniszterelnök-államfőjelöltjének kampányolt a választópolgároknak kiküldött
levelekben.

Elemzők: a protestszavazók segítettek Iohannisnak

Felvidék

2014. november 17. – Erdély Ma, mno.hu
Erdélyi elemzők szerint a román politikai elitből való kiábrándultság emelte magasba az
elnökválasztás vasárnap tartott második fordulójában Klaus Iohannist, a jobboldal
jelöltjét. Kiss Tamás szociológus, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet munkatársa az
MTI-nek úgy vélekedett, a politikai elittel szembeni elégedetlenség eredményezte a
választók nagyarányú részvételét és Klaus Iohannis diadalát az államfőválasztáson. „A
protestszavazatok döntöttek” – magyarázta. Bakk Miklós politológus szerint az
elnökválasztás eredményét az billentette Iohannis javára, hogy a jobboldali jelöltnek olyan
fiatal szavazói rétegeket is sikerült megszólítania, amelynek tagjai eddig nem szavaztak
vagy rendszerellenesek voltak.

Az MKP és a Most-Híd szereplése az önkormányzati választásokon
2014. november 17. – Felvidék Ma
Ismertek a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd eredményei a 2014. november 15-én
tartott önkormányzati választásokon, amely lehetőséget ad azok összehasonlításaira is. Az
önkormányzati választásokon a pártok legalább három módon szerepelnek: 1 – önállóan
indulva, 2 – koalícióban, 3 – független jelöltet támogatva. Azért legalább, mert bár elvétve,
de az is előfordul, hogy más párt jelöltjét támogatták. Az MKP 349 polgármesterjelöltet
támogatott, közülük 211 volt az önálló jelölt, 67 a koalíciós és 2 esetben támogatták más
párt jelöltjét. Végül is a 349 polgármesterjelöltből 208 polgármester lett. A Most-Híd ily
módon 173 polgármestert tekint „a magáénak”. Köztük közös polgármesterek is vannak,
hiszen 30 településen az MKP és a Most-Híd koalícióban indult.
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„Emberként, emberhez méltóan szeretném ellátni feladataimat" - interjú
Komárom új polgármesterével
2014. november 17. – Felvidék Ma
Komárom újonnan megválasztott polgármestere, Stubendek László lett, aki a választáson
független jelöltként indult. A Felvidék Ma hírportálnak adott nyilatkozatában arra a
kérdésre, hogy a jövőben elképzelhetőnek tartja-e az MKP-val történő szoros
együttműködést és a párthoz való visszatérését, elmondta: „Az MKP az utóbbi időben
Komáromban olyan irányvonalat képviselt, amivel nem tudtam egyetérteni. Pillanatnyilag
nem látok erre lehetőséget, mivel nem látom azt, hogy ez az irányvonal változna
Komáromban. Ezért ez a kérdés jelenleg számomra tárgytalan.”

MKP: tisztújítás lesz Komáromban
2014. november 17. – Felvidék Ma, Új Szó
A Magyar Közösség Párta az önkormányzati választások eredményeiről, egyben a
komáromi helyzet kapcsán közleményben tudatta, az MKP összességében sikeresen
szerepelt a megmérettetésen, hiszen parlamenten kívüli pártként a pártok között a
harmadik helyre került. A párt Ógyalla, Dunaszerdahely és Somorja eredményeit tartja a
legnagyobb sikernek. Az elnökséget tájékoztatta a komáromi helyzetről Czíria Attila, aki a
választásokon az MKP és a Most-Híd koalíciójában indult a polgármesteri posztért. A
végeredmény értelmében bejelentette, hogy az MKP Komáromi Helyi Szervezetének
elnökségében tisztújításra kerül sor, és ő maga nem indul az elnöki tisztségért, amelyet
mostanáig betöltött.

Esterházyra és a bársonyos forradalom 25. évfordulójára emlékeztek
Komáromban
2014. november 17. – Felvidék Ma
Gyertyagyújtással és főhajtással tisztelegtek Esterházy János előtt a bársonyos forradalom
25. évfordulóján Komáromban, november 17-én. A negyedszázaddal ezelőtti események
kapcsán azért kerülhet középpontba a felvidéki mártír politikus, mert az ő életpályája
elválaszthatatlanul összefonódik a diktatúrával és a totalitarizmussal szembeni harccal –
hangzott el a megemlékezésen.

Átadták a Nemzet Művésze díját - a kitüntetettek között van Tőzsér Árpád is
2014. november 17. – hirek.sk
Átadták a Nemzet Művésze díjat, illetve a cím viselését igazoló díszoklevelet hétfőn a Pesti
Vigadó épületében. Felvidékről Tőzsér Árpád költő vehette át az elismerést.
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Hajnal Jenő az MNT elnöke
2014. november 17. – Pannon RTV
Hajnal Jenőt, a Magyar Összefogás lista vezetőjét választották meg a Magyar Nemzeti
Tanács elnökének. Az új, 35 fős testület vezetőjére 34-en szavaztak igennel. Hajnal Jenő
letette az esküt. Hajnal Jenőt, a Magyar Összefogás jelöltjét javasolták az új összetételű
Magyar Nemzeti Tanács elnökének – más javaslatot nem nyújtottak be. Paskó Csaba
MNT-tag: „Úgy egyházi, mint nemzeti közösségeinknek alázatos, képességeiket,
korlátaikat jól ismerő vezetőkre van szükség, akik ismerve önmagukat és legfőképpen a
rájuk bízottakat képesek vezetni, méltón tudnak egy ügyet képviselni, ami nem egyéni
érdekek sokaságát, hanem egy közösség előmenetelét képes előtérbe helyezni.”

Ünnepi szentmise az MNT megalakulása alkalmából
2014. november 17. – Pannon RTV
A Magyar Nemzeti Tanács megalakulása alkalmából tartottak ünnepi szentmisét a kelebiai
templomban. Azt a jót, amit Isten megkezdett, tegye teljessé, áldásával kísérje azt a
munkát, amit eddig is. Sok jót hozott ennek a népnek, a nemzetnek – hangsúlyozta Paskó
Csaba azon a kelebiai templomban megtartott ünnepi szentmisén, amelyet Hajnal Jenő, a
Magyar Nemzeti Tanács elnöke kérésére a Magyar Nemzeti Tanács megalakulása
alkalmából szenteltettek Bővíz Lászlóval, a bánáti egyházmegye képviselőjével és
Dolinszky Gáborral, az evangélikus és protestáns egyház képviselőjével.

Pásztor István: Nem bocsátkozok alkudozásba
2014. november 17. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Pásztor István a Danas napilapnak azt nyilatkozta, hogy biztosan nem bocsátkozik az „ezt
elvesszük tőletek, ezt meghagyjuk nektek“ jellegű alkudozásba, és biztosan nem fogad el
egy olyan ajánlatot, hogy maradjon a tartományi parlament elnöke, miközben a VMSZ
tartományi titkárát leváltják. A Danas emlékeztet, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség két
héttel ezelőtt nem szavazta meg a tartományi kormány átalakítását. Azóta nem folytatott
hivatalos tárgyalásokat a három koalíciós párt, és nem is tudni, mikor ül tárgyalóasztalhoz
Pajtić és Pásztor. Pásztor István ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a VMSZ álláspontja azzal
kapcsolatban, hogy a tartományi hatalmi koalíció része marad-e, egyáltalán nem függ a
Demokrata Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Párt álláspontjától, de meg akarja
hallgatni a meglátásaikat, amelyek alapján a VMSZ meghozza majd a döntését.

Vajdasági küldöttség Brüsszelben
2014. november 17. – Pannon RTV
Elsősorban a vajdasági magyar közösséget, a tartományt és Szerbiát érintő ügyekről
tárgyalt Pásztor István Brüsszelben Navracsics Tiborral. A vajdasági magyar közösség
számára fontos kérdésekkel foglalkozik az Európai Bizottság kulturális, oktatási,
ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa – emelte ki a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
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Pásztor István háromnapos látogatásra érkezett az európai fővárosba. A Pannon RTV
stábja végig kíséri az utat. A Magyar Nemzeti Tanács hatáskörei többnyire egybeesnek
Navracsics Tibor magyar uniós biztos portfóliójával – emelte ki Pásztor István. A
tárgyalások középpontjában a kisebbségi kérdések, az oktatás, a tájékoztatás, a művelődés
és a részarányos foglalkoztatás állt beleértve, Szerbia uniós előrehaladását.

A Szabadka-Szeged-vasútvonal projektjének bemutatója Újvidéken
2014. november 17. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A zárószakaszához érkezett a Szeged-Röszke-Horgos-Szabadka vasútvonal műszaki
dokumentációjának az elkészítése. A szakasz része lesz a Szegedet, Szabadkát és Baját
összekötő vasútnak. Ez alkalomból a Tartományi Kormány épületében megnyitották a
határon átnyúló IPA projektet bemutató kiállítást. A Szerbiai szakasz kiépítése a tervek
szerint 2016-ban kezdődik és 2019-ben lesz befejezve. A munkálatok összértéke 46,4
millió eurót tesz ki.

Elégtétel – száz év után
2014. november 17. – Magyar Szó
Égő gyertya mellett, imával emlékeztek az első világháború áldozataira „Az első
világháború képekben és relikviákban” című vándorkiállítás péntek esti muzslyai
megnyitóján. A kiállítást a szegedi Meritum egyesület és zentai Történelmi Levéltár
közreműködésével, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet segítségével sikerült
megszervezni. A Petőfi Sándor MME nagytermében lehet megtekinteni, mindennap 17 és
19 óra között, november 23-ig. Molnár Tibor, a Zentai Történelmi Levéltár levéltárosa
elmondta, hogy megpróbálták bemutatni az első világháborúnak a Délvidékhez, illetve a
Vajdasághoz köthető hadszíntereit. Szeretnék a vándorkiállítást minél több településen
bemutatni. Az idei körútnak az utolsó állomása Zentán lesz.

Újvidéken tanácskozott a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság
2014. november 17. – Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság szombaton, Újvidéken, a tartományi kormány
épületében rendezte meg a magyar tudomány napjának szentelt tanácskozást, A Magyar
Tudomány Napja Délvidéken: Föld- és ingatlantulajdon, fenntartható mezőgazdasági
fejlődés kerettémával. A tanácskozáson a szerbiai kutatók mellett kiemelkedő
magyarországi kutatók is részt vettek. Dr. Szalma József akadémikus, a Vajdasági
Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, az MTA doktora, a Vajdasági Magyar
Tudományos Társaság elnöke kifejtette, hogy a tanácskozás azért fontos, mert a 15 éve
működő Vajdasági Magyar Tudományos Társaság megemlékezik a magyar tudomány
napjáról.
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2014. november 17. – MTI, Nemzeti Regiszter
A megemlékezés virágait helyezték el szombaton Koszorús Ferenc ezredes sírjánál
amerikai magyar szervezetek és a washingtoni magyar nagykövetség képviselői az
arlingtoni Columbia Gardens Temetőben.

Diaszpóra

Holokauszt emlékév - Megemlékezést tartottak Koszorús Ferenc ezredes
sírjánál
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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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