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Ponta csaknem tízszázalékos előnnyel zárta az első fordulót 
2014. november 3. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, szekelyhon.ro, Nyugati 

Jelen, maszol.ro, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Nem történt meglepetés a vasárnapi államfőválasztás első fordulójában, legalábbis ami a 

második körbe tovább jutó jelölteket illeti: Victor Ponta miniszterelnök, a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltje a voksok 98,30 százalékos feldolgozottságánál mért 

állás szerint a szavazatok 40,33 százalékával győzött, míg a második helyen Klaus 

Johannis, a Keresztény-Liberális Szövetség (ACL) jelöltje, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

elnöke végzett 30,44 százalékkal. A harmadik Călin Popescu Tăriceanu volt PNL-elnök és 

kormányfő 5,40 százalékkal. A magyar–magyar versenyt az RMDSZ jelöltje, Kelemen 

Hunor nyerte meg, ő 327 918 szavazattal 3,50, míg Szilágyi Zsolt, az EMNP jelöltje 52 809 

vokssal 0,56 százalékot kapott. Öt éve, amikor Kelemen volt az egyedüli magyar jelölt, 

összesen 372 764-en szavaztak rá, ami a voksok 3,83 százalékát jelentette. 

 

Áder: Fontos lépés a délvidéki magyarság kollektív bűnösségéről szóló 
jogszabály eltörlése 
2014. november 3. – MTI, hirado.hu, mno.hu, nol.hu, Magyar Hírlap, hírek.sk, Vajdaság 

Ma, Pannon RTV, Magyar Nemzet 

Áder János köztársasági elnök fontos lépésnek tartja a szerbiai kormány vasárnap 

bejelentett döntését, amellyel eltörölte a három délvidéki település magyar lakosainak 

kollektív bűnösségét kimondó jogszabályt. Az államfő hétfőn küldött levelet Tomislav 

Nikolic szerb köztársasági elnöknek, amelyben kiemelte: örömmel értesült róla, hogy a 

szerb kormány október 29-én a Vajdasági Magyar Szövetség indítványára hatályon kívül 

helyezte a Csúrog, Zsablya és Mozsor falu magyar lakosainak kollektív bűnösségéről a 

második világháborút követően hozott közigazgatási döntést. A magyar államfőt - mint írta 

- büszkeséggel tölti el, hogy a folyamatot közösen indították el 2012. őszi budapesti 

megbeszéléseiken, majd közösen folytatták a tavaly júniusi, „mélyen megindító csúrogi 

kettős főhajtással”. Hozzátette: meggyőződése, hogy a „régóta esedékes” határozat 

elfogadása újabb fontos lépés „a történelem nehéz örökségének meghaladása”, a két nép 

közötti kölcsönös bizalom erősítése útján. 

 

Komárom és Révkomárom helyzetéről tárgyalt Orbán Viktor az MKP-Híd 
közös révkomáromi polgármester-jelöltjével 
2014. november 3. – MTI, Kormány.hu, hirek.sk, Felvidék Ma, Bumm.sk, Új Szó, Magyar 

Hírlap 

Komárom és a szlovákiai Révkomárom szervesen összetartoznak, és fontos lenne, hogy ez 

a kapcsolat minden szinten erősödjön - hangzott el Orbán Viktor miniszterelnök és Czíria 

Attila, a felvidéki Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd közös révkomáromi 

polgármesterjelöltje, valamint Berényi József MKP-elnök hétfői budapesti tárgyalásán. A 

megbeszélésen szorgalmazták a határon átnyúló térségi projektek folytatását, az 
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erődrendszerben rejlő lehetőségek jobb kihasználását, valamint kiemelték a megújuló 

komáromi híd jelentőségét. A felek áttekintették a magyar tannyelvű kisiskolák és 

szakiskolák, valamint a felvidéki magyar színházak helyzetét. Ezzel kapcsolatban Orbán 

Viktor kifejtette: a felvidéki magyar identitás megőrzését szolgáló intézmények továbbra is 

számíthatnak a magyar kormány támogatására, beleértve a szükséges anyagi források 

biztosítását is. 

 

„Az esélyeseknek nem volt pozitív üzenetük az erdélyi magyarsághoz” 
2014. november 3. – MTI, Erdély Ma, Kormány.hu, Kárpátalja Ma 

Grezsa István miniszteri biztos szerint a romániai elnökválasztáson esélyes román 

jelölteknek nem igazán volt pozitív üzenetük a kampány során az erdélyi magyarság 

számára. A miniszteri biztos erről a Nemzetpolitikai Kutatóintézet „A magyar jelöltek a 

romániai államfőválasztáson” című tanácskozásán beszélt. Grezsa István – akinek a 

nemzeti identitást erősítő kezdeményezések koordinálása és támogatása is feladata – 

sajnálkozásának adott hangot amiatt, hogy a magyarok által lakott megyékben alacsony 

volt a részvétel. 

 

Lemond Toró T. Tibor és Szilágyi Zsolt 
2014. november 3. – MTI, Erdély Ma, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Nyugati 

Jelen, maszol.ro, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Beadja lemondását az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöki és elnöki tisztségéről a szombati, 

marosvásárhelyi elnökségi ülésen Szilágyi Zsolt, a párt államelnökjelöltje és Toró T. Tibor 

pártelnök az elvárásaikhoz képest alacsony választási eredmények miatt. Toró T. Tibor mai 

kolozsvári sajtótájékoztatóján elmondta, ügyvivő elnökként fogja vezetni az EMNP-t, míg a 

kongresszus meg nem választja az új elnökséget. 

 

Illyés Gergő: most az a nagy kérdés, hogy túl tudja-e élni az EMNP ezt az 
időszakot 
2014. november 3. – transindex.ro 

„Az elmúlt két és fél évben az EMNP egyáltalán nem tudott növekedni, hanem beragadtak 

ebbe a szavazatszámba, és lehet, hogy az alelnök és az elnök lemondása azért történt, mert 

azt a következtetést vonták le, hogy új erőre van szükség ahhoz, hogy továbbra is 

fennmaradjanak. Kérdés, hogy ez sikerül-e nekik. Az biztos, hogy 2016-ban helyhatósági 

választások lesznek, tehát van terep a versenyre Székelyföldön. A Magyar Polgári Párt ott 

lesz, az RMDSZ és az MPP versengeni fog, kérdés, hogy a Néppárt akkor még a porondon 

lesz-e, de én erre most nem tudok válaszolni. Kérdés az, hogy tudnak-e valamilyen 

változást behozni a pártba. Nem tudom, hogy ki veszi át a párt vezetését, de szerintem 

most az a nagy kérdés, hogy túl tudja-e a Néppárt ezt az időszakot élni, és el tud-e indulni 

az önkormányzati választásokon.” 
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Elemző: világos, miért szavazott kevés magyar az elnökválasztáson 
2014. november 3. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Várható volt az államfőválasztás első fordulójának eredménye, és az sem okozott 

meglepetést, hogy a magyar nemzetiségű jelöltekre viszonylag kevesen szavaztak – véli 

Illyés Gergely politikai elemző. Papírforma szerint alakult a vasárnapi romániai 

államfőválasztás első fordulója – mondta a 180 percben Illyés Gergely. A Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet munkatársa szerint legfeljebb a Ponta és Johannis után következő jelöltek 

gyenge, 6 százalék alatti eredménye okozott meglepetést. Hozzátette: a második 

fordulóban utóbbiak szavazói dönthetik el a végeredményt. 

 

Nem mozgósított a magyar–magyar verseny 
2014. november 3. – Krónika 

Nem mozgósított kellőképpen a magyar–magyar versenyhelyzet a vasárnap lezajlott 

államfőválasztáson: a részvételi arányok azt mutatják, a magyar többségű székelyföldi 

megyék jóval az 53,16 százalékos országos átlag alatt teljesítettek. Kelemen Hunor az 

urnazárást követően úgy nyilatkozott, a szövetség számára a következő időszakban 

biztosított a közösség támogatása ahhoz, hogy folytathassa a kampányban elkezdett 

munkát. A szövetségi elnök szerint az RMDSZ hiteles programmal állt a választók elé, amit 

az is bizonyít, hogy a szövetség olyan helyekről is kapott szavazatokat, ahol nem élnek 

magyarok. 

 

Antal Árpád: Izsák politikussá vált, az SZNT így már nem tudja ellátni szerepét 
2014. november 3. – transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Ismételten bebizonyosodott, hogy az erdélyi magyarok 87%-a az RMDSZ-t támogatja - 

hangzott el Tamás Sándor és Antal Árpád, az RMDSZ háromszéki politikusainak 

sajtótájékoztatón. Antal Árpád szerint a következő napokban, hetekben nagyon komolyan 

végig kell gondolni azt, hogy milyen együttműködést lehet magyar-magyar szinten tető alá 

hozni, újra kell értelmezni az SZNT-hez fűződő viszonyt, hiszen a vezetője úgy döntött, 

hogy civilből politikussá alakul át; az SZNT azt a szerepét, amit az elmúlt években betöltött 

Izsák Balázzsal az élén, nem tudja tovább ellátni. 

 

Borboly: az embereknek nem cirkuszra van szüksége 
2014. november 3. – transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Borboly Csaba szerint a Hargita megyei szavazók nem a harcos retorika mellett tették le 

voksukat, hanem a kitartó, együttműködésen alapuló munka és annak eredményei mellett. 

Mint fogalmazott, leszavazták az Izsák Balázs-féle politikát. A megyeelnök úgy látja, az 

embereket távol tartja az urnáktól a politikai, a magyarokat pedig főleg a magyar–magyar 

cirkusz. 
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Megjósolhatatlan, hogy van-e Johannisnak esélye nyerni a második 
fordulóban 
2014. november 3. – transindex.ro 

Fej-fej melletti, szoros eredmény várható a második fordulóban, és valamivel nagyobb 

valószínűsége van annak, hogy Ponta fog győzni, hiszen az első fordulóban 10%-os előnyt 

szerzett – mondta el a Transindexnek Székely István. A politológust arról kérdezte a 

portál, hogy véleménye szerint a második fordulóban hogy fognak viselkedni a jobboldali 

szavazók, illetve sikerül-e Johannisnak behozni a lemaradását. 

 

Székely: nem sikerült az EMNP-nek megtörnie a trendet, az RMDSZ 
megőrizte támogatottságát 
2014. november 3. – transindex.ro 

„Nehéz megmagyarázni, hogy miért olyan nagy a különbség az államelnök-jelölt 

indításához összegyűjtött támogató aláírások és a kapott szavazatszám között” – mondta 

Székely István politológus. Ahhoz, hogy valaki jelöltként elindulhasson az államelnök-

választáson, legalább 200 ezer támogató aláírást kell összegyűjtenie. Szilágyi 

Zsolt indulását 217 ezer aláíró támogatta, a jelölt azonban mintegy 52 ezer szavazatot 

gyűjtött össze a vasárnapi választáson. Székely szerint a jelenségre többféle értelmezés is 

létezik. Világosan látszott például az, hogy PSD-nek érdeke fűződött a minél több 

államelnök-jelölt indulásához, azért, hogy a nem Pontára leadott szavazatokat minél 

jobban felaprózza. A jelenséget úgy is lehet értelmezni, hogy sokkal könnyebb aláírást 

gyűjteni, mint szavazatot. 

 

Biró Zsolt: a magyar választók megbüntették az EMNP-t 
2014. november 3. – MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro, 

Nyugati Jelen 

A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke szerint a magyar választók megbüntették az Erdélyi 

Magyar Néppártot (EMNP) a hiteltelen autonómiapolitikája miatt. Biró Zsolt a hétfői 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatója után az MTI-nek nyilatkozva elmondta, a vasárnapi 

elnökválasztás eredményei igazolták, hogy helyes volt pártja korábban kinyilvánított 

álláspontja, mely szerint az első fordulónak nincsen tétje a magyarság számára. 

 

Kovács Péter: az RMDSZ csütörtökön dönt arról, hogy kit támogat a második 
fordulóban 
2014. november 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ várhatóan november 6-án dönt arról, hogy az államelnök-választás második 

fordulójában melyik jelölt támogatását javasolja a romániai magyar közösség számára – 

jelentette ki hétfőn Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. Elmondta, egy kisebbségi 

közösséget képviselő szervezet nem engedheti meg magának, hogy érzelmi alapon hozza 

meg ezt a döntést. 
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Barna Gergő: a magyarok egynegyede nem magyar jelöltre szavazott 
2014. november 3. – transindex.ro 

„Az, hogy Erdély az országos átlagon alul teljesít a részvételi arány tekintetében, egy olyan 

tendencia, amely az utóbbi választásokon folyamatosan előjön” – mondta az 

államfőválasztás kapcsán Barna Gergő szociológus. A szakértő szerint az eddigi 

eredményekből az látszik, hogy nem volt mozgósító hatása annak, hogy két magyar jelölt is 

indult. „Ha még bárkiben kérdésként felmerül, hogy a két magyar jelölt vagy a verseny 

mozgósítana, elég egyértelmű, hogy ez nem történt meg: ugyanúgy elmarad a magyarok 

részvétele az országos átlagtól, mint 2009-ben, sőt, az előzetes eredmények alapján úgy 

tűnik, hogy a két jelölt együttesen fogja megkapni azt a szavazatarányt, amit 2009-ben 

Kelemen Hunor megkapott. 

 

A magyar jelöltekre szavazók voksainak 86%-át Kelemen vitte el 
2014. november 3. – transindex.ro 

A szavazókörzetek 98,3%-ából beérkezett adatok alapján fölényesen Kelemen Hunor 

nyerte a magyar-magyar versenyt. Az RMDSZ jelöltjére 327 918 voks érkezett, ez 3,50%-ot 

jelent, míg az EMNP jelöltje, Szilágyi Zsolt 52 809 szavazatot kapott - ez 0,56%-nak felel 

meg. Ez azt jelenti, hogy a magyar jelöltre pecsételők 380 727 voksának 86,13%-át 

Kelemen kapta, Szilágyinak a szavazatok 13,87%-a jutott. 

 

Erdély Ponta ellen 
2014. november 4. – Pataky István – Magyar Nemzet 

A korábbi elnökválasztásokhoz hasonlóan Románia Erdély a Partiummal a jobboldali 

jelöltet, míg a régi román királyságban élők a baloldali elnökjelöltet támogatták 

szavazatukkal. Az erdélyi magyar jelöltek közül az RMDSZ által indított Kelemen Hunor 

gyűjtötte be a magyar szavazatok többségét. A párt helyi vezetői igyekeztek Victor Pontát a 

kisebbik rossznak beállítani, míg Klaus Johannist románabbnak a románabbnál. Így 

készítve elő a talajt egy esetleges megállapodáshoz. Az RMDSZ esetében bebizonyosodott, 

hogy nincs életképes alternatívája a pártnak, azonban ebből nem szavad rossz 

következtetéseket levonniuk, hogy igazi ellenfél hiányából az örökös sikerre asszociálnak. 

Érdemes lenne meghallgatni a szavazásra még hajlandóságot érző erdélyiek véleményét, 

akár a versenyben lévő két jelölttel kapcsolatban 

 

Simon Attila a Fórum Kisebbségkutató Intézet új igazgatója 
2014. november 3. – Felvidék Ma 

Simon Attila történészt bízták meg a Fórum Kisebbségkutatói Intézet vezetésével és annak 

jogi képviseletével. Az igazgatói poszton történt változás ugyanakkor nem érinti az intézet 

profilját és tevékenységét – közölte Öllös László, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke 

a Felvidék.ma-val. Az igazgatói szék Tóth Károly lemondásával üresedett meg. A korábbi 
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elnök ugyanakkor az Igazgatótanács vezetőjeként továbbra is kiveszi részét az intézet 

irányításából – tette hozzá Öllös. A nonprofit szervezetként működő intézetet 1996-ban a 

Fórum Alapítvány és a Katedra Alapítvány alapította Dunaszerdahelyen. Jelenleg 

Somorján és Komáromban működik. Célja a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek 

szakszerű kutatása, kultúrájuk, írott és egyéb emlékeik dokumentálása. 

 

A Beneš-dekértumok miatt esett kútba a Baťa-kártérítés 
2014. november 3. – Új Szó 

Valószínűleg örökre lemondhat a kárpótlásról a Baťa-család, a fellebbviteli testületként 

eljáró Pozsonyi Kerületi Bíróság szerint ugyanis nem létezik olyan bíróság, amely 

engedélyezhetné a kártérítést. Pénteken a kerületi bíróság hatályon kívül helyezte a 

Pozsonyi I. Járásbíróság tavalyi ítéletét, amelyet az államot képviselő 

pénzügyminisztérium nevében Peter Kažimír pénzügyminiszter támadott meg. A bíróság 

megállapította, hogy az 1947-es ítélet Ján Antonín Baťa ellen a Beneš-dekrétumok alapján 

született. Ezek, noha ma már nem jogérvényesek, a hazai jogrend részét képezik. Az 

Edvard Beneš által kiadott dekrétumok ügyében a Prágai Nemzetközi Bíróság döntött, és 

az esetleges perújrafelvételben is kizárólag ez a bíróság volt az illetékes. Mivel ez a bíróság 

már nem létezik, az ilyen perek újrafelvétele nem jöhet szóba, a Pozsonyi I. Járásbíróság 

nem volt jogosult a tárgyalás lefolytatására.  

 

Közös jelölt csak mutatóba 
2014. november 3. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A Híd és az MKP a helyhatósági választásokon sem vitte túlzásba az együttműködést. 

Minden hatodik polgármesterjelöltjük közös. Idén is jellemző a függetlenek térnyerése, ám 

minél keletebbre megyünk, annál több a pártszínekben induló jelölt. 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 (beleszámítva Pozsony és 

Kassa városrészeit is) 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 

állít csatasorba.  

 

Megbukott az egészségügyi miniszter 
2014. november 3. – Felvidék Ma, Új Szó, hírek.sk, Bumm.sk 

Robert Fico kormányfő felszólítására lemond Zuzana Zvolenská egészségügyi miniszter. 

Ugyanígy lemond parlamenti alelnöki posztjáról Renáta Zmajkovičová smeres képviselő is. 

Mindketten abba buktak bele, hogy a pöstyéni állami kórház komputertomográf-

beszerzését a szokásos ár többszörösére dagasztották. Zvolenskának mint miniszternek a 

kórház a közvetlen felügyelete alá tartozott, Zmajkovičová pedig a Smer színeiben a kórház 

felügyelő tanácsának elnöke volt. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2014/11/03/a-benes-dekertumok-miatt-esett-kutba-a-bata-karterites-fb
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/11/03/kozos-jelolt-csak-mutatoba-fb
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/49708-megbukott-az-egeszsegugyi-miniszter
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Megszavazták a tartományi kormány új összetételét 
2014. november 3. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A vajdasági parlament képviselői megszavazták a tartományi kormány átalakítását, majd 

az új tartományi titkárok le is tették esküjüket a képviselők előtt. Az átalakított kormányt a 

magát a hatalmi többség részének tekintő Vajdasági Magyar Szövetség támogatása nélkül 

szavazták meg, Bojan Pajtić tartományi kormányfő ennek kapcsán hangsúlyozta: a VMSZ 

szavazatai nélkül is megvan a szükséges többség a kormány átalakításához. Bojan Pajtić 

felszólalásában közölte, a jövőben a tartományi kormány fő célja a Vajdaság pénzeléséről 

és hatásköreiről szóló törvények meghozatala lesz, valamint a társadalmi normák 

biztosítása a tartomány polgárai számára. 

 

Mirović: Kikényszerített többséggel alakul át a tartományi kormány 
2014. november 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A tartományi kormány átalakítása kikényszerített többséggel történik, a Demokrata Párt 

(DS) és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) azon törekvésének leszünk szemtanúi, 

hogy megtartsák a meddő többséget, hatalmat és kiváltságokat – jelentette ki Igor Mirović, 

a Szerb Haladó Párt (SNS) alelnöke. „A tartományi kormány kikényszerített többséggel jön 

létre, amelyben nem szívesen vesz részt a VMSZ, s hivatalosan a Szociáldemokrata Párt 

(SDS) sem a része, hanem a DS-ből néhány hónappal ezelőtt képviselőik egy része most az 

SDS frakciójából lép ki” – nyilatkozta Mirović a Večernje novosti napilapnak. Meglátása 

szerint a Vajdasági Magyar Szövetségnek nincs olyan szerepe, amelynek világosabb módon 

és hosszabb távon értelme lenne a vajdasági politikai válság megoldása tekintetében, s a 

VMSZ nem is kíván ilyen szerepet. „Politikájuk rövidtávú, kihallgatják, mi történik a 

képviselői sorokban, és olyan partnereket keresnek, akik meg tudnak mozgatni bizonyos 

számú képviselőt” – fogalmazott Mirović. 

 

Decemberben aláírják a Belgrád és Budapest közötti gyorsvasútról szóló 
dokumentumot 
2014. november 3. – Vajdaság Ma 

Decemberben írhatja alá magyarországi és kínai kollégáival a Belgrád és Budapest közötti 

gyorsvasút kiépítéséről szóló dokumentumot Aleksandar Vučić szerbiai kormányfő – 

jelentette be ma Zorana Mihajlović kormányalelnök, építésügyi, közlekedési és 

infrastrukturális miniszter. „A Belgrád és Budapest közötti vasútnak a sokkal jobb 

utasforgalomhoz kell hozzájárulnia. Ez egy meglehetősen komoly jövendőbeli korridor, ez 

lesz a leggyorsabb vasútvonal Európában, és segítségével Európa déli részéről Közép-

Európa felé utazhatnak majd az emberek. Úgy gondolom, hogy a kormányfőnk a 

magyarországi és kínai miniszterelnökökkel decemberben biztosan aláírja a vasútról szóló 

dokumentumot” – szögezte le Mihajlović a Pink TV vendégeként. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17902/Megszavaztak-a-tartomanyi-kormany-uj-osszetetelet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17899/Mirovic-Kikenyszeritett-tobbseggel-alakul-at-a-tartomanyi-kormany.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21291/Decemberben-alairjak-a-Belgrad-es-Budapest-kozotti-gyorsvasutrol-szolo-dokumentumot.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21291/Decemberben-alairjak-a-Belgrad-es-Budapest-kozotti-gyorsvasutrol-szolo-dokumentumot.html
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Bácsföldváron és Óbecsén is az ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek 
2014. november 3. – Magyar Szó 

Szombaton Óbecsén a belvárosi katolikus temetőben az 1944/45-ös vértanúk emlékére 

emelt kopjafánál tisztelegtek az ártatlanul meghurcolt és kivégzett magyarokra. Fuderer 

Lászó plébános mondott értük imát, a megemlékezést a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör 

szavalói – Vukov Anita és Magyar Zsófia –, valamint a kultúrkör Dúdoló énekcsoportja 

tette ünnepélyesebbé. 

 

Bezdán: Emlékezés a hetven évvel ezelőtt történtekre 
2014. november 3. – Magyar Szó 

Engesztelő szentmisével vette kezdetét az isterbáci áldozatokra való megemlékezés 

Bezdánban. A rendszerváltást követően, huszonöt évvel ezelőtt itt volt először nyilvános 

kegyeletadás az 1944-es délvidéki áldozatok emlékére. Hetven évvel ezelőtt november 3-án 

száznál több bezdáni magyar esett áldozatául az isterbáci mészárlásnak. Szinte nem volt a 

faluban olyan család, amelyik ne veszítette volna el hozzátartozóját a kegyetlen 

vérontásban. A gyászolók tavaszig nem temethették el hozzátartozóikat, akkor viszont a 

helyi plébános valamennyijüket bevezette az elhalálozási anyakönyvbe, így név szerint is 

fönnmaradt valamennyijük emléke, amelyet tavaly óta az emlékkeresztnél leleplezett, az 

áldozatok névsorát tartalmazó emléktábla is őriz.  

 

„Teljesítettük a ránk ruházott feladatot” 
2014. november 4. – Magyar Szó, Pannon RTV, MTI 

A Vajdasági Magyar Szövetség formális indítványára hozta meg a kormány azt a döntést, 

amelynek értelmében hatályon kívül helyezte a kollektív bűnösségről szóló világháború 

után kiadott határozatokat. Pásztor István, a VMSZ elnöke hétfőn nyilatkozott erről a 

jelentős döntésről a Tartományi Képviselőház ülését követően. – A kormány hatályon 

kívül helyezte azt a három közigazgatási döntést 1945 januárjából, amelynek alapján a 

három magyar falu magyar és német lakói kollektív bűnösnek lettek nyilvánítva. Azt 

gondolom, hogy ezzel talán pontot tehetünk a jogi procedúrájára annak a folyamatnak, 

amely leveszi a kollektív bűnösség terhét a magyar közösségről. Tavaly megszületett egy 

ezzel kapcsolatos parlamenti határozat is, az idén pedig beteljesült a döntések hatályon 

kívül helyezésének az ígérete. Azt, amit a politikának meg kellett tennie, nekünk most hét 

évtized után sikerült teljesítenünk. Hátramaradt a múltnak a feltárása, a múlttal való 

szembesülés, ez leginkább a történészek feladata – hangsúlyozta Pásztor. 

 

Várunk a bocsánatkérésre 
2014. november 3. – Magyar Szó 

Az emlékezés és a kegyelet virágait immár 25. alkalommal helyezték el szombaton délután 

Temerinben az 1944/45-ös partizán terror ártatlan áldozatainak a Nyugati temetőben levő 

nagy tömegsírjánál a tiszteletadók. A kivégzettek gyászoló hozzátartozóit és a 
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http://www.magyarszo.com/hu/2512/vajdasag_obecse/117948/B%C3%A1csf%C3%B6ldv%C3%A1ron-%C3%A9s-%C3%93becs%C3%A9n-is-az-%C3%A1rtatlan-magyar-%C3%A1ldozatokra-eml%C3%A9keztek.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17904/Bezdan-Emlekezes-a-hetven-evvel-ezelott-tortentekre.html
http://www.magyarszo.com/hu/2513/kozelet_politika/117994/%E2%80%9ETeljes%C3%ADtett%C3%BCk-a-r%C3%A1nk-ruh%C3%A1zott-feladatot%E2%80%9D.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2512/vajdasag_ujvidek/117944/V%C3%A1runk-a-bocs%C3%A1natk%C3%A9r%C3%A9sre.htm
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megemlékezőket jelenlétükkel megtisztelték: Szerencsés János vezető konzul 

Magyarország belgrádi nagykövetségéről, Csányi László, Temerin testvérvárosának, 

Mórahalomnak alpolgármestere és a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 

Alapítvány zarándokai Budapestről. Matuska Márton publicista, Temerin szülötte, aki 

több évtizede fáradhatatlan kutatója a hetven éve történt eseményeknek, szintén 

megosztotta a jelenlévőkkel gondolatait. Arról beszélt, hogy akik immár 25 éve eljárnak a 

tömegsírokhoz, azok valamennyien egy táborba tartoznak és közösen küzdenek valami 

hatalmas magyar ügyért. A Délvidéken két razzia volt. Az egyiket mi követtük el, a másikat 

ellenünk követték el. Mi megbántuk bűnünket és jóvátételt fizettünk. Várunk a másik fél 

bocsánatkérésére és várjuk a jóvátételt. A szerb államnak az adósságát törlesztenie kell. 

 

Kijev: magyar napok és tisztújítás  
2014. november 3. – Kárpáti Igaz Szó 

Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Magyarok 

Kijevi Egyesülete. A program Magyarország Ukrajnai Nagykövetsége által az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 58. évfordulója alkalmából rendezett fogadással kezdődött, 

amelyen bemutatkozott dr. Keskeny Ernő rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. A 

fővárosban élő magyarság a hagyományoknak megfelelően megemlékezett Liszt Ferenc 

zeneszerző, zongoravirtuóz látogatásáról. A Kereskedelmi Kamara épületén lévő Liszt-

emléktáblánál koszorúzásra került sor, a zeneszerző 1847-ben itt adta első koncertjét 

Kijevben. 

 

„...jó dolog magyarnak lenni Kanadában is..., van még jövőnk, van miben 
reménykednünk.” 
2014. november 3. – Nemzeti Regiszter 

A Kanadai Magyar Kulturális Tanács meghívására L. Simon László, Magyarország 

Miniszterelnöksége parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese 2014. október 19-től 

október 27-ig Kanadában tartózkodott, hogy a Kulturális Tanács 1956-os megemlékezéseit 

jelenlétével, beszédeivel segítse. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=20088
https://www.nemzetiregiszter.hu/jo-dolog-magyarnak-lenni-kanadaban-is-van-meg-jovonk-van-miben-remenykednunk
https://www.nemzetiregiszter.hu/jo-dolog-magyarnak-lenni-kanadaban-is-van-meg-jovonk-van-miben-remenykednunk
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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