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Vezető hírek

Folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor program
2013. október 14. – MTI, Kormány.hu
Folytatódik a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor program a jövő évben is,
a finanszírozását a költségvetés biztosítani fogja - jelentette be a nemzetpolitikáért felelős
miniszterelnök-helyettes a programot értékelő konferencián hétfőn Budapesten. A
program márciusban indult 47 ösztöndíjas részvételével, akiket öt-hat hónapos
időtartamra küldött a kormány a diaszpóra területeire.

A Kós Károly Kollégium a Kárpát-medencei magyarság információs pontja
2013. október 14. – MTI, hirado.hu
A Kós Károly Kollégium a környező országokban élő magyar közösségek új információs
pontja lett - mondta Havasi János, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
határon túli kapcsolatok különmegbízottja, kabinetvezető-helyettes hétfőn, a kollégium
Kisebbségi lét és Identitástudat a Kárpát-medencében című konferenciáján. A
konferencián előadást tartott Duray Miklós felvidéki politikus, Kántor Zoltán, a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója, Göncz László történész, szlovéniai parlamenti
képviselő, Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, Rácz Éva, a
Magyar Újságírók Romániai Egyesülete elnöke.

Megvan a támogatás régióügyben
2013. október 14. – Krónika, Erdély Ma, MTI
Bár a Székelyföldön már összegyűltek a fejlesztési régiók átalakítását célzó népszavazást
támogató aláírások, Maros megyében még nem tudni, melyik román pártot sikerül
partnernek megnyernie az RMDSZ-nek a kezdeményezés sikere érdekében. A Partiumban
„véletlen egybeesés” folytán a liberálisok is támogatják a Nagyvárad-központú fejlesztési
régió létrehozását, Bihar megye románlakta térségeiben például az USL is besegít az
aláírásgyűjtésbe.

Erdély

Felmérés: a románok a magyarokat kedvelik a legkevésbé
2013. október 14. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro
A magyarokat és az oroszokat tartja a legellenszenvesebbnek a románok többsége – derül
ki az INSCOP közvélemény-kutató hétfőn nyilvánosságra hozott felméréséből. Az adatok
szerint a válaszadók nagy többsége, 55,7 százalék szerint ránk, magyarokra tekint a
legnagyobb ellenszenvvel, míg csupán a megkérdezettek 29 százaléka nyilatkozott úgy,
hogy inkább szimpatikusnak tartja a magyarokat.
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Többezren tüntettek Románia-szerte a Verespatak-tiltakozás hetedik
hétvégéjén
2013. október 14. – transindex.ro, maszol.ro
Ismét ezrek tüntettek vasárnap este Románia több nagyvárosában a Verespatakra tervezett
aranybánya terve ellen. Az Agerpres hírügynökség jelentése szerint Bukarestben mintegy
ötezren, Kolozsváron mintegy 3500-an vettek részt az immár hetedik hétvégén
megszervezett, a verespataki aranybánya megnyitása elleni tüntetésen.

România Liberă: sok romániai magyar fog a Fidesz-listára szavazni az EPválasztásokon
2013. október 14. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, MTI, maszol.ro
Csökkenhet a romániai pártokra szavazó romániai magyarok száma a jövő évi európai
parlamenti választáson amiatt, hogy a magyar állampolgársággal is rendelkezők maguk
dönthetik el: romániai vagy magyarországi párt listájára adják-e le a szavazatukat - írta
hétfőn a România Liberă napilap.

Kovács Péter: csak nagyon kis mértékben csökkenhet a romániai magyar
szavazóbázis
2013. október 14. – transindex.ro, MTI, maszol.ro
A romániai magyar szavazóbázis csak nagyon kis mértékben csökkenhet a kedvezményes
honosítás miatt a jövő évi európai parlamenti választáson, mert a szavazati jog lakcímhez
kötött - mondta hétfőn az MTI-nek Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. A politikus arra
reagált, hogy hétfőn a România Liberă napilap azt írta: jelentős mértékben csökkenhet a
romániai magyar szavazóbázis amiatt, hogy a kettős állampolgárok maguk választhatják
meg, melyik országban kívánják leadni voksukat.

EP-választások: az állandó lakcím az irányadó
2013. október 14. – Páva Adorján – Krónika
Az európai parlamenti választásokon a szavazati jog az állandó lakcímhez van kötve, így a
kettős állampolgárok közül csak azok voksolhatnak magyarországi EP-listákra is, akik
rendelkeznek állandó lakcímmel az anyaországban – tisztázta a Krónikának Székely István
Gergő politológus.

Markó Attila: a legfelsőbb bíróság félt dönteni a Mikó-ügyben
2013. október 14. – transindex.ro
Félt dönteni a legfelső bíróság, ezért utalta vissza a ploiesti-i táblabíróságra a Mikó-ügyet nyilatkozta Markó Attila, az ügy egyik vádlottja az Erdély FM-nek. „Úgy érzem, hogy az
elmúlt időszakban rájöttek arra, hogy ez egy olyan téma, amibe nem lett volna szabad
belenyúlni egyáltalán, és éppen ezért óvakodnak dönteni, próbálják elhalasztani,
pingpongozni, próbálnak egyfajta idegháborút lefolytatni velünk" - mondta Markó.
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2013. október 14. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöksége október 14-én 39.400 aláírást iktatott a
Megyei Tanácsnál. Az alig tíz nap alatt összegyűlt aláírások nagy száma igazolja, hogy a
megye polgárai fontosnak tartják a regionalizáció ügyét, a megye és Marosvásárhely
jövőjét - írja az RMDSZ közleményében. Az RMDSZ aláírásgyűjtő kampányát a történelmi
egyházak és a Magyar Polgári Párt is támogatja. Az aláírásgyűjtés folytatódik egészen a
november 14-re tervezett megyei tanácsülésig.

Erdély

November közepéig folytatódik a regionalizációs népszavazáshoz szükségs
aláírásgyűjtés Maros megyében

Megkezdődött a Siculicidium Emlékév Madéfalván
2013. október 14. – transindex.ro
Székelyföldi politikusok, polgármesterek, civil szervezetek képviselői, történelemtanárok
és diákok jelenlétében nyitották meg október 11-én Madéfalván a Siculicidium Emlékévet.
Az egy teljes évig, 2014. október 7-ig tartó rendezvénysorozat kezdeményezője Madéfalva
Község, amely a megemlékezésbe szeretné bevonni a többi székelyföldi települést is.

Több mint százezer aláírást gyűjtött az RMDSZ a székely megyékben
2013. október 14. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI
A régióátszervezés témakörében szervezendő népszavazás kiírására Hargita, Kovászna és
Maros megyében az RMDSZ már 100.000 aláírást gyűjtött össze - jelentette be Kelemen
Hunor szövetségi elnök. Ez több mint kétszerese a törvény által előírt, a szavazati joggal
rendelkező polgárok 5 százalékának megfelelő számnak.

Szatmár megyében is gyűlnek a népszavazást támogató aláírások
2013. október 14. – transindex.ro, Erdély Ma
Jó ütemben gyűlnek az aláírások az RMDSZ által kezdeményezett, a fejlesztési régiók
átalakítása ügyében tervezett népszavazás kiírásához Szatmár megyében - írja az RMDSZ
közleménye. Szatmár megyében mintegy 20.000 aláírást kíván összegyűjteni az RMDSZ
Szatmár megyei szervezete, csatlakozva ahhoz az Erdély-szerte hat megyében zajló
kezdeményezéshez, amelynek célja a fejlesztési régiók átalakítása. Az RMDSZ egy
Szatmár-Szilágy-Bihar megyékből álló fejlesztési régió létrehozását szorgalmazza.

Szilágy megyében benyújtották a népszavazáshoz szükséges iratcsomót
2013. október 14. – transindex.ro, Erdély Ma
Hétfő délután 14:30 órakor az RMDSZ Szilágy megyei szervezete 13.557 támogatói aláírást
tartalmazó iratcsomót nyújtott be a megyei tanács titkárának, annak érdekében, hogy a
népszavazást írjanak ki a régiók létrehozása érdekében. Szilágy megyében a legutóbbi
választásokon mintegy 202.000 szavazó állampolgár szerepelt a választói jegyzékben, a
törvény szerint ennek öt százalékának támogatói aláírása szükséges ahhoz, hogy a megyei
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tanács kötelezően napirendre tűzze a határozatjavaslatot, melynek értelmében helyi
népszavazást ír ki, ehhez mintegy 11.000 támogatói aláírás kellett.

Nem fog RMDSZ listán szerepelni az EP-választásokon Tőkés László
2013. október 14. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Nem fog RMDSZ listán szerepelni az európai parlamenti válasz- tások során – jelentette
be Tőkés László. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács frissen újraválasztott elnöke
elmondta, csak egy közös magyar listán tudná elképzelni magát, ha elfogadná az RMDSZ
ezt a partnerséget. Mint mondta, nem a jelölése vagy megválasztása a fontos, hanem, hogy
az erdélyi magyarságnak legyen képviselete az Európai Parlamentben.

Sárga lapot mutattak a MIÉRT vezetőinek a háromszéki fiatalok
2013. október 14. – maszol.ro
A Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) hétvégén Csernátonban tartotta rendkívüli
küldöttgyűlését, amelyen kiértékelték az elmúlt fél év tevékenységét, új elnököt
választottak, valamint az országos ernyőszervezetnek is üzentek: „sárga lapot” mutattak a
Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) vezetőségének.

Együtt ünnepelt a Studium Alapítvány a szülőföldön maradókkal
2013. október 14. – maszol.ro
Kisgyerekes fiatal családok, orvosok, mérnökök, tanárok ünnepeltek a hét végén a
marosvásárhelyi Trébely utca 85 szám alatti tanári lakások megépítésének 10., a
szakkollégium létrejöttének 15. évfordulóján. Az ünnepi eseményt megtisztelte jelenlétével
Répás Zsuzsanna, Magyarország nemzetpolitikájáért felelős helyettes államtitkára, az
alapítvány lelkes támogatója, aki arról beszélt, hogy Marosvásárhely él és élni akar, van
jövője a közösségnek, amely összefogással képes megőrizni az anyanyelvű oktatást, illetve
ellenállni azoknak a törekvéseknek, amelyek ezt megpróbálják elsorvasztani.

Szatmár főutcáján – Ifjúsági találkozó itthon és otthon
2013. október 14. – maszol.ro
Nagykárolyban zárult vasárnap a „Szatmár főutcáján – Ifjúsági találkozó itthon és otthon”
című konferencia – tájékoztatott hétfőn a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT)
sajtóirodája. Az egyre élénkülő határon átívelő civil és ifjúsági együttműködés kiváló
példája ez a rendezvény, amelynek menedzsere a cégénydányádi Szatmári „Szőke Szamos”
Egyesület, valamint a Szatmár Megyei Ifjúsági Tanács (SZÁMIT), társszervezői pedig a
magyarországi Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) és a MIÉRT. A
magyarországi és erdélyi fiatalok vasárnap reggel szentmisén vettek részt a szatmárnémeti
római katolikus székesegyházban, majd megtekintették a nagykárolyi Károlyi kastélyt.
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Régióátszervezés referendummal
2013. október 14. – szekelyhon.ro
Hat megyei önkormányzathoz nyújtották be hétfőn a december 8-ai népszavazás kiírásáról
szóló kezdeményezést az RMDSZ helyi szervezetei. Udvarhelyszéken alig két hét alatt
tízezer aláírás gyűlt össze, ez jóval meghaladja azt az ötszázalékos küszöböt, amely ahhoz
szükséges, hogy a megyei önkormányzat határozatban elfogadja a referendum kiírását és
jóváhagyassa a prefektúrával.

Fotópályázat az anyanyelvhasználatról
2013. október 14. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro
A Civilek Háromszékért Szövetség az anyanyelvhasználattal kapcsolatos fotópályázatot
hirdet. A kiírás a szervezet nyelvi kampányának része. Az október végéig meghirdetett
fotópályázat célja felhívni a figyelmet a magyar nyelvű feliratok használatára a városban –
tájékoztatott a CIVEK vezetősége.

Szégyendíjat alapított a Minta
2013. október 14. – Kozán István – szekelyhon.ro, Krónika
Beolvadásból jeles elnevezésű díjat alapított a Minta. A negatív kicsengésű díjat azok a
politikusok és önkormányzati képviselők kapják, akiknek van ugyan lehetőségük, mégsem
használják anyanyelvüket. Öt személynek máris postázták az oklevelet.

Félszázan a kalákában
2013. október 15. – Krónika
Szombaton indul a Hargita megyei önkormányzat által kezdeményezett, a megye
tanintézeteinek megsegítését célzó kaláka – derült ki a hivatal tegnapi közleményéből. Az
akció a csíkdelnei Márton Ferenc Általános Iskolában kezdődik, ahol szintén szombaton
tartja a megyei tanács soros ülését, amelyen kiutalják a támogatást a pályázatot elnyert
helyi tanácsoknak.

Közös indítvány született a kisiskolák leépítése ellen

Felvidék

2013. október 14. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Közös indítványt fogalmaztak meg a felvidéki magyarság politikai és civil érdekképviseletei
a szlovák oktatási tárca által előkészített, a kis létszámú - többnyire vidéki - iskolák
jelentős részének leépítését is előirányzó jogszabály visszavonására. A szervezetek
megegyeztek abban, hogy Érsek Árpád, a Most-Híd parlamenti képviselője a pozsonyi
parlament kedden kezdődő ülésén indítványozni fogja a szaktárca által előterjeszteni
kívánt törvénymódosítási tervezet visszavonását arra hivatkozva, hogy az nem kellőképpen
kidolgozott. Arra az esetre, ha szándékuk nem járna sikerrel, a szervezetek az említett
minisztériumi javaslat módosítását fogják indítványozni.
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Nem diszkriminálják a déli járásokat Nagyszombat megyében
2013. október 14. – hirek.sk
A nagyszombati kerületben közel 22 százalékos a magyarok részaránya, s ezzel arányos a
magyarság érdekérvényesítő képessége is a kerületi önkormányzaton belül. Kvarda József
(MKP), Nagyszombat megye alelnöke, szerint eredményes volt az elmúlt 4 év, úgy véli, sok
döntés született, amelyek kedvezményezettjei a déli járásokban élők. Nagy József, a MostHíd megyefőnök-jelöltje nem osztja Kvarda József véleményét. Ő úgy látja, hogy kevés
pénz érkezett a magyar többségű déli járások útjainak felújítására, az oktatásra és a
kultúrára. Mivel a megye lakosságának 40 százaléka a Dunaszerdahelyi és a Galántai
járásban él, Nagy szerint a befektetések 40 százalékát is itt kellett volna felhasználni.

A megyei választások után dönt államfőjelöltjéről az MKP
2013. október 14. – hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja a megyei választások után dönt arról, hogy saját államfőjelöltet
állít vagy egy másik jelöltet támogat majd – közölte Berényi József pártelnök hétfőn.
Berényi József, az MKP elnöke szerint jelenleg a párton belül folyik az egyeztetés az
államfőjelölt személye kapcsán.

Miért nem szerepelnek magyarul is a község honlapján a hivatalos
közlemények?
2013. október 14. – Új Szó
Miért nem szerepelnek magyarul is a község honlapján a hivatalos közlemények? –
kérdezte az Új Szó néhány érintett község polgármesterétől. A leggyakrabban elhangzott
válasz az volt, hogy a lakosság részéről nem merült fel az igény a magyar nyelvű változat
iránt.

Bolgár-magyar képzőművészek kiállítása nyílik Pozsonyban
2013. október 14. – hirek.sk
Párbeszéd II. címmel olyan képző- és iparművészek munkáit láthatja keddtől a közönség a
Pozsonyi Magyar Intézetben, akiket bolgár származásuk, illetve Magyarországon vagy
Bulgáriában folytatott művészeti tanulmányaik kötnek össze.

Új elnököt választott a Diákhálózat
2013. október 14. – hirek.sk
Tisztújító és értékelő gyűlést tartott Dunaszerdahelyen a Diákhálózat. A szervezet élére
Bóna Zoltánt választották meg a szlovákiai magyar egyetemisták. A mandátumát kitöltött
elnök, Velebný Csilla utódját ellenszavazat és tartózkodás nélkül választották meg a
diákok.
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Verbász – a haladók fölényesen nyertek
2013. október 14. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A Szerb Haladó Párt nyert Verbászon a helyhatósági választásokon a Községi Választási
Bizottság által közzétett adatok szerint. A második a Szerbiai Szocialista Párt köré
tömörülő koalíció lett, aminek a Vajdasági Magyar Szövetség is tagja. A verbászi képviselőtestületbe rajtuk kívül csak a Demokrata Párt jutott be. A Szerb Haladó Párt a voksok
40,24 százalékát szerezte meg, ezzel 18 mandátumuk van.

SNS: A verbászi győzelem a választások előjele
2013. október 14. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A verbászi helyhatósági választások eredménye azt jelzi, hogy a tartományi hatalom
elveszítette legitimitását – jelentette ki Radomir Nikolić, a Szerb Haladó Párt (SNS)
végrehajtó bizottságának elnöke. „A verbászi, és az azt megelőző kevevárai győzelem,
valamint a tartományi pótválasztás mind azt jelzik, hogy a tartományi hatalom elveszítette
legitimitását. Ha tiszteletben tartják a demokrácia elveit, akkor Vajdaságban választások
következnek” – nyilatkozta Nikolić a Beta hírügynökségnek.

Verbászi választások: Pajtić szerint szavazatcsalás történt
2013. október 14. – Vajdaság Ma
Bojan Pajtić, a Demokrata Párt alelnöke szerint Verbászon 5000-től 8000 dinárig terjedő
összegért vásárolták a szavazatokat. Azt nem mondta el, hogy ki vásárolta meg a választók
bizalmát, de leszögezte, a DS feljelentést tesz majd ismeretlen elkövetők ellen.

Pozitív országjelentést helyeztek kilátásba

Kárpátalja

2013. október 14. – Magyar Szó
A szerb kormány koordinációs testülete Ivica Dačić kormányfő elnöklésével hétfőn vitatta
meg az ország európai integrációjának eddigi folyamatát, illetve a jövőre vonatkozó
terveket. Az ülésen megállapították, hogy a csatlakozási tárgyalásokra az eltervezett
ütemben készülnek fel az illetékesek, egyezség született a minisztériumok közötti
koordinációról, valamint minden egyéb fontos stratégiai és politikai kérdésről a
csatlakozási tárgyalások vonatkozásában.

Új könyv a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról
2013. október 14. – Kárpátinfo
Alig valamivel több, mint egy évtizeddel ezelőtt új nyelvészeti kutatóműhely jött létre a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán: a Hodinka Antal Intézet. Az intézeti
kutatócsoport egyik tagjának, Márku Anitának legújabb kötete a „Po zákárpátszki”:
Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai
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Ingyenes magyar nyelvtanfolyam kezdőknek Hodoson
2013. október 14. – Magyar Szó
Hodos Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közössége a téli hónapokban ingyenes
alapszintű magyar nyelvtanfolyamot szervez. Az oktatás a magyar önkormányzat
irodájában lesz. Ábrahám Borist, a nemzeti közösség elnökét kérdezték arról, hogy milyen
céllal kínálják a magyar nyelv tanulásának lehetőségét, illetve honnan az ötlet?

Diaszpóra

magyar közösségben. A 244 oldalas monográfia témája: hogyan beszélnek és írnak a
kárpátaljai magyarok.
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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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