Nemzetpolitikai
sajtószemle
2014. október 15.

2014. október 14. – MTI, Felvidék Ma, Új Szó, MNO
Széleskörű társadalmi és civil összefogásra van szükség a Felvidéken a helyi magyarság
megmaradásához - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Pozsonyban. Az államtitkár erről a Magyar
Közösség Pártjának (MKP) elnökével, Berényi Józseffel közös sajtótájékoztatón beszélt azt
követően, hogy több egyeztetést folytatott az MKP vezetőivel, valamint egyházi és más
felvidéki magyar szervezetek képviselőivel. Az egyeztetések során a résztvevők a felvidéki
magyarság megmaradásával kapcsolatos problémákat és célkitűzéseket vették számba,
egyebek mellett az oktatás, a kultúrpolitika, az ifjúságpolitika területén.

Vezető hírek

Potápi: széleskörű összefogásra van szükség a felvidéki magyarság
megmaradásához

Készülőben az RMDSZ új oktatási stratégiája

Kelemen levélben gratulált Orbánnak a Fidesz győzelméhez
2014. október 14. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, Magyar Hírlap
Levélben gratulált Orbán Viktornak a Fidesz hétvégi önkormányzati választásokon elért
eredményéhez Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. Kelemen szerint az a tény, hogy a
magyarországi választópolgárok vasárnap már harmadik alkalommal szavaztak bizalmat a
FIDESZ-KDNP jelöltjeinek, azt bizonyítja, hogy határozott jövőképük van, ennek
megvalósítását pedig helyi szinten is az országot jelenleg kormányzó pártszövetségre
szeretnék rábízni, méltányolva a kormányzás eddigi eredményeit. Kelemen az RMDSZ
nevében gratulált valamennyi tisztséget nyert polgármesternek és önkormányzati
képviselőnek, és eredményes munkát kívánt nekik. „Ugyanakkor abbéli reményemet is
szeretném kifejezni, hogy a magyarországi önkormányzati tisztségviselők hatékony és
szoros kapcsolatot ápolva együttműködnek az erdélyi magyarság érdekvédelmi
szervezetének helyi vezetőivel a magyar nemzet, közös kultúránk és közösségeink céljainak
megvalósítására" - írta Orbánnak címzett levelében a szövetségi elnök.

Erdély

2014. október 15. - Krónika
Az RMDSZ továbbra is olyan oktatási rendszer létrehozását tekinti céljának, amely minden
magyar gyermek számára biztosítja az anyanyelven való tanulás lehetőségét – írja a
transindex.ro portálon, a Kulturális Autonómia Tanács megbízásából készült
dokumentumban, Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási főtitkárhelyettese. A szövetség a
kistérségi iskolahálózatok kialakításával és a szórványkollégiumi rendszer kiteljesítésével,
működésének megszilárdításával biztosítaná a romániai magyar nyelvű oktatás jövőjét. A
vitaindító dokumentum többek között az Iskolák veszélyben program kutatási adatait
idézi, amely a megszűnés határán lévő, veszélyeztetett magyar oktatási helyszíneket
térképezi fel és összegzi.
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2014. október 14. – transindex.ro, Nyugati Jelen
A lakosság több mint felét érdekli az államfőválasztás az INSCOP felmérése szerint. A
megkérdezettek 52,8 százaléka válaszolta, hogy foglalkoztatja a novemberi választás, 70
százaléka pedig már tudja, melyik jelöltre fog voksolni. Az INSCOP felmérésében azt is
vizsgálta, mennyire ismeri a lakosság a jelölteket. A megkérdezettek 97,1 százaléka tudja,
hogy Victor Ponta kormányfő indul a választáson, a második Klaus Johannis PNL-elnök
95,3 százalékkal. Arról, hogy Elena Udrea, a Népi Mozgalom Pártjának elnöke is indul a
választáson, a megkérdezettek 95,2 százaléka értesült. Őt Calin Popescu Tariceanu, a
szenátus elnöke és Monica Macovei követi azok sorában, akiknek indulásáról a legtöbb
lakos értesült. A megkérdezettek 63,1 százaléka tudja, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök
is a jelöltek között van; arról, hogy Szilágyi Zsolt, az EMNP alelnöke is jelöltette magát, a
megkérdezettek 31,5 százaléka értesült.

Erdély

INSCOP: a lakosság több mint felét foglalkoztatja az államfőválasztás

Átadták az Orbán Balázs-díjakat
2014. október 14. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro
Kovászna megyéből Ráduly-Baka Zsuzsa erősdi református lelkész, Hargita megyéből
Laczkó-Albert Elemér, Gyergyóremete polgármestere, Maros megyéből pedig Ludescher
László segélyszervezeti vezető vehette át idén a székelyföldi önkormányzatok által alapított
Orbán Balázs-díjat a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A negyedik alkalommal kiosztott
elismerést olyan személyiségeknek adományozzák, akik tevékenységükkel nagymértékben
segítették a Székelyföld fejlődését, elévülhetetlen érdemeket szereztek az egységes
Székelyföld-kép kialakításában, és a térség sajátos hagyományaira alapozott
modernizációjában.

Csak procedurális kifogásai vannak a Kovászna megyei prefektusnak az
iskolatáblákkal kapcsolatban
2014. október 14. – transindex.ro, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro
Marius Popica Kovászna megyei prefektusnak nincs kifogása a kétnyelvű iskolatáblák
ellen, ha azok kihelyezése előtt az önkormányzat szavaz és a tanfelügyelőség is jóváhagyja tudósít a Marosvásárhelyi Rádió. A kormánybiztos hétfői sajtótájékoztatóján korábbi
álláspontját árnyalva azt nyilatkozta: a sepsiszentgyörgyi önkormányzat terve ellen
procedurális kifogásai vannak, de ha tanácshatározatban döntenek a kétnyelvű táblákról
és a tanfelügyelőség is támogatja, akkor azok kihelyezhetőek az iskolák bejárataihoz.

Băsescu: Ponta titkos ügynök volt
2014. október 14. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Nyugati
Jelen, Szabadság, szekelyhon.ro, Magyar Nemzet
A Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE) titkos ügynöke volt Victor Ponta 1997 és 2001 között állította egy hétfő esti televíziós műsorban Traian Băsescu államfő. A Realitatea TV
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Erdély

műsorában Băsescu nem hozott fel bizonyítékokat állítása igazolására, ugyanakkor azt
mondta, a jelenlegi miniszterelnök a SIE-nek köszönheti, hogy a Főügyészség ügyésze lett.
Az államfő emlékeztetett: az ügyészi tisztség összeférhetetlen más tisztségekkel, így
törvénytelennek tekinthető, hogy Ponta ezen időszak alatt a SIE-nek is dolgozott. Az
államfő azt mondta: nincs tudomása arról, hogy Victor Ponta bármilyen küldetést kapott
vagy teljesített volna.

Ponta első reakciója a titkosügynök-vádra: imádkozni fogok Băsescuért
2014. október 14. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro
Hazugságnak nevezte Victor Ponta miniszterelnök Traian Băsescu azon kijelentését, hogy
titkos ügynök lett volna 1997 és 2001 között. Ponta Iaşi-ban nyilatkozott erről, ahol a Szent
Parascheva (Szent Piroska)-misén vesz részt. Megjegyezte, hogy imádkozni fog az
államfőért is, aki „rettenetesen zaklatott”. Azt is kijelentette, hogy Băsescu egy elnök
számára teljességgel elfogadhatatlanul nyilatkozott, amikor azt mondta, Elena Udreát
támogatja az államfőválasztáson.

Kelemen a titkosügynök-vádról: Románia hitelessége látja kárát
2014. október 14. – transindex.ro, maszol.ro
Nem győzték meg Traian Băsescu államfő vádjai arról, hogy Victor Ponta miniszterelnök
titkos ügynök lett volna, és csak Románia hitelessége szenvedhet kárt emiatt - nyilatkozta
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Radio France Internationale-nek. „Több kérdésem van,
mint válaszom. (...) Băsescu elnök négy-öt hete mondta, hogy tudja, ki a titkos ügynök.
Miért nem mondta akkor? Victor Ponta kétszer jó volt a miniszterelnöki tisztségre, akkor
tudta vagy nem tudta?" - mondta Kelemen Hunor a rádiónak. Az RMDSZ elnöke azt is
kijelentette, nem ért egyet azzal, hogy a titkosszolgálatoknak ügynökeik legyenek a
parlamentben, a politikában, az igazságszolgáltatásban és a demokratikus
intézményekben, amelyekben nincs hatáskörük.

„Elkallódott” a magyargyalázó műsorvezető dossziéja
2014. október 14. – maszol.ro
„Elkallódott” az a bűnvádi feljelentés, amelyet a Minta Egyesület elnöke, Tőke Ervin
nyújtott be a csíkszeredai bírósági ügyészségre szeptember 5-én gyűlöletkeltés és a
közrend megzavarása miatt Radu Banciu ellen. Mint ismert, Tőkés Ervin azért fordult a
vádhatósághoz, mert a B1 TV műsorvezetője a Lumea lui Banciu augusztus 27-i adásában
apokaliptikus képet festett a székelyek esetleges autonómiájának következményeiről. „Ha
a parlament elfogadja az autonómiatörvényt, Székelyföldön mészárlások lesznek. A
régióban élő románokat megfosztanák az összes joguktól” – jelentette ki többek között a
műsorban.
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2014. október 14. – Erdély Ma
Nem Székelyföld az egyedüli olyan térség, amely önrendelkezésre törekszik, az állami
adminisztrációval elégedetlen emberek más történelmi régiókban is latolgatják, nem
járnának-e jobban, ha az ingatag bukaresti kormányzástól függetlenül intézhetnék
ügyeiket – nyilatkozta Teodor Meleşcanu a România liberă napilapnak. A külügyi
hírszerzés éléről az államfőjelöltségért hirtelen lemondott politikus szerint elsősorban
Erdélyről van szó, amely fejlettebb a többi országrésznél.

Erdély

Más régiók is függetlenednének

Lehet-e a globális érdek magyar?
2014. október 14. – Ambrus Attila – maszol.ro
A maszol.ro-n Ambrus Attila arról írt, hogy „az FPER úgy látja, hogy a kisebbségi kérdés
megoldása Románia belügye (azaz kötelessége). Ezért nem lenne célravezető
Magyarország bevonása e dialógusba. Az FPER szerint a követelésekből a kisebbségnek
engednie kell, miként a többségnek is el kell ismernie azokat a jogokat, amelyek a XXI.
században természetszerűen illetik meg a nemzetiségi csoportokat. Az FPER nem az
erdélyi magyaroknak és nem a románoknak „játszik”. Igazuk van azoknak, akik úgy vélik,
amerikai, mondhatnám: globális érdekeket képvisel. Annak a térségnek a stabilitásában
érdekelt, ahol katonai bázisokat létesített, amelynek peremén lángra lobbant a világ. Ha
ezek a globális érdekek egybevágnak az erdélyi magyarság érdekeivel is, akkor
érvényesítésük ellen botorság lenne tiltakozni”.

Minden városban kötelező lesz a December 1. Út
2014. október 14. – Krónika
Minden városban és megyei jogú városban kötelező módon a román nemzeti ünnep,
december 1. nevét kell viselnie egy fő útvonalnak, a helyi önkormányzatoknak pedig
kötelező módon rendezvényeket kell szervezniük a nemzeti ünnep napján, miután Traian
Băsescu államfő kedden kihirdette az ezt rögzítő törvényt. A tervezetet Mircea Duşa
védelmi miniszter nyújtotta be a parlamentben, célpontjai pedig egyértelműen a
székelyföldi települések.

Hol a zászló és a felirat?
2014. október 15. – Hecser László - Háromszék
Az EMNP és az MPP baróti szervezete szerint megengedhetetlen, hogy az önkormányzat
épületéről hiányozzanak önazonosságunk jelképei: míg máshol küzdenek értük, addig a
szinte kizárólagosan magyarok által lakott városban minden románul van feliratozva. A
polgári párt elnöke, Nagy István azt mondja, őt is zavarja, hogy az általa 2005-ben kitett
városháza feliratot, illetve a 2010 februárjában kitűzött székely zászlót levette Lázár-Kiss
Barna András polgármester. Az elöljáró válaszában a törvényesség betartásának
fontosságát hangsúlyozta: a zászló és a városháza felirat levételére a bíróság kötelezte, a
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Felmérés: csökkent a Smer-SD támogatottsága, a Háló erősödött
2014. október 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
A szavazatok 41,7 százalékával az Irány-Szociáldemokrácia győzött volna a parlamenti
választásokon, ha augusztus és szeptember fordulóján tartják a voksolást – derült ki a
MEDIAN SK közvélemény-kutató társaság felméréséből. A második helyen a
Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) végezne a szavazatok 10,2 százalékával, a
harmadik helyet pedig a Háló (Sieť) szerezné meg 9,1 százalékkal. Bejutna még a
törvényhozásba 6 százalékkal a Szabadság és Szolidaritás (SaS), az Egyszerű Emberek, a
Most-Híd és az SDKÚ. Az öt százalékos bejutási küszöb alatti eredményt érne el a Szlovák
Nemzeti Párt 4,4 százalékos, illetve a Magyar Közösség Pártja 4,3 százalékos
támogatottsággal.

Felvidék

közmeghallgatás meghirdetésekor is az előírásoknak próbált megfelelni, hogy a
későbbiekben ne legyen támadható.

Társtulajdonos a Penta, nem tudni, milyen jogokkal
2014. október 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Penta üzleti csoport az Új Szót is kiadó Petit Press Rt. társtulajdonosává válik – az
ügyletet még jóvá kell hagynia a Gazdasági Versenyhivatalnak (PMÚ). Mivel a Penta az
utóbbi időben több jelentős lapkiadót is megvett, s további médiatársaságokat akar
megszerezni, nem biztos, hogy a PMÚ áldását adja a transzakcióra.

II. Rákóczi Ferenc emléktáblát avattak Ipolyságon

Szabadka: Folytatódik Európa egyik legveszélyeztetettebb épületének
felújítása
2014. október 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Az Europa Nostra műemlékvédelmi egyesület képviselői Szabadkára látogattak és
megtekintették a Zsinagógát, melyet a szervezet májusban, az éves gyűlésén Európa hét
legveszélyeztetettebb építészeti öröksége közé sorolt. Az egyesület már tavasszal
bejelentette, hogy az Európai Befektetési Bank Intézetének (EIB-I) pénzügyi szakértőivel

Vajdaság

2014. október 14. – Felvidék Ma
Civilszervezetek, magánszemélyek és a magyar Honvédelmi Minisztérium támogatásának
köszönhetően Rákóczi domborművel gazdagodott Ipolyság. Az ünnepélyes avatásra
október 11-én került sor a Honti Múzeum homlokzatán. Az elkészült alkotás három
nyelven – magyarul, latinul, szlovákul – hirdeti, hogy Rákóczi 1704-es Ipolysági
tartózkodása alatt vette hírül erdélyi fejedelemmé való kinevezését.
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Konzuli napot tartottak Temerinben
2014. október 14. – Vajdaság Ma
Kihelyezett konzuli napot tartottak a temerini CMH irodában. Dr. Menyhárt Attila konzul
vezetésével Magyarország szabadkai főkonzulátusának öt munkatársa fogadta az
egyszerűsített eljárással történő honosítási kérelmeket. Ez alkalommal 156-an kérelmezték
a magyar állampolgárság felvételét. A nagyon jól előkészített dokumentumoknak és a
kiváló szervezőmunkának köszönhetően az átvétel gyorsan és folyamatosan történt
Temerinben, azonban vannak olyan kérelmezők, akiknél a magyar nyelvtudás nem
elegendő ahhoz, hogy a honosítási kérelem pozitív elbírálásban részesüljön, mondta a
konzul. – Ebben az esetben két lehetőség áll fenn, ha nagyon ragaszkodik hozzá, akkor
átvesszük a kérelmet, de jelezzük minden esetben, hogy nem tudjuk igazolni a magyar
nyelvtudást, ami nagy valószínűséggel elutasítást fog eredményezni Budapest részéről,
illetve ha úgy vesszük észre, hogy az illetőnek már nem hiányzik sok a középszintű
nyelvtudáshoz, akkor kérjük, hogy jöjjön vissza később, és addig még tanuljon egy kicsit –
részletezte dr. Mehnyárt Attila.

Vajdaság

felkeresik majd a választott építményeket, hogy megmentésük érdekében szoros
együttműködésre bírják a helyi és országos hatóságokat, a magán- és állami
intézményeket.

A kis diáklétszám miatt aggódnak
2014. október 14. – Magyar Szó
Pénteken este Csókán a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület székházában a Magyar
Összefogás jelöltjei: Jerasz Anikó, az MNT közoktatási bizottságának a tagja és Vidrács
Krisztina nagybecskereki osztálytanító találkozott mintegy félszáz pedagógussal, általános
és középiskolai tanárral, akikkel Kormányos Lászlónak, a Művelődési és Oktatási Központ
igazgatójának a közreműködésével megvitatták az oktatás aktuális problémáit. Az MNT az
óvodától az egyetemig számos program révén az oktatási intézmények és az itthon tanuló
diákok támogatója, egyfajta védőernyője. A Csóka községben dolgozó pedagógusokat
leginkább a fogyatkozó diáklétszám aggasztja, ami miatt többen, elsősorban a pedagógusi
pályájuk kezdetén álló tanárok maradhatnak munka nélkül. A csókai középiskolában
mindössze 14 diák kezdte meg szeptemberben a tanulmányait, az iskola igazgatója
hiányolta, hogy a szórványban a fennmaradásért küzdő iskolák nem kerültek az MNT
kiemelt oktatási intézményei közé, pedig elkelne a segítség. Amennyiben a csókai Móraházban tervezett kollégium elkészülne, több diákra számíthatna a középiskola.

Magyar Ház létesül Palánkán
2014. október 14. – Pannon RTV
A 30 ezres délnyugat-bácskai városban mintegy 1500 magyar összefogásának eredménye,
hogy a katolikus egyház egy épülettel és a helyi hatalom költségvetési eszközökkel
támogatja a Magyar Ház létrejöttét. A felújítás alatt álló épület egyházi tartalmak mellett
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Megnyitották a Göntérháza–Rédics utat
2014. október 14. – RTV Slovenija Hidak
A két partner: szlovén oldalról Lendva Község, magyar részről a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. együttműködésével
megvalósult a Göntérháza– Rédics összekötőút kiépítése. Az ünnepélyes átadáson jelen
volt
Stanislav
Raščan
a
gazdasági
diplomácia
főigazgatója
a
szlovén
Külügyminisztériumban
és
Magyar
Levente
a
magyar
Külgazdasági
és
Külügyminisztérium államtitkára.

Saanich Fair – Hajrá Magyarok!
2014. október 14. – Nemzeti Regiszter
A Victoriai Társaskör életében fontos esemény a Saanich Fair, amely idén augusztus 30-a
és szeptember 1-e között került megrendezésre,amelyre a Társaskör ismét kivonult, hogy
ott a magyaros ételeket és ízeket népszerűsítse és természetesen a Társaskör következő évi
költségvetését megalapozza bevételi oldalról.

Vajdaság
Horvátország

2014. október 14. – Új Magyar Képes Újság
Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata
kitüntetést adományozta Viola Évának. A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei
szervezetének elnök asszonya az elismerést hétfőn a Zágrábi Magyar Intézetben, az
ünnepélyes állampolgársági eskütétel keretében vehette át dr. Iván Gábor zágrábi magyar
nagykövettől. Ez év januárja óta működik a Zágrábi Magyar Intézet, amely a magyar
kultúra és tudomány képviseletét hivatott ellátni a horvát fővárosban. Az eltelt időszakban
számos kiállítást, rendezvényt szervezett. Hétfőn első alkalommal adott helyet ünnepélyes
állampolgársági eskütételnek, valamint kitüntetés-átadó eseménynek.

Muravidék

Magyar állami kitüntetést kapott Viola Éva

Diaszpóra

kulturális összejöveteleknek, színházi előadásoknak, táncházaknak is otthont adhat a jövő
évre tervezett átadás után. A délnyugat-bácskai Palánka egészen a második világháború
végéig német többségű település volt. A világégés után a svábokat kitelepítették és
helyükre szerbek érkeztek. Palánkán a legutóbbi népszámlálás adatai szerint növekedett a
magyar lakosság száma. Ez nem a gyermekszületésnek köszönhető, hanem egyre többen
vállalják fel gyökereiket, örökségüket. Az egykor magukat jugoszlávnak, horvátnak vagy
szerbnek vallók, vegyes házasságokból születettek ma magyarnak vallják magukat.
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2014. október 14. – Nemzeti Regiszter
A külföldön élő Magyaroknak mindig is az egyik legnagyobb kihívást a gyermekek Magyar
öntudatra való nevelése jelentette. Már a nyelv elsajátítása is komoly akadályokba ütközik,
amit az önkéntesen szerveződő magyar iskolák igyekeznek pótolni, de nyelv elsajátítása
mellet kevés idő jut a kultúra átadására.

Diaszpóra

Rendhagyó Magyaróra
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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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