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Vezető hírek

Miniszterelnökségi államtitkár: a médiában is egységes nemzetről tudunk
beszélni
2014. október 16. – MTI, hirado.hu
A Kós Károly Kollégium, munkája révén, lehetőséget ad arra, hogy a médiában is egységes
nemzetről tudjunk beszélni – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára csütörtökön Békéscsabán, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alap (MTVA) Kós Károly Kollégiumának őszi konferenciáját megnyitó ünnepi
köszöntőjében. Potápi Árpád János hangsúlyozta: a Kárpát-medencében élő tudósítók
„felelőssége, teherbírása és munkája” nélkülözhetetlen a nemzet újraegyesítéséhez, ők
kapcsolják össze a világ különböző részein élő magyarokat, akik ezáltal érezhetik,
„Magyarországon vannak, a nemzet életéből nem estek ki, nem szakították ki őket”.

Az ombudsmanhoz fordul az EMNP az utcanevek miatt
2014. október 16. – Krónika, transindex, Nyugati Jelen, MNO
Az ombudsmanhoz fordul az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), felszólítva: éljen törvény
adta jogával, és emeljen alkotmányossági kifogást az alkotmánybíróságnál az 1918.
december 1. utcákat és az egyesülés megünneplését kötelezővé tevő jogszabály ellen. A
néppárt álláspontja szerint a most elfogadott törvény a román–magyar viszony
normalizálása ellen hat, hiszen figyelmen kívül hagyja, hogy nem minden romániai
állampolgár számára ünnep december első napja. A kihirdetett törvény eközben szerintük
sérti az önkormányzatok alkotmányba foglalt autonómiáját.

Németh Zsolt: A magyar kormány egyik legjelentősebb eredménye a magyarszerb megbékélés

Erdély

2014. október 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A magyar kormány egyik legnagyobb eredményének nevezte Németh Zsolt, a magyar
Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke csütörtökön Belgrádban azt, hogy jelentős
lépések történtek a magyar-szerb történelmi megbékélési folyamatban. Németh Zsolt a
Történelmi főhajtás a Délvidéken című kiadványt mutatta be az Új kezdet? A kultúra, mint
lehetséges híd magyarok és szerbek között című konferencián. Felsorolta mindazokat a
lépéseket, amelyek oda vezettek, hogy tavaly Csúrogon Áder János magyar és Tomislav
Nikolić szerb elnök közösen hajtott fejet a második világháborúban és utána ártatlanul
kivégzett magyarok és szerbek emléke előtt.

Antal Árpád december 22-ét javasolja nemzeti ünnepnek
2014. október 16. – Krónika,
Románia nemzeti ünnepét egy olyan történelmi eseményre emlékező dátumra kell kitűzni,
melyet a románok és a magyarok egyaránt elfogadhatónak tartanak – jelentette ki

2

Erdély

csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. „December
elseje helyett inkább az 1989-es forradalomhoz köthető időpontot kellene választani –
például december 16. vagy december 22. alkalmasabb lenne –, hiszen pozitív élményre
emlékeztetne, ezzel szerintem az ország minden lakosa egyetértene” – jegyezte meg a
polgármester.

Igen, tessék!: egyre több cég partner
2014. október 16. – Krónika,
Egyre több cég csatlakozik a kolozsvári Igen, tessék! mozgalomhoz, egy év alatt csaknem
százzal bővült a kétnyelvű kiszolgálást felvállaló vállalkozások száma. Reményeik szerint
tovább bővül az érdeklődés, mire januárban megjelentetik Zöld Okos című kiadványukat –
mondta Talpas Botond, a mozgalom elnöke, aki eddigi tevékenységükről, illetve jövőbeni
terveikről számolt be. A csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta: jelenleg 297 céggel
működnek együtt, azonban a Sárga oldalak mintájára készülő kiadványukban már 400500, együttműködésre hajlandó vállalkozás nevét tervezik közzétenni.

Tizenkét háromszéki tanácsos igazolt át az RMDSZ-be
2014. október 16. – Krónika, transindex, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Tizenkét önkormányzati képviselő állt be az RMDSZ-be Kovászna megyében a politikai
migrációt az önkormányzati tisztségviselők számára is lehetővé tevő jogszabály alapján –
közölte a Háromszék napilap, Tamás Sándort, a szövetség megyei szervezetének elnökét
idézve. A megyei tanács elnöke elmondta, hatan a Magyar Polgári Párt (MPP), négyen az
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), ketten pedig a Demokrata-liberális Párt (PDL)
kötelékéből igazoltak át. Kulcsár Terza József, az MPP megyei szervezetének elnöke az
átigazolások kapcsán a napilapnak azt nyilatkozta, nem tartja korrektnek az RMDSZ
háttérügyködését, és úgy véli, ez a magatartás nem tesz jót a nemzetpolitikai érdekeknek
sem, mert a politikai pártok közötti súrlódásokhoz vezet.

Nehéz Borboly Csaba és az RMDSZ együttélése
2014. október 16. – Krónika, szekelyhon.ro
A Krónika értesülései szerint alaposan elhidegült az elmúlt időszakban az RMDSZ
központi vezetőségének és Borboly Csabának, a Hargita Megyei Tanács elnökének
viszonya. A szövetségben már korábban sem nézték jó szemmel, hogy az RMDSZ Csíki
Területi Szervezetét irányító politikus jó kapcsolat kiépítését szorgalmazta a Fidesszel,
nyitottságot mutat a Hargita megyei román közösség irányában, és többször úgy
vélekedett, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) helyett az RMDSZ-nek a román jobboldali
alakulatokkal kellene együttműködnie. A Krónika úgy tudja, az RMDSZ-en belül újabban
kifejezetten rossz szemmel nézik Borbolynak egy román–magyar együttélési kódex
kidolgozását és elfogadtatását célzó kezdeményezését.
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Kisajátított köröstárkányi emlékmű
2014. október 16. – Krónika
Megdöbbentőnek és ízléstelennek nevezték a köröstárkányi magyarság egy részének
képviselői, hogy az RMDSZ a helyi szervezet nevére telekkönyveztette a Bihar megyei
településen az 1919-es román vérengzés áldozatai tiszteletére állított emlékművet, ezt
követően pedig lakat került az alkotást körülvevő kis park bejáratára. Szabó Ödön, az
RMDSZ Bihar megyei elnöke úgy tudja, a lakatot nem a szövetség képviselői helyezték ki.

Kelemen Hunor két új zetelaki közösségi beruházás felavatásán vett részt
2014. október 16. – transindex
Fontos döntésekkor egy kisebbségi közösségben a gyakorlatiasságnak és nem az
érzelmeknek kell felülkerekedniük – mondta Kelemen Hunor szövetségi elnök Zetelakán,
ahol újonnan aszfaltozott utat és kisiskolásokat szolgáló új épület avatott fel a közösség
október 16-án, csütörtökön. Az RMDSZ államelnök-jelöltje köszöntőbeszédében azt is
hozzátette: minden egyes magyar ember döntése meghatározza a közösség jövőjét
Romániában, ezzel a felelősséggel kell mindenkinek beleszólnia az országos közéleti
ügyekbe.

Kovászna megyében magyarul is kampányolnak Johannisnak
2014. október 16. – Erdély Ma
A Keresztény-liberális Szövetség (ACL) Kovászna megyei szervezete magyar nyelvű
szórólapokat is nyomtatott, és kétnyelvű újságot indít, hogy államfőjelöltje, Klaus
Johannis üzenetét a magyar választókhoz is eljuttassa – közölte csütörtökön Madalin
Guruianu, az ellenzéki összefogásban résztvevő Nemzeti Liberális Párt (PNL)
sepsiszentgyörgyi szervezetének vezetője.

Magyar közösségi életet terveznek Szentannán
2014. október 16. – Nyugati Jelen
A szentannai magyarság helyzetérő beszélgetett a lap Korom Annával, akit a közelmúltban
választottak meg a Néppárt ottani elnökének. Amint elmondta, Szentannán mintegy 8090 magyar él, akiknek többsége római katolikus, de néhány református is kerül közöttük.
Utóbbiak istentiszteletre Pankotára járnak.

Nincs, de nem is kell December 1. utca Udvarhelyszéken
2014. október 16. – szekelyhon.ro
Indokolatlannak tartják az udvarhelyszéki városvezetők azt a héten kihirdetett törvényt,
amely előírja, hogy a megyeszékhelyek önkormányzatai minden december elsején
kötelesek az állami intézményekkel egyetemben ünnepséget tartani, továbbá kimondja:
minden városban 1918. december 1. nevet kell viselnie egy utcának.
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Fiatalok fiataloknak az autonómiáról
2014. október 16. – szekelyhon.ro
Ifjúság és autonómia témában szervez a Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Háromszéki
Ifjúsági Tanács MIÉRT Székelyföldi Konferenciát hétvégén. A már több alkalommal is
megszervezett, ifjúsági szervezetek között felváltva sorra kerülő, a Székelyföldet érintő
különböző témákat feldolgozó értekezést ezúttal az erdővidéki Baróton szervezik meg.
Oltean Csongor a témaválasztással kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt években egyre
inkább fokozódni látszott az autonómia iránti érdeklődés a régióban, és mivel több ezzel
kapcsolatos megmozdulás is volt Háromszéken, ezért itt volt az ideje egy erről szóló
konferenciát szervezni.

A kötelező ünnep ellen
2014. október 16. – szekelyhon.ro, Erdély Ma
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a törvény, amely kötelezővé teszi az
1918. december 1. utcanevet a városokban, nem sodorja veszélybe az önkormányzat Petőfi
Sándor utcáról szóló terveit. Az elöljáró szerint ugyanakkor ez a törvény az alkotmány által
garantált helyi autonómia elvének mond ellent. Ami a kötelező ünneplés időpontját illeti,
úgy vélte, azon változtatni kellene.

Felvidék

MKP: Irreális hiánnyal számol a kormány
2014. október 16. – hirek.sk, Felvidék Ma
Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártja gazdaságpolitikai alelnöke szerint a kormány által
jóváhagyott tervezetben szereplő hiánycél irreális, teljesíthetetlen, ennek következtében
pedig maga a költségvetés sem állhat szilárd alapokon. A kormány elfogadta a 2015. év
állami és közigazgatási költségvetést, majd jóváhagyásra benyújtotta a törvényhozásba. Az
eurozóna konvergencia programja alapján 2017 után az övezet minden államában el
kellene érni a hiány nélküli, azaz kiegyenlített államháztartást – emlékeztetett
portálunkhoz eljuttatott állásfoglalásában Farkas Iván.

Farkas Iván az emberi kapcsolatok javítását tekinti legfőbb feladatának
Muzslán
2014. október 16. – Felvidék Ma
Muzsla polgármesterjelöltjeként a közösségi viszonyok és az emberi kapcsolatok javítását
tekinti legfőbb feladatának Farkas Iván, az MKP alelnöke, aki – mint azt korábban
megírtuk – még szeptember közepén facebook-oldalán jelentette be, ő lesz az Érsekújvári
járásban található, közel 2000 lelket számláló Muzsla MKP-s polgármesterjelöltje a
novemberi önkormányzati választáson. Farkas Iván véleménye szerint Muzslán az egyik
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legnagyobb probléma az, hogy az elmúlt húsz-huszonöt évben a közösségi, társadalmi
viszonyok és egyáltalán az emberi kapcsolatok igencsak megromlottak.

Vajdaság

Hitelesség, szakértelem, eltökéltség
2014. október 16. – Magyar Szó, Pannon RTV
Szerdán este az óbecsei Városi Színházban is bemutatták a Csak ne legyen csönd! című
Cserháti Zsuzsa-emlékestet. Az eseményen megjelent Németh Zsolt, a Magyar
Országgyűlés külügyi bizottságának az elnöke, Pásztor István, a Tartományi Képviselőház
és a VMSZ elnöke, Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője és Szilágyi Miklós
óbecsei jelölt is. Németh Zsolt beszédében a Magyar Összefogás hitelességét, szakértelmét
és eltökéltségét méltatta. „Ez a három szó jellemzi mind a Magyar Összefogás listáját,
mind a VMSZ munkáját. Az egyik legnagyobb öröm számomra, hogy csütörtökön
Belgrádban Pásztor Istvánnal bemutathatjuk azt a szerb nyelvű kiadványt, amely a szerb–
magyar történelmi megbékélésről szól – a hitelesség arra a kitartó munkára is épül, amely
idáig elvezetett.”

Hitelesség, felkészültség, eltökéltség
2014. október 16. – Magyar Szó
„Az ötvenhatos ünnep picit talán más, mint a többi nemzeti ünnepünk, mert más
történelmi pillanatban született, amikor mi más ország polgárai voltunk, mégis a mi
ünnepünk is, azért, mert a nemzet mozdult meg, a nemzet mondta el, hogy mit gondol a
világról, önmagáról, a jövőjéről” – fogalmazta meg gondolatait az ünnepről Pásztor István,
a VMSZ elnöke Felsőhegyen megtartott ünnepségen. Pásztor István beszélt a nemzeti
tanácsi választások jelentőségéről is. Kiemelte, hogy ez a választás sem kevésbé fontos,
mint a korábbiak, mert vannak általunk kiharcolt kérdéskörök, amelyeket a nemzeti
tanács szerepvállalásával kell rendeznünk. Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi
bizottságának elnöke köszöntőjében három szót emelt ki a Magyar Összefogás
programjából: a hitelességet, a felkészültséget és az eltökéltséget.

Topolya: A magyarellenes felirat nagy felháborodást váltott ki
2014. október 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Topolya mellett, az autóúthoz vezető úthoz közel, ismét egy provokatív óriásplakátot
helyeztek el, ami a helybeli polgárok felháborodását váltotta ki. „Eladom a házamat a
topolyai magyar fasiszták és bűnözők nyomására” – áll egy hatalmas, betonalapra állított
és vasszerkezetre erősített táblán. Az esettel kapcsolatban sajtótájékoztató keretében
nyilatkozott Kókai Mernyák Melinda, a topolyai községi elnök elítélte a cselekedetet,
kiemelve, hogy soknemzetiségű közösségünkben ez szokatlan jelenségnek számít, és nagy
felháborodást váltott ki a polgárok körében. Elmondása szerint, amióta a hír szárnyra kelt,
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VMDK-Csonka Áron: А diplomahonosítás folyamatát serkenteni!
2014. október 16. – Pannon RTV
A VMDK-Csonka Áron MNT választási lista programjának egyik legfontosabb pontja a
diplomahonosítás folyamatának serkentése. A lista jelöltjei programbemutatót tartottak a
Szegeden, mivel sok vajdasági magyar egyetemista tanul a városban. A VMDK Szegedi
Tagozata civil egyesületként működik. 1992-ben alakult. A szervezet több mint 100 tagot
számlál. Pont most válassz utat – így hangzik a VMDK-Csonka Áron választási lista
szlogenje. Megmaradás, szabad magyar sajtó, társadalmi egyensúly, többek között ezeket
tűzték ki célul a VMDK-Csonka Áron lista jelöltjei.

Vajdaság

szerb, magyar és más nemzetiségű polgárok is felhívták, vagy személyesen felkeresték
azzal kapcsolatban, hogy tenni kell valamit az ilyen jelenségek megfékezése érdekében.

A Magyar Összefogással ismerkedhettek a temeriniek

II. Hazahívogató Magyar Tanszéki Nap
2014. október 16. – Kárpátalja Ma
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyar Tanszéki Csoportja október 10én tartotta meg a II. Hazahívogató Magyar Tanszéki Napot. Tavaly rendezték meg először
a szaknapot azzal a céllal, hogy a magyar tanszék volt végzősei megismerkedjenek a
jelenlegi magyar szakos diákokkal, újra találkozzanak tanáraikkal és persze egymással.

Rendhagyó történelem óra
2014. október 16. – Nemzeti Regiszter
A történelemkönyveket lapozgatva sokszor támad fel bennünk a gondolat, hogy milyen jó
lenne, ha az adott sorsfordító eseményről nem a száraz szakszövegből értesülnénk, hanem
maguk a történteket átélők – az Etelközben tábort verők, vagy épp Nándorfehérvár védői –
mesélhetnének.

Diaszpóra Kárpátalja

2014. október 16. – Pannon RTV
A temerini polgárokkal beszélgettek a Magyar Összefogás aktivistái. Snejder Sándor jelölt
fontosnak tartja, hogy a civilek is aktívan részt vegyenek a vajdasági magyarok életének
fellendítésében. A Magyar Összefogás aktivistái elbeszélgettek a polgárokkal, röviden
ismertették a programot és a jelölteket is. Csőke Csaba, a temerini VMSZ elnöke: „Amit az
MNT eddig megtett, úgy érzem, hogy mindenhol, szinte mindenki érzi, és reméljük, hogy a
temeriniek is megérezték, és hogy a jövőben is szükségét látják annak, hogy egy ilyen erős
képviselete legyen a magyarságnak.”
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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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