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2014. október 21. – Erdély Ma, Duna Tv
A magyarokhoz is szóló kétnyelvű újsággal népszerűsíti elnökjelöltjét, Klaus Johannist a
Nemzeti Liberális Párt Székelyföldön. A párt háromszéki képviselői szerint elnökjelöltjük,
Nagyszeben szász származású polgármester a magyarok szavazataira is számít. Mădălin
Guruianu, a Kovászna megyei Nemzeti Liberális párt elnöke úgy vélekedik, hogy a
magyarok egy része abból indul ki, kit nem akarnak Románia elnökének. Szerinte
egyértelmű, hogy a magyarok Victor Pontát nem akarják, akit csak Klaus Johannisnak van
esélye legyőzni. E logika szerint a magyarok azt mondják: ne szavazzunk egyik magyar
jelöltre sem, hiszen egyiknek sincs esélye bejutni a második fordulóba, hanem inkább
néhány százalékkal segítsük azt a jelöltet, aki megakadályozhatja, hogy Victor Ponta legyen
az elnök. Guruianu azt is elmondta, hogy Klaus Johannis hamarosan Székelyföldre látogat.

Vezető hírek

Klaus Johannis a magyarok szavazataira is számít

„Az MNT felépített egy épületet, amit a következő mandátum alatt szeretne
belakni”
2014. október 21. – Pannon RTV
Tartalommal megtölteni a felépített épületet – ez a Magyar Összefogás célja a következő
négy évben. A lista jelöltjei közelednek 500. rendezvényükhöz, amelyen az elmúlt
időszakban részt vettek. Vajdasági körútjuk során újabb megoldásra váró problémákkal
ismerkedtek testközelből. A jövőben szeretnének ezekre is gyógyírt találni. Idén már a
negyedik választásukra készülnek a vajdaságiak. A fárasztó év ellenére mégis még mindig
sokakat sikerül megmozgatni egy-egy rendezvénnyel – kezdte beszédét Pásztor István, a
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a királyhalmi lakossági fórumon. A Magyar Összefogás
az elmúlt időszakban mintegy 500 eseményt szervezett. Pásztor szerint az elmúlt
időszakban közösséget építettek, ügyeket intéztek és oldottak meg. Mint mondta, vannak
még teendők, a munka azonban a mandátum lejártával félbeszakadt. Szavai szerint: az
MNT felépített egy épületet, amit a következő mandátum alatt szeretne belakni.

November 12-re halasztották a Mikó-per újabb tárgyalását
2014. október 21. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság,
szekelyhon.ro, Háromszék
„Nemrég ért véget a Mikó-per újabb tárgyalása. Megjelent az ingatlant felértékelő
szakértő, akinek a vallomásától függetlenül sincs szó semmilyen bűncselekményről. De
arra mindenképp jó volt, hogy újra meggyőződjünk: a vádirat már eleve pontatlanságok,
feltételezések, szubjektív értékelések halmaza. Ilyesmire bűnösséget megállapítani önmagában bűn" - írja Facebook oldalán Markó Attila, a Mikó per vádlottja.
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2014. október 21. – Krónika
A Krónika cikke szerint „a szövetség szempontjából több okból sem bizonyult hasznosnak
Kelemennek a kormányból való távozása. Bár a koalíciós tárgyalásokon továbbra is a
szövetségi elnök képviseli az alakulatot, az államfőválasztási kampány során már nincs
alkalma „hátországként" kihasználni a kormányfőhelyettesi és kulturális miniszteri
tisztségek adta előnyöket, például nem korteskedhet a művelődési tárca által folyósított
támogatásokkal”.

Erdély

Nem jöttek be az RMDSZ számításai a koalícióban

Florea szerint Maros megyében is illegálisan szolgáltattak vissza erdőket
2014. október 21. – transindex.ro
Maros megyében is problémát jelentenek az illegális visszaszolgáltatások Dorin Florea
szerint. Marosvásárhely polgármestere azt mondta, 2006 óta többször is jelezte a
parlamentnek és a kormánynak, hogy rossz a visszaszolgáltatási törvény. Megjegyezte,
hogy Maros megyében mintegy 180 ezer hektár erdőt igényeltek vissza a rendszerváltást
követően, de sok volt a visszaélés ezen a területen. Emiatt a Maros megyei prefektúra több
esetben is perújítást kért.

December elseje megünneplésről vitáznak Sepsiszentgyörgyön
2014. október 21. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Ha elvárják, hogy tiszteljük a román nemzeti ünnepet, akkor az államnak be kellene
tartania az 1918. december 1-i, gyulafehérvári nyilatkozatba foglaltakat – mutatott rá
kedden Kulcsár Terza József. A Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei elnöke aznap
levélben fordult Marius Popică prefektushoz, aki ugyancsak nyílt levélben szólította fel
Antal Árpád polgármestert, hogy tisztelje a román állam „születésnapját”, 1918. december
1-ét.

Autonómia-tervezetek és regionalizmus
2014. október 21. – szekelyhon.ro, Krónika
Autonómia-tervezetek és regionalizmus a politikai képviselet asztalán címmel szakmai,
közéleti konferenciát szervez az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti
Tanács október 25-én, szombaton Marosvásárhelyen. A magyar és román nyelvű
konferencia a tavaly novemberben Sepsiszentgyörgyön elindított sorozat folytatása, amely
ezúttal a létező autonómia-tervezetek és a regionalizmus kérdéskörére fekteti a hangsúlyt.
Az EMNT és az SZNT szervezésében, a Bálványos Intézet partnerségében létrejött szakmai
előadásokat kerekasztal-beszélgetés követi, amely lehetőséget biztosít az elhangzott érvek
megvitatására. Az előadások szinkrontolmács segítségével mindkét nyelven
meghallgathatók.
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2014. október 21. – szekelyhon.ro
Külön magyar tétje is van a választásnak, Bukarest-központú vagy az Erdély-központú
politizálás, az elmúlt 90 év korrupt centralizmusa vagy a változás között lehet dönteni –
hangzott el Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt államelnökjelöltének
gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatóján. Sokan úgy gondolják, úgyis a románok döntik el,
ki legyen az államelnök, nincs számunkra semmilyen tétje a november 2-i választásnak, de
ellenkezőleg, egyáltalán nem így van, fejtette ki Toró T. Tibor a hétfői sajtótájékoztatón. Az
EMNP elnöke, valamint Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács vezetője Szilágyi Zsolt
államelnökjelölt kampányát segíteni érkezett ezúttal Gyergyószékre.

Erdély

Választás Bukarest és Erdély érdekei között

Benedek Erika: tisztulási folyamat volt az EMNP-s képviselők átigazolása
2014. október 21. – szekelyhon.ro
Az EMNP baróti listáján mandátumot szerzett Kencse Sándor önkormányzati képviselő
függetlenként folytatná tovább munkáját. Más tanácstagok korábbi átigazolásáról, illetve
az említett esetről Benedek Erika, az EMNP háromszéki elnöke beszélt. Benedek Erika, az
Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki elnöke az elmúlt időszakot értékelve úgy fogalmazott:
„amikor egy láncból a gyenge láncszemek kikerülnek, továbbá az erős láncszemek szorosan
összekapcsolódnak, akkor az említett lánc erősebbé válik, mint amilyen a gyenge
láncszemek megmaradásával lehetett volna”. Mint magyarázta, kimondottan örül annak,
hogy azok, akik úgy gondolták, értékrendileg nem tudnak beilleszkedni az EMNP soraiba,
meghozták döntésüket, és ott folytatják munkájukat, ahol ez nekik gyümölcsözőbb tud
lenni.

Egyházi elöljárókkal tárgyalt Szatmárnémetiben Kelemen Hunor
2014. október 21. – maszol.ro
A következő időszak érdekképviseleti törekvéseiről és eszközeiről tanácskozott Kelemen
Hunor szövetségi elnök a szatmári református egyházi elöljárókkal, valamint Szatmár
római katolikus megyés püspökével kedden Szatmárnémetiben – közölte az RMDSZ
sajtóirodája. „A magyar közösség számára nem mindegy, mennyire felkészülten néz a
következő, sok változást is tartogató időszak elejébe. Kisebbségi közösségként nekünk a
többségi társadalomnál sokkal jobban kellett tudnunk, melyek a konkrét céljaink, mit
szeretnénk elérni rövid és hosszútávon” – jelentette ki az RMDSZ államelnök-jelöltje.

Perre mennek Floreával a reformátusok
2014. október 21. – szekelyhon.ro
A visszaszolgáltatásokat szabályozó törvényt kritizálta Dorin Florea keddi
sajtótájékoztatóján, és újra elmondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy középületeket,
iskolákat adtak vissza a volt tulajdonosoknak. Kifakadása kapcsolatba hozható azzal, hogy
ügyvédet fogadtak a reformátusok az elmaradt házbérek behajtására.
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2014. október 21. – szekelyhon.ro
Kampánykörútjának részeként kedden Udvarhelyen találkozott a sajtó képviselőivel
Szilágyi Zsolt. Az Erdélyi Magyar Néppárt államelnökjelöltjét Toró T. Tibor, a párt elnöke,
illetve Izsák Balázs, az SZNT elnöke is elkísérte. Az erdélyi magyarság egyértelműen
értékválasztás előtt áll november 2-án, fejtették ki, hogy a bukaresti vagy az erdélyi
központú politikát választják.

Erdély

Értékválasztás előtt az erdélyi magyarság

Saját csapdájába esett a Kovászna megyei prefektus
2014. október 21. – Erdély Ma, Háromszék
Kiábrándított Antal Árpád polgármester az 1918. december 1-jére vonatkozó törvényre
való reagálásával” – írja tegnap délután a sajtónak küldött üzenetében Marius Popica
Kovászna megyei prefektus. A kormánymegbízott érveket sorakoztat fel amellett, mit
biztosít a román állam polgárainak, és ezekért cserébe „csupán egy kis tiszteletet” vár el. „A
prefektus saját csapdájába esett” – kommentálta a Háromszék megkeresésére Antal Árpád
a prefektusi üzenetet. Szerinte Popica érvelése éppen neki ad igazat, ugyanis Antal Árpád
korábban azt javasolta: Románia nemzeti ünnepe december 22-e legyen.

Beperelik a tárkányi RMDSZ-t
2014. október 22. – Krónika
Perbe fogja a köröstárkányi önkormányzat az RMDSZ helyi szervezetét, amiért a szövetség
a saját nevére telekkönyveztette az 1919-es román vérengzés áldozatainak tiszteletére
állított emlékművet. Aurel Dan Ille, a Bihar megyei község demokrata-liberális
polgármestere a Krónikának elmondta, egy kormányrendelet értelmében az emlékművek
köztulajdont képeznek, és a helyi tanács beleegyezése nélkül nem kerülhetnek
magántulajdonba.

Csűry szavazásra buzdít
2014. október 22. – Krónika
A november 2-ai államfőválasztáson való részvételre buzdítja a romániai magyarságot
Csűry István királyhágómelléki református püspök. Az egyházi elöljáró nyílt levelében
megjegyezte: a magyarság sokadjára szalasztotta el annak a lehetőségét, hogy egyesített
erővel, „egyetlen tömbben” lépjen fel az érdekérvényesítés céljából, és közös
államfőjelöltet állítson a közelgő megmérettetésen. Ehhez képest az RMDSZ színeiben
Kelemen Hunor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) képviseletében pedig Szilágyi Zsolt
száll harcba a magyar voksokért.
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Már nem kiabálnak a kerítésen keresztül egymásra
2014. október 21. – Új Szó
„A szlovákiai magyar közösség helyzetével kapcsolatos megoldatlan ügyek listája nem
rövidült, hanem inkább hosszabb lett az elmúlt időszakban. Ezek megoldása viszont
alapvetően nem rajtunk múlik. Elsősorban a szlovák kormányzati szándékon, és
hozzátartozik az, hogy az itteni, magyar ügyekkel is foglalkozó pártok érdekérvényesítési
képessége az elmúlt időszakban csökkent. A magyar kormány sokszor elmondta, ezeket az
ügyeket egyedül nem tudja megoldani. Mi az itteni magyar politikusok lépéseinek
támogatását vállalhatjuk. Ezek a lépések eléggé erőtlenek voltak bizonyos szegmensekben.
És ha voltak is, a jelenlegi parlamenti képviselet és a megosztottság okán nem nagyon
érték el azt az ingerküszöböt, aminél a szlovák kormánynak foglalkoznia kell velük” –
mondta Balogh Csaba távozó pozsonyi nagykövet az Új Szónak adott interjújában.

Erdély

2014. október 22. – Krónika
Felvállalhatta néppártos voltát Toró Tamás, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) brassói
önkormányzati képviselője az elöljárók pártváltását engedélyező rendelet hozadékaként –
mondta a Krónikának Zakariás Zoltán. Az EMNP országos választmányának elnöke
ugyanakkor leszögezte, hogy a néppárt nem tekintette prioritásnak a „pártváltásos”
kormányrendelet alkalmazását. Emlékeztetett, hogy Brassóban 2012-ben egy belső
koalíciós megállapodásnak megfelelően RMDSZ-színekben indultak önkormányzati
képviselőjelöltjeik, és Toró Tamás a rendeletnek köszönhetően most legálisan is
felvállalhatta néppártos voltát.

Felvidék

Felvállalhatja pártállását Toró Tamás

Rendkívüli ülésen dönt a középiskolai osztályokról Nyitra megye
2014. október 21. – hirek.sk
A szeptemberi rendkívüli ülés után október 20-án tanácskozott ismét Nyitra Megye
Önkormányzata. Mivel a megyei képviselők nem tudtak megegyezni arról, hogy a 2015/16os tanévben hány első osztály nyíljon a térség középiskoláiban, jövő hétfőn újabb
rendkívüli ülésen tárgyalnak majd erről a napirendi pontról.

Rimaszombati alkotók kapták a Kárpát-medencei Tudósítói Filmszemle
fődíját
2014. október 21. – hirek.sk
Az MTVA Kós Károly Kollégiumának II. Békéscsabai Médiakonferenciája és Tudósítói
Találkozója keretében idén első ízben szervezték meg a Kárpát-medencei Tudósítói
Filmszemlét, ahol a rimaszombati Szekeres Éva, Lichtmannegger László és Szászi Zoltán
alkotása, a Séta a rimaszombati temetőben című filmetűd kapta a fődíjat.
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2014. október 21. – Felvidék Ma
A magas-tátrai Felsőerdőfalván tanácskoztak október 18-19-én a Csemadok országos és
területi tisztségviselői. A területi választmányok és az országos tanács tagjai
megállapították, hogy a szervezet a két éve tartott ipolynyéki közgyűlésen kitűzött
feladatok szellemében végzi munkáját. A tanácskozás részvevői leszögezték, hogy a
Csemadok szerkezeti felépítésének köszönhetően képes 65 éve szervezni nemcsak a
szövetség társadalmi-kulturális életét, tevékenységét, hanem sok településen magát a
kultúrát jelenti.

Felvidék

Csemadok: Egyre bővül és színvonalasabb az alapszervezetek tevékenysége

Felsőfokú képzés indulhat Nagykaposon

Ismét a helyén a Vergődő madár
2014. október 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Szabadkára érkezett a Vergődő madár mása, az 1944–45-ös délvidéki vérengzések
áldozatainak állított emlékmű, adta hírül a Pannon RTV. Tavaly októberben lopták el az
eredeti szobrot a Zentai úti temetőből. A tettesek nem kerültek elő. Az új bronz
emlékművet most biztonsági rendszer őrzi. Az 1944–45-ös délvidéki vérengzések több
mint 800 áldozatának állított emlékművet kedd délelőtt 10 óra körül szállították a
szabadkai Zentai úti temetőbe, az eredeti helyére. A szabadkai önkormányzat felújíttatta a
szobor talapzatát, és az emlékhely helyrehozását is elrendelte. A Vergődő madár szobrát
2013. október derekán lopták el ismeretlen tettesek. Azóta sem kerítette elő őket a
rendőrség, tettük indíttatása sem ismeretes.

Vajdaság

2014. október 22. – Új Szó
Ha elegendő hallgató jelentkezik a felhívásra, hamarosan felsőfokú képzés indulhat az
Ung-vidék központjában működő magyar közösségi házban. Gabri Rudolf, a Nagykapos és
Vidéke Társulás elnöke elmondta, nemrégiben a Szolnoki Főiskola képviselői azzal az
ötlettel keresték meg a szervezetet, hogy az Albert Sándor által vezetett Felnőttképzési
Intézet Kht.-vel közösen indítsanak kihelyezett főiskolai képzést.

Megalakulásának 55. évfordulóját ünnepelte az újvidéki Magyar Tanszék
2014. október 21. – Pannon RTV
Kedden ünnepelte megalakulásának 55. évfordulóját a Magyar Tanszék. A rendezvényen a
múlt mellett a jövőről is szó esett. A tervek között szerepel, hogy az intézmény újságírói
mesterszakot is nyit majd a közeljövőben. A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 1959 óta
fogadja az egyetemistákat. Azóta számos értelmiségi került ki a kar falain kívül. Az 55-dik
évfordulón sor került a Sinkó Ervin Irodalmi Díj ünnepélyes átadására, amit Csík Mónika,
író és költő kapott.
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2014. október 21. – Pannon RTV, Magyar Szó
Az elmúlt napokban Vajdaságban történt vandál támadások elkövetőinek 99 százaléka
kiskorú, ami rendkívül aggasztó adat, jelentette ki ma Milorad Veljović, a szerbiai
rendőrség igazgatója. A rendőrigazgató a Tartományi Biztonsági Tanács ülésén azt
mondta, az elmúlt napok eseményei immáron nem csak a rendőrségre tartoznak, hanem
felvetik a kérdést, mi vezetett idáig. Vajdaságban eddig összesen 19 épületben –
pékségben, cukrászdában, üzletben – okoztak kárt. Pásztor István, a Tartományi
Biztonsági Tanács és a tartományi képviselőház elnökének szavai szerint a szóban forgó
támadásoknál nem a bűncselekményen van a hangsúly, hanem azon a mélyen gyökerező
társadalmi problémán, amely “a társadalom teljes széthullásának” eredménye.

Vajdaság

Pásztor: A támadások a társadalom teljes széthullására utalnak

Hajnal Jenő: Kulturális értékeink hozzájárulhatnak a vidékfejlesztéshez és a
turizmus erősítéséhez
2014. október 21. – Pannon RTV
A Szabadkán eltöltött vendégéjszakák száma folyamatosan növekszik. A város kulturális
útvonalát bejárta Halász János, a magyar Országgyűlés képviselője, a Magyar Művészeti
Akadémia felügyelő testületének vezetője Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség
elnökével, a Magyar Összefogás jelöltjeivel és a város polgármesterével. A szabadkai Szent
Teréz-székesegyháznál kezdte a sétát Halász János, Pásztor István, Hajnal Jenő, Lovas
Ildikó, Maglai Jenő és Hulló István. Együtt járták be a szecessziós Szabadkát.
Megtekintették a Szentháromság-szobrot, Csáth Géza szülőházát, a Magyar Kormány
támogatásával megvalósult Kosztolányi-emlékparkot és a Zsinagógát. A Magyar Művészeti
Akadémia felügyelő testületének vezetője a magyar nemzet és kultúra egységét és
oszthatatlanságát hangsúlyozta. „105 olyan érték került az értéktárba, határon túli érték,
amelyet eddig neveztek és a bizottságok elfogadtak, ebből 65 Vajdaságban található.

Szabadka: Átadták a Zeneiskola felújított épületét
2014. október 21. – Vajdaság Ma
Ünnepélyes keretek között adta át Maglai Jenő, Szabadka polgármestere a Zeneiskola
felújított épületét. Az épületavatón a belváros legújabb gyöngyszemének nevezte a
polgármester a közel 170 éves épületet. A beruházáshoz 22 millió dinárral járult hozzá a
helyi önkormányzat, további 4 millió dinár résztámogatás érkezett a Tartományi
Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárságtól.
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Dobronak Községi MÖNK: Cár Anna újra elnök
2014. október 21. – RTV Slovenija Hidak
Megalakult a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. Az új
tanácstagok többsége a korábbi elnöknek, Cár Annának adta szavazatát az elnökválasztási
eljárásban. Az ülésen az új tanács több határozatot is elfogadott.

Díjat ért az odaadó munka
2014. október 21. – RTV Slovenija Hidak
A Kós Károly Kollégium, mint a magyarországi MTVA tanácsadó testülete, idén első
alkalommal hirdette meg a Kárpát-medencében alkotó magyar médiaműhelyek
filmszemléjét. Erről máris sikerült egy trófeát a Muravidékre hozni. A díjat a Hidak
szerkesztősége nyerte el az első világháborús olasz front magyar arcvonalát bemutató
kétrészes dokumentumfilmjével.

Ann Arbori gyermektáborok
2014. október 21. – Nemzeti Regiszter
Tavalyi évben került megrendezésre az én tanyámon az első ann arbori gyermektábor. A
tábor nagy sikerén felbuzdulva megfogalmazódott az a gondolat, hogy ebből hagyományt
teremtsünk. A magyar közösséget az USA-ba való érkezésem óta keresem, 1994 óta a
Magyar Baráti Közösség (MBK) tagja vagyok, 2012 óta gondokhelyettese, valamint a
Detroit környéki helyi MBK vezetője. Ezen diaszpóraszervezetnek fő tevékenysége immár
negyven éve az éves Itt-Ott Találkozók megszervezése, az évente kiadásra kerülő
Kalendárium szerkesztése, magyar előadók, művészek utaztatása, kárpát-medencei
programok támogatása.

Muravidék Kárpátalja

2014.október 23. – Heti Válasz
Kárpátalján nem állították vissza az október 26-i voksolás előtt a magyar többségű
választókörzetet. Ennek ellenére valószínűleg lesz magyar képviselő a kijevi parlamentben,
mert Petro Porosenko államfő befutó helyet kínált pártja listáján a KMKSZ elnökének.
(A cikk teljes terjedelemben a Heti Válasz XIV. évf. 43. számában olvasható)

Diaszpóra

Az elnök emberei

Október 23. - Világszerte megemlékezések a magyar intézetekben
2014. október 21. – Nemzeti Regiszter
Világszerte szervez ünnepi megemlékezéseket a Balassi Intézet az '56-os szabadságharc
évfordulója alkalmából. A programok a külföldi magyar intézetek, valamint az oktatási és
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Diaszpóra

kulturális szakdiplomaták közreműködésével valósulnak meg - áll az MTI-hez eljutatott
közleményben.
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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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