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2014. október 27. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, hirek.sk, Inforádió, Kárpátalja, Magyar
Nemzet
A magyarság megmaradása Kárpátalján közös ügyünk, és ezt remélhetőleg Brenzovics
László kijevi parlamenti képviselőként is segíteni tudja - mondta Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az ukrán választásról tartott
beszélgetésen a Nemzetpolitikai Kutatóintézetben. Potápi Árpád János emlékeztetett: a
KMKSZ-nek határozott politikai követelése volt az elmúlt években, hogy önálló, magyar
többségű járás, választókörzet legyen, ezt a célt a magyar kormány felkarolta és minden
lehetséges formában támogatta, de sajnos eddig nem valósult meg, így átmeneti
megoldásként Brenzovics László a 62. helyet kapta meg Porosenko pártjának listáján.
Brenzovics László kijelentette: nem adják fel követelésüket a magyar többségű választási
körzettel kapcsolatban.

Vezető hírek

Potápi: a magyarság megmaradása Kárpátalján közös ügyünk

Potápi: A Magyar Nemzeti Tanács betöltötte történelmi hivatását
2014. október 27. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, hirek.sk, mno.hu,
hirado.hu, Kormány.hu, Magyar Nemzet
A nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT)
betöltötte azt a történelmi hivatást, amelyért létrehozták. Potápi Árpád János a
Nemzetpolitikai Kutatóintézetnek a fővárosi Magyarság Házában tartott tanácskozásán
reményét fejezte ki, hogy az MNT történelmi hivatása a következő ciklusban is megmarad.
Ehhez a magyar kormány minden segítséget megad - fűzte hozzá. Pásztor István, a VMSZ
elnöke kiemelte: élni kívánnak az MNT által biztosított eszközökkel. Van értelme azért
küzdeni, hogy a magyar közösségeknek legyen önrendelkezése a nemzeti tanácson
keresztül és az autonómia keretében - tette hozzá. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás
listavezetője kiemelte: új lehetőséget, perspektívát szeretnének nyújtani a vajdasági
magyarok közösségének - mondta, hozzátéve: az elmúlt hetekben rendkívül hatékony
párbeszédet sikerült kialakítani a közösséggel.

Hogy az USA is értse: ezt akarják a székelyek
2014. október 27. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, MTI, hirado.hu, mno.hu
Romániának a következő négy év alatt - az 1918 december 1-i egyesülés 100 éves
évfordulójáig - kellene megoldania a kisebbségi kérdéseket, hívta fel a figyelmet Antal
Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester és Tamás Sándor háromszéki tanácselnök. A két
háromszéki RMDSZ politikus hétfői sajtótájékoztatóján bemutatta azt a két prezentációt,
amit az amerikai Project of Ethnic Relations (PER) szervezet közvetítésével
Brassópojánán, két alkalommal megszervezett román-magyar tárgyaláson is ismertettek a
román politikusokkal és amerikai közvetítőkkel.
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2014. október 27. – transindex.ro, maszol.ro
Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke, a XVI. Szeben Megyei Magyar Napok
zárórendezvényén vett részt október 26-án, ahol felszólalásában a november 2-ai
választásokon való részvétel fontosságát, valamint a romániai magyarság képviseletének a
törvényhozói szinteken való megerősítését hangsúlyozta.

Erdély

Borbély: a magyar emberek okosak

Meglepő és alig hihető új felmérés Ponta és Johannis támogatottságáról
2014. október 27. – transindex.ro, Nyugati Jelen
Az elnökválasztási kampány hajrájában újabb meglepetések mutatkoznak azzal
kapcsolatban, hogy mekkora Victor Ponta és Klaus Johannis, a két legesélyesebbnek
tartott jelölt támogatottsága - derül ki a Gandul.info összefoglalójából. Az újdonság az,
hogy egy PNL-közeli alapítvány által megrendelt, a CCSCC közvélemény-kutató készítette
felmérés szerint a második fordulóban fej fej mellett haladnak - eddig egyik felmérés sem
mutatott 50-50 százalékot.

Kelemen Hunor: érvekkel meg lehet győzni a román társadalmat
2014. október 27. – Erdély Ma, hirado.hu, Kossuth Rádió, Szabadság
Ma már érvekkel meg lehet győzni a román társadalmat, hogy az autonómiatörekvés nem
ördögtől való – jelentette ki az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor emlékeztetett rá, hogy a
kétnyelvű feliratok ügye a 90-es évek elején még véres etnikai konfliktusba torkollt. Az
államfőválasztásnak az a tétje, hogy bemutassuk a Romániáról, az erdélyi magyarságról
alkotott programunkat, elképzelésünket támogatja a közösség – jelentette ki Kelemen
Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke a Kossuth Rádió 180 perc című
műsorában. Hozzátette: el kell fogadtatni a románokkal azt az autonómiamodellt, melyet
nemrég közvitára bocsátottak. Így a voksolás igazi tétje, hogy egy olyan „országról
beszéljünk, melyben az erdélyi magyarok otthon érzik magukat, és magyar közösségként
meg tudnak maradni” – fogalmazta meg Kelemen Hunor a 180 percben.

Péter Ferenc: november 2-án egyféle politikai népszámlálás lesz
2014. október 27. – Erdély Ma, Népújság
Javában zajlik az államelnök-választási kampány. Kérdés, mennyire készültek fel a
választásra a székelyföldi önkormányzatok, a politikai és önkormányzati vezetőknek
sikerül-e meggyőzniük az egyre közömbösebbé váló embereket, hogy éljenek alkotmányos
jogukkal, vegyenek részt a választásokon. Ezekről kérdezte a Népújság Péter Ferencet, az
RMDSZ Maros megyei szervezetének politikai alelnökét, a Székelyföldi Önkormányzati
Tanács elnökét.
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2014. október 27. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro
A magyar szélsőségesek ki akarják kergetni Sepsiszentgyörgyről a román hadsereget, véli a
Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma, amely hétfőn nyílt levélben
kérte Victor Ponta miniszterelnököt, hogy ne adja át a sepsiszentgyörgyi lőteret az
önkormányzatnak. A 30 román civil szervezetet tömörítő fórum elnöke, Ioan Sabău által
aláírt nyílt levélben az áll, hogy a három megye románsága számára a sepsiszentgyörgyi
terület nem csak egy lőtér, hanem annak szimbóluma, hogy az állam a román hadsereg
révén jelen van a térségben.

Szilágyi Zsolt: a
államberendezkedés

korrupció

felszámolását

segítené

a

Erdély

Félti a lőteret a magyaroktól a székelyföldi románok fóruma

föderális

2014. október 27. – maszol.ro, mno.hu
A Romániát sújtó politikai korrupció felszámolását segítené az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) által javasolt föderatív államberendezkedés - hangsúlyozta Szilágyi Zsolt, az
EMNP államfőjelöltje hétfőn bukaresti sajtóértekezletén, amelyen "Románia
erdélyiesítése" című választási programját ismertette. Kifejtette: az ország fejlődését - a
bukaresti kormány politikai irányultságától függetlenül - a korrupció hátráltatja, amelyet a
túlzott központosításnak tulajdonított. Szilágyi Zsolt szerint a korrupció csökkenését
eredményezné, ha az adók jelentős részéről regionális szinten döntenének.

Párhuzam az ’56-os és ’89-es népfelkelés között
2014. október 27. – Krónika
Szűrös Mátyás és Pozsgay Imre, a magyarországi rendszerváltás két máig megbecsült
közreműködője volt a meghívottja az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar
Néppárt Bihar megyei szervezetei által szervezett vasárnap délutáni ’56-os
megemlékezésnek. A nagyváradi városháza dísztermében tartott, a temesvári forradalom
emlékévének keretébe illeszkedő rendezvény előadói az ’56-os magyarországi és a ’89-es
romániai forradalom között vontak párhuzamot, a megemlékezés kezdeményezője és
házigazdája a hazai rendszerváltás elindítója, Tőkés László EMNT-elnök, európai
parlamenti képviselő volt.

Szilágyi Zsolt: a vita elutasítói rossz úton járnak
2014. október 27. – Krónika
Aki elutasítja a párbeszédet, beismeri, hogy rossz úton jár – jelentette ki Szilágyi Zsolt, az
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) államfőjelöltje hétfőn Sepsiszentgyörgyön. A találkozón
eddigi kampánykörútjáról is beszámolt, rámutatva, hogy a lakossági fórumokon aktív
párbeszéd alakult ki a néppárt által meghirdetett politikai programról. „Az autonómia, a
föderalizmus és a decentralizáció gondolata láthatóan foglalkoztatja az embereket.
Mindannyian érdekeltek vagyunk abban, hogy egy központosított vezetés helyett saját
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Erdély

kezünkbe vegyük irányításunkat” – mondta Szilágyi Zsolt, aki Izsák Balázzsal, a Székely
Nemzeti Tanács elnökével és Toró T. Tiborral, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökével több
mint egy hete járja a Székelyföld településeit, ahol lakossági fórumokon és az autonómia
témakörében szervezett nyilvános beszélgetéseken vesz részt.

Kelemen a Duna TV-ben: csak halottról szoktunk megemlékezni, az
autonómia élő magyar ügy
2014. október 27. – transindex.ro, Duna Tv
Kelemen Hunor hétfőn este a Duna Televízió Közbeszéd c. műsorában elmondta, a
november 2-i államfőválasztás első fordulójának tétje az, hogy kiderüljön, erős
támogatottságot élvez a szövetség, ami komoly tárgyalási alapot képez, amikor a román
politikummal tárgyalóasztalhoz kell ülni. A műsorvezető kérdésére, mely szerint miért
fontos, hogy a romániai magyarság szavazon az államfőválasztás első fordulójában, ha
látszólag nem jut be egyik magyar jelölt sem a második fordulóba, Kelemen elmondta: "ha
a közösség ott van a programunk mögött, ezt a románok is látják, amikor le kell ülni
tárgyalni".

Harmadik évadját nyitotta meg az Örökségünk őrei program

Polis-felmérés: A parlamentben lenne a Most-Híd és az MKP is
2014. október 27. – bumm.sk, hirek.sk
Ha október közepén tartanák a parlamenti választásokat, 37,7 százalékos szavazati
aránnyal a Smer lenne a győztes párt – derül ki a Polis Slovakia legfrissebb felméréséből. A
Most-Híd 17, a MKP 11 képviselői mandátumot szerezne.

A Kassa melletti Debrőd is kérte belépését az SZNT luxemburgi perébe

Felvidék

2014. október 27. – Nyugati Jelen
Harmadik évadját nyitotta meg tegnap a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban az
Örökségünk őrei mozgalom, mely 2012-ben az RMDSZ szórványcselekvési programjának
keretében Hegedűs Csilla államtitkár és Winkler Gyula EP-képviselő kezdeményezésére
indult. Az elmúlt két esztendőben Hunyad megye számos műemlékét fogadták örökbe a
dévai diákok.

2014. október 27. – MTI, bumm.sk, hirek.sk
A felvidéki Debrőd község is kérte, hogy a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) oldalán lépjen
be az Európai Unió luxemburgi bíróságán zajló perbe, amelyet az SZNT képviselői az
Európai Bizottság ellen indítottak a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezésük
elutasítása miatt.
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2014. október 27. – hirek.sk
Nem fejezik be 2016-ig - Szlovákia EU-elnökségének kezdetéig - az oroszvári Lónyay
kastély felújítását. Az épületet a szlovák kormány az EU-elnökség idején reprezentációs
célokra akarta használni. Az ingatlan tulajdonjoga a múlt század kilencvenes éveitől peres
eljárás tárgya. A per azzal kezdődött, hogy Szlovákia elutasította azt a kérvényt, amellyel az
egyházakat ért igazságtalanságok jóvátételét célzó szlovák jogszabály alapján 1994-ben az
ingatlan visszaszolgáltatását kérte a magyar bencés rend. A per az összes szlovákiai
jogorvoslati lehetőség kimerültével 2013 tavaszán zárult le, miután az ügyben a szlovák
legfelsőbb bíróság elutasította a bencés rend keresetét, amellyel örökösödési jogának
kívánt érvényt szerezni.

Felvidék

Csúszik az oroszvári Lónyay kastély felújítása

Bárdos Gyula: Meg kell találnunk a közösségformáló embereket

November elején átalakítják a tartományi kormányt
2014. október 27. – Vajdaság Ma
Bojan Pajtić vajdasági kormányfő, a Demokrata Párt (DS) elnöke azt tervezi, hogy
november elején átalakítja a kabinetjét, írja a Dnevnik. Az újvidéki napilap értesülése
szerint távozni fog Pajtić kormányából Dragoslav Petrović tudományügyi és technológiai
fejlesztési titkár is, akinek a munkájával elégedetlenek a koalíciós partnerek, valamint a
demokraták egy része is a távozása mellett áll, mert „ő vitte a szót a báni palotában”. Az
értesülés szerint a tartományi kormány átalakításakor kinevezik mezőgazdasági titkárra
Mirko Babićot, akit a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) javasolt a tisztségre.

Vajdaság

2014. október 27. – Felvidék Ma
Félidejénél tart a két éve megválasztott új Csemadok-vezetés. Bárdos Gyula elnök az
ipolynyéki tisztújító közgyűlés óta zajló folyamatot pozitívan értékeli. Egyre többen
kapcsolódnak be a szövetség munkájába, gyarapodnak, színesednek a rendezvények, több
helyen a fiatalítás is sikeresnek mondható. Úgy véli, a felvidéki magyarság szellemi
kondíciójának sokkal jobbnak kellene lennie, ezért a Csemadokon belül megpróbálnak a
közösségépítésre összpontosítani. „Minden régióban, minden településen – ha eddig ez
még nem történt meg - meg kell találni azokat az embereket, akik össze tudják tartani a
közösséget” – mondta Bárdos.

Temerinben is a Magyar Összefogás listájára szavaztak a legtöbben
2014. október 27. – Vajdaság Ma
Temerinben is a Magyar Összefogás listája szerezte meg a legtöbb szavazatot a vasárnapi
nemzeti tanácsi választáson, összesen 1339 voksot. A második helyen a VMDK – Csonka
Áron lista végzett, amelyre 151-en szavaztak, a harmadikon a Másként Magyarságunkért –
Fodor László lista 49 szavazattal. Negyedik a Magyar Liga listája, amelyre 16-an voksoltak.
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Magyarkanizsa: Hatalmas fölénnyel nyert a Magyar Összefogás
2014. október 27. – Vajdaság Ma
Rendben, problémák nélkül zajlottak a nemzeti tanácsi választások a magyarkanizsai
községben. A kisebbségi választói névjegyzéken 12.696 választópolgár neve szerepelt,
ebből 12.266-an a magyar kisebbségi listáról voksolhattak, a maradék 430 a román, a
német, a roma és a ruszin listák között oszlott meg. A község választópolgárai, akik 42,48
százaléka járultak az urnák elé, mintegy 90 százalékban a Magyar Összefogás listának
szavaztak bizalmat. A VMDK-Csonka Áron lista valamennyivel 7 százalék alatt teljesített, a
Másként Magyarságunkért-Fodor László lista eredménye mintegy 2,5, a Magyar Liga-Új
Magyar Alternatíva-Vass Tibor lista ettől nagyjából egy tizeddel jobb eredményt ért el.

Vajdaság

Temerinben összesen 4.331 választópolgár szerepel a külön választói névjegyzékeken. A
legtöbben, 4.295-en a magyar választói névjegyzékre iratkoztak fel, közülük összesen 1555en járultak az urnák elé. Ez 36,2% -os részvételi arányt jelent.

A ferences vértanúkra emlékeztek
2014. október 27. – Magyar Szó
Az újvidéki ferences templomban szombaton délelőtt szentmise és hangverseny keretében
emlékeztek meg az újvidéki rendház két alapítója, Körösztös Krizosztom és Kovács Kristóf
vértanúk halálának 70. évfordulójáról. A két ferences boldoggá avatása folyamatban van,
és mivel az ügyük az idén került az illetékes római kongregációhoz, az évfordulót
kihasználták arra, hogy hálát adjanak Istennek, és hogy méltóképpen megemlékezzenek
életáldozatukról. A templomban szép számban megjelentek a hívek, jelen voltak a
magyarországi
Nemzetpolitikai
Államtitkárság
és
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériumának képviselői is, hiszen ezek az intézmények támogatták egy-egy
mozzanatát az ünnepségsorozatnak.

Vass Tibor: A szórványban és a szigetmagyarságban előrelépés van a Magyar
Liga szereplésében
2014. október 27. – Pannon RTV
A Magyar Liga – Új Magyar Alternatíva – Vass Tibor lista egy mandátumot szerzett az új
Magyar Nemzeti Tanácsban – az előzetes adatok szerint. Vass Tibor listavezető szerint
nehéz megmondani mi számít jó vagy rossz szereplésnek, és milyen eredménnyel lennének
elégedettek, illetve elégedetlenek. Kiemelte, hogy vannak szavazópolgárok, akik
felismerték, hogy mit tudnak nyújtani, és mit szeretnének a következő négy évben az
asztalra tenni. „Vannak helységek, megemlíteném Fehértemplomot, ahol első helyezettek
vagyunk. Bizonyos előrelépés van olyan községekben, mint Versec. Szerémségből is jó
eredmények érkeztek, ami figyelemre méltó. Ezt, ha összeadjuk és megvizsgáljuk, ez azt
jelenti, hogy a szórványban és a szigetmagyarságban olyan előrelépés van a Magyar Liga
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Választási részeredmények: vezetőváltás készül a megyei tanácsban
2014. október 27. – Kárpátalja
Folytatódik a szavazatszámlálás valamennyi kárpátaljai választókörzetben. Az egyéni
körzetekben máris eldőlni látszik a küzdelem. A 73. számú, Nagyszőlős központú egyéni
választókörzetben a szavazókörzeti jegyzőkönyvek közel 90 százalékának feldolgozása
alapján továbbra is magabiztosan vezet Ivan Baloga, aki ez idáig a Kárpátaljai Megyei
Tanács elnöki tisztét töltötte be. A 73. számú, Nagyszőlős központú választókörzetben,
ahol a legmagasabb, 30 százalék körüli a magyar szavazók aránya, a pártlistákra leadott
voksok 100 százalékos feldolgozottságánál a következő: Porosenko pártja (BPP) 31,63
százalékot, Jacenyuk Népfrontja pedig 23,34 százalékot szerzett.

Kárpátalja

szereplésében, ami talán sugallat is a Magyar Nemzeti Tanács eddigi munkájához” –
mondta Vass Tibor listavezető.
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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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