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2014. október 29. – Pannon RTV
A magyar közösség külön választói névjegyzékén szereplő 137 111 személy közül 55 673-an
voksoltak a Magyar Nemzeti Tanács választásán induló listák egyikére. A Köztársasági
Választási Bizottság végleges, hivatalos adatai szerint a szavazatok 84,85 százalékát a
Magyar Összefogás lista kapta, azaz 31 mandátumot szerzett. A VMDK – Csonka Áron lista
a szavazatok 6,47 százalékát tudhatja magáénak. Ennek a listának két képviselője lesz az új
összetételű MNT-ben. A Másként Magyarságunkért – Fodor László lista a szavazatok 4,17
százalékával egy képviselőt delegálhat. Hasonlóan, a Magyar Liga – Új Magyar
Alternatívára – Vass Tibor lista is 1 mandátummal lehet jelen az MNT-ben, amelyet a
szavazatok 4,50 százalékával szereztek meg.

Vezető hírek

A végleges adatok szerint a magyarok 40 százaléka szavazott

Németh: Magyarország nem fogja megmondani, hogy kire szavazzanak az
erdélyi magyarok
2014. október 29. – transindex.ro, hirado.hu, MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro,
Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
„Magyarország nem fogja megmondani, hogy kire szavazzanak az erdélyi magyarok. Nincs
tudomásom arról, hogy ezt tette volna, a döntés az erdélyi magyarok kezében van” jelentette ki Németh Zsolt a magyarországi Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, aki
a felújított házsongárdi Bánffy-kripta átadására érkezett Kolozsvárra, és részt vett a Toró
T. Tibor és Tőkés László által tartott sajtótájékoztatón. Toró T. Tibor elmondta,
nemzetpolitikai jelentősége is van ennek az államelnök-választásnak, nem lehet eleget
ismételni, hogy a választások első fordulójának van tétje a magyarság számára, hiszen két
jelölt is van, és így kétszeres a lehetőség a magyar ügyekről beszélni.

Biró Zsolt az SZNT-ből való kilépést fontolgatja
2014. október 29. – transindex.ro
Összes funkciójáról való lemondását és a Székely Nemzeti Tanácsból való kilépését
fontolgatja Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke – értesült a Transindex. A politikus az
SZNT-ben alelnöki tisztséget tölt be és marossárpataki küldött. A portál megkeresésére az
MPP elnöke megerősítette az értesülést és elmondta, két oka is van annak, hogy a
távozáson gondolkodik. Az egyik ok az, hogy a magát apolitikus, pártok feletti
szervezetként meghatározó SZNT-nek az elnöke, Izsák Balázs nyíltan az egyik magyar
államfőjelöltet, Szilágyi Zsoltot támogatja. Biró szerint Izsák magánemberként ezt
megteheti, azonban az EMNP kommunikációja azt a látszatot kelti, hogy a teljes SZNT
Szilágyi mögött van.

2

2014. október 29. – Krónika, szekelyhon.ro
A politikai és gazdasági korrupció árnyéka vetül a román–magyar párbeszédet célzó
kísérletre Tőkés László EP-képviselő szerint, miután kiderült, hogy a számos
bűncselekménnyel gyanúsított Viorel Hrebenciuc holdudvara húzódik a közvetítésre
bejelentkezett Asociaţia Friends of The Project on Ethnic Relations (FPER) mögött.
Közben az egyre nagyobb port kavart botrány közepette az RMDSZ háromszéki vezetői
közölték, nem áll módjukban leellenőrizni, ki áll a tárgyalások hátterében.

Erdély

Erdélyi magyar vita a román közvetítő miatt

Az ördögnél fehérebb vagy? Gyere, tárgyaljunk!
2014. október 29. – transindex.ro
Támadások sorozata érte Tamás Sándor és Antal Árpád háromszéki RMDSZ-vezetőket, a
kritikák szerint egy bűnbanda által létrehozott civil szervezet meghívására vettek részt az
autonómiáról is szóló kerekasztalon, és ezzel kompromittálhatják a székelyek
önrendelkezésének ügyét. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke volt az egyik, aki
arról beszélt, a civil szervezet nem amerikai, hanem idén jegyezték be Romániában, és
ráadásul a nemrég a jogtalan erdő-visszaszolgáltatások ügyében őrizetbe vett Viorel
Hrebenciuchoz köthető. Antal Árpádot arról kérdezte a Transindex, hogy hogyan reagál
ezekre a vádakra, illetve arra kértük, értékelje, mennyire találja mérvadónak ezt a magyarromán egyeztetést az etnikumközi kapcsolatok alakulásának tekintetében.

Lövészárok-politika lett az autonómiaképviseletből
2014. október 29. – maszol.ro
Az RMDSZ háromszéki politikusai számára a legfontosabb, hogy minden fórumon az
autonómiát képviseljék, a lényeg az, hogy bárkinek Kézdikőváron, Bukarestben vagy
Brüsszelben is ugyanazt mondják – nyilatkozta Tamás Sándor. A Kovászna megyei tanács
vezetője, a háromszéki RMDSZ elnöke szerint azok, akik most bűnszövetkezetet, árulást
kiáltanak elvesztették arányérzéküket. A politikus arra reagált, hogy a Krónika szerint nem
amerikai, hanem Bukarestben bejegyzett civil szervezet közvetítésével zajlott
Brassópojánán az a több napos kerekasztal beszélgetés, amelyen az RMDSZ és a román
parlamenti pártok képviselői a Székelyföld jövőjéről tanácskoztak.

Két év felfüggesztettet kapott Kerekes Károly
2014. október 29. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro,
Szabadság
Négy éves próbaidővel két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Kerekes Károlyt, az
RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselőjét a Legfelső Bíróság összeférhetetlenség
miatt, mivel a képviselő saját családtagjait alkalmazta marosvásárhelyi parlamenti
irodájában. Ugyanakkor Kerekes 10 évig nem tölthet be köztisztégviselői funkciót, illetve 3
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Gâdea és Badea jó zsaru-rossz zsarut játszott Kelemen Hunorral
2014. október 29. – transindex.ro
Az Antena 3 Sinteza Zilei című műsorának volt a vendége Kelemen Hunor, az RMDSZ
államelnökjelöltje. A műsorban az RMDSZ államelnökjelöltje mellett Asztalos Csaba, a
Diszkrimináció-ellenes Tanács (CNCD) elnöke, Korodi Attila környezetvédelmi miniszter,
Nagy Tamás mezőgazdasági államtitkár, Tánczos Barna szenátor, Hegedüs Csilla, a
Kulturális Minisztérium államtitkára és Simona Tănăsescu, a kulturális miniszter egyik
tanácsosa is meghívott volt.

Erdély

ezer lejes perköltség kifizetésére kötelezték. A döntés nem végleges, 10 napig fellebbezés
nyújtható be.

Kelemen: jó időben, jó helyen indítottuk el az autonómiatervezetet
2014. október 29. – Erdély Ma, Duna Tv
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDZS) elnöke és
államfőjelöltje, a Duna Tv Közbeszéd című műsorának vendégeként először a Székelyek
Nagy Menetelésének évfordulójáról beszélt. Süveges Gergő műsorvezető megjegyzésére,
miszerint az RMDSZ nem vett rész a Székelyek Nagy Menetelésének egy éves
évfordulójára tartott megemlékezésen a Heti Hírmondó című műsorban, Kelemen azt
mondta: ő nem tudott arról a megemlékezésről, és különben sem volt szükség a
megemlékezésre, mert a halottakra szoktak megemlékezni, az erdélyi magyarság ügye
pedig egy élő ügy.

Átadták a felújított Bánffy-kriptát a Házsongárdban
2014. október 29. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Szabadság, Magyar Hírlap
Születnek még Bánffyak - ígérte a felújított Bánffy-kripta ünnepi avatóján Bánffy Molnár
Kata. A neoromán stílusban épült iktári Bethlen-kriptát, közismertebb nevén Bánffykriptát, szerda délben adták át a Házsongárdi temetőben, magyarországi vendégek
jelenlétében. Németh Zsolt volt külügyi államtitkár a Bánffy család értékteremtő
munkájáról, Grezsa István miniszteri biztos a nemzeti összetartozásról, Répás Zsuzsanna,
a nemzetpolitikáért felelős volt helyettes államtitkár a múltból merített identitástudatról,
Entz Géza, a Pro Professione Alapítvány elnöke pedig a műemlék felújítása körül kialakult
összefogásról beszélt. Magdó János volt kolozsvári főkonzul a Bánffy-évvel kapcsolatban
elmondta, a kripta átadásán kívül a közeljövőben a kolozsvári és a budapesti opera
együttműködésében folytatódnak a Bánffy-év keretében megrendezett ünnepségek.

Kelemen Hunor szerint Gheorghe Funar klinikai eset
2014. október 29. – maszol.ro
Klinikai esetnek nevezte kedd este az Antena3 hírtelevízió Sinteza zilei című műsorában
Gheorghe Funart az RMDSZ államfőjelöltje. Kelemen Hunort arra kérte a műsorvezető,
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Erdély

hogy jellemezze néhány szóban a jelölteket. „Nehéz klinikai eseteket kommentálnom” –
mondta Kolozsvár volt polgármesteréről a politikus. Az RMDSZ elnöke pozitívan
nyilatkozott Victor Pontáról, aki szerinte sokat fejlődött, amióta miniszterelnök, illetve
Călin-Popescu Tăriceanu volt kormányfőről, akit szavatartónak ismer.

Borboly: Hargita megyében létezik kulturális autonómia
2014. október 29. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
A székelyföldi kultúrotthonok helyzetéről szervezett kerekasztal-megbeszélést október 29én Csíkszeredában a Hargita Megyei Kulturális Központ és a Kulturális Autonómia Tanács.
A megbeszélésen, amelynek célja egy szakpolitikai stratégia kidolgozása, részt vett Borboly
Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Székely István, a Kulturális Autonómia Tanács
elnöke, Biró A. Zoltán egyetemi tanár, a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások
Központjának vezetője, Ferencz S. Alpár, a megyei tanács oktatási, kulturális és ifjúsági
szakbizottságának elnöke, valamint a székelyföldi könyvtárak, művelődési intézmények,
önkormányzatok képviselői. Borboly Csaba elmondta, Hargita megyében rendelkeznek
kulturális autonómiával, nem függnek mástól kulturális téren, hiszen négy municípium és
a megyei tanács intézményfenntartóként is nagyon sokat tud tenni a kultúráért.

Toró: az EFA-ban jobban érezzük magunkat
2014. október 29. – transindex.ro
Toró T. Tibor pártelnök mai kolozsvári sajtótájékoztatóján a Transindex kérdésére úgy
nyilatkozott, azért irányult az Európai Szabad Szövetség (EFA) felé az Erdélyi Magyar
Néppárt, mert ennek keretében jobban érzik magukat és hasznosabbnak tekintik az
együttműködést a célkitűzéseik érvényesítése érdekében. Az Erdélyi Magyar Néppárt
hasznosnak tartja mind az EPP-vel, mind az EFA-val kiépített kapcsolatait, amelyeket
elsősorban Tőkés László EP-képviselőnek köszönhet. Az EMNP elnökét azzal a hétvégi
bejelentéssel kapcsolatosan kérdezték, mely szerint pártja kérvényezte felvételét az EFA
szervezetébe. Toró elmondta, az RMDSZ egyértelművé tette, hogy "keresztbe fog feküdni"
az EMNP próbálkozásainak, ami az EPP-be való felvételét illeti.

Intenzíven kampányol a háromszéki RMDSZ
2014. október 29. – Krónika
Az eddigi választások egyik legintenzívebb kampányát szervezi az RMDSZ – jelentette be
szerdán Grüman Róbert, a szövetség Kovászna megyei ügyvezető elnöke. Rámutatott,
rekordszámú, 37 ezer támogató aláírást gyűjtöttek Kelemen Hunornak, vidéken több mint
400 személy tevékenykedik a kampányban, a négy magyar városban pedig több mint száz
önkéntes jár ajtóról ajtóra, szavazásra buzdítva a háromszékieket. Tamás Sándor megyei
elnök bemutatta, hogy az RMDSZ székhelyén berendeztek egy call centert, ahonnan
tucatnyi fiatal hívja fel a szövetség adatbázisában szereplő szavazópolgárokat, arra biztatva
őket, hogy vegyenek részt a vasárnapi választáson, és üssék Kelemen Hunorra a pecsétet.
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2014. október 30. – transindex.ro
A Digi24 Jurnalul de seară című műsorának vendége volt szerda este Kelemen Hunor, az
RMDSZ államfőjelöltje, abban a sorozatban, amelyben az államfőjelölteket kérdezik a
választások előtt. A műsorvezető Orbán Viktorról, Románia és Magyarország viszonyáról
és konkrétan az internetadóról is faggatta az államfőjelöltet. Az RMDSZ és Orbán
viszonyát Kelemen melegebbnek nevezte, mint 2012 előtt, és megemlítette, hogy Orbán
sok sikert kívánt neki az államfőválasztáson. Arra a felvetésre, hogy az EMNP
szempontjából ez a kapcsolat hogyan jöhet át, illetve az EMNP jelöltjének, Szilágyi
Zsoltnak indulását a választáson hogyan látja, azt mondta, az egész kampány alatt nem
akarta egy másik jelölthöz képest pozícionálni magát. Az Orbán Viktor és Traian Băsescu
közötti legutóbbi informális találkozót jó dolognak vélte, úgy gondolja, hogy ilyen
találkozókra gyakrabban lenne szükség, illetve a Magyarország és Románia közötti jól
működő, bizalomra alapuló kapcsolat is nagyon fontos.

Erdély

Kelemen Hunor: a tüntetésekre oda kell figyelni

Fontos a magyarság részvétele az államelnök-választáson
2014. október 30. – szekelyhon.ro
„A magyar szavazatokkal felmutathatjuk, hogy olyan közösség vagyunk, amellyel számolni
kell” – jelentette ki Antal Árpád a közelgő államelnöki választásokkal kapcsolatban, és arra
is kitért, hogy miért fontos Kelemen Hunorra szavazni. Az, hogy milyen arányban megy el
a magyarság az államelnök-választáson szavazni, meghatározza az elkövetkező tíz év
történéseit, szerepvállalását a romániai politikai életben – jelentette ki Antal Árpád,
Sepsiszentgyörgy polgármestere. Mint a városvezető magyarázta, érezhető, hogy ezúttal
lezárul egy korszak, és egy új kezdődik, a román politikai sakktáblán pedig
újrapozicionálás történik, és aszerint veszik komolyan a szervezeteket, illetve
közösségeket, ahogy most teljesítenek. Nem mindegy az sem, hogy Kelemen Hunor neve
mellett hány szavazat lesz – fejtette ki Antal Árpád.

Robban-e a puliszka?
2014. október 30. – Demeter Szilárd – Heti Válasz
November 2-án lesz Romániában az elnökválasztás első fordulója, amire 14 jelöltnek
sikerült összegyűjtenie a kétszázezer támogatói aláírást. A jelöltek közül a két
legesélyesebb a jelenlegi miniszterelnök Victor Ponta, valamint a jobboldal nagyobbik
része által indított Klaus Johannis, aki magyar szavazatokra is számít, bár korábban
kijelentette, hogy nem támogatja az erdélyi magyarok autonómiáját. A két magyar
jelöltnek az RMDSZ-es Kelemen Hunornak és az EMNP színeiben induló Szilágyi Zsoltnak
több aláírást sikerült összegyűjtenie a magyarok körében, mint a legutóbbi választásokon
leadott voksok száma. Mindkét induló az erdélyi magyar autonómiát állította kampánya
középpontjába az RMDSZ a Dél-Tirolt mintának tekintő tervezettel lépett elő, amit a
Magyar Polgári Párttal közösen alkottak, Szilágy Zsolt pedig Románia föderalizálásának
összefüggései között értelmezi az erdélyi magyar autonómiát.
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2014. október 30. - Pataky István - Magyar Nemzet
Baloldali hatalmi térfoglalás vagy megálljt parancsoló jobbközép győzelem – ez a tétje a
novemberi romániai elnökválasztásnak. A rendszerváltás utáni huszonöt év folyamatosan
visszatérő politikai kérdése ismét terítéken van Bukarestben: sikert tud-e elérni a
széttöredezett jobboldal a belső konfliktusokkal küzdő, de mindig egységes
posztkommunista párttal szemben? Először az utóbbi negyedszázad demokráciájában
magyar-magyar párharccal bővül a román államfői székért folyó harc. A Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) elsősorban a második fordulós alkupozíció érősítése miatt
méreti meg elnökét, Kelemen Hunort, míg az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) politikusa,
Szilágyi Zsolt igyekszik kihasználni a jelölteknek járó médialehetőségeket, s Románia
föderalizálása és az önrendelkezése mellett érvel.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. október 30-i számában olvasható.)

Robert Kaliňák egyelőre vár az állampolgársági törvény módosításának
előterjesztésével
2014. október 29. – hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
A belügyminisztérium egyelőre vár a módosított állampolgársági törvény előterjesztésével,
az tehát idén már nem kerül a parlament elé – nyilatkozta Robert Kaliňák
belügyminiszter. A külügyi tárca Szlovákia nemzetközi jogi kötelezettségei szempontjából
véleményezte a törvényt. Kidolgozott egy elemzést is, melynek alapján kiderül, hogy sem a
jelenlegi megfogalmazás, sem a készülő jogszabály-módosítás nem összeegyeztethetetlen a
nemzetközi jog szabályaival.

Erdély

Magyarok kezében Ponta

Felvidék

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. október 30-i számában olvasható.)

Csáky Pál: hazugság, hogy az 1945 és 1948 közti Csehszlovákiában
demokrácia volt
2014. október 29. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó
Ugyanis ebben az időszakban az ország hadseregének reguláris alakulatai
tömeggyilkosságokat vittek véghez az ott élő németek és magyarok sorában - jelentette ki
az Csáky Pál. Az MKP EP-képviselője erről a Beszélgetések a nemzettudatról elnevezésű
történelmi és közéleti fórumon, annak kedd esti - a volt Csehszlovákia létrejöttének
évfordulóján megtartott - rendezvényén beszélt.
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2014. október 29. – Felvidék Ma, hirek.sk
Együttműködési szerződést kötött a Zoboralji Via Nova ICS az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) budapesti, XII. kerületi szervezetével. A szerződés
sarkalatos pontjai közé tartozik a közös szakmai programok kidolgozása, közös
pályázatokon való részvétel, valamint a határon túli magyarok és az anyaországban élők
közti kapcsolat erősítése.

Felvidék

Tovább mélyül a Via Nova – IKSZ partnerség

Összefogás Komáromért: Stubendek László lépjen vissza!

Megállapodásra jutott a tartományi kormány átalakításáról a DS és az LSV
2014. október 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
Sikerült végső megállapodásra jutni a tartományi kormány átalakításának kérdése kapcsán
– jelentette be közös közleményében a hatalmi Demokrata Párt (DS) és a Vajdasági
Szociáldemokrata Liga (LSV). „A Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Demokrata Párt
végleges megállapodásra jutott a tartományi kormány átalakításáról” – áll a
közleményben. A közlés szerint várhatóan a napokban megtartják a vajdasági
képviselőháznak azt az ülését, amelyen hivatalossá válik a kormányátalakítást.

Vajdaság

2014. október 29. – bumm.sk
Az Összefogás Komáromért képviselőjelöltjei és polgármesterjelöltje, Czíria Attila ma
közös sajtótájékoztatót tartottak. Az MKP és a Most-Híd közös listáján szereplő jelöltek
bemutatkozása és a választási program rövid ismertetése után felszólították az
„ellenjelöltet”, Stubendek Lászlót, hogy lépjen vissza.

Az MPSZ szerint az MNT nem rendelkezik komoly legitimitással
2014. október 29. – Pannon RTV
A Magyar Polgári Szövetség illetékesei szerint a Magyar Nemzeti Tanács nem rendelkezik
komoly legitimitással, hangsúlyozta Rácz Szabó László, az MPSZ elnöke
sajtótájékoztatóján, amelyen a nemzeti tanácsi választások mellett említést tett a
betelepítésekről is. – Mi bojkottra szólítottuk fel az embereket, ezért mi ezt a részét
próbáljuk elemezi a választásoknak. Azt látjuk, hogy a névjegyzéken lévő magyaroknak
negyven százaléka ment ki szavazni, és ha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy hány szavazati
joggal bíró magyar van, függetlenül attól, hogy rajta van-e vagy nincs rajta a névjegyzéken,
akkor viszont azt látjuk, hogy a magyarság nyolcvan százaléka nem hajlandó legitimálni a
nemzeti tanácsot.
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Van jövője a kárpátaljai magyarságnak!
2014. október 30. – Kárpátalja
Az Európai Unió Keleti Partnerség programjának keretében, Magyarország Külgazdasági
és Külügyminisztériumának anyagi támogatásával új nyílászárókkal gazdagodott a
Nagyszőlősi járás két magyar tannyelvű általános iskolája. A két felújított oktatási
intézményben elvégzett felújítást hivatalosan is átadta a munkálatokat koordináló
Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke, a magyar állam
képviseletében Nagy Ignác beregszászi magyar konzul, valamint Barta József, a KMKSZ
alelnöke és Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke.

Vajdaság

2014. október 29. – Vajdaság Ma
Boris Tadić Szociáldemokrata Pártja (SDS) közölte, nem fog belépni az átalakuló
tartományi kormányba, meglátásuk szerint ugyanis nincs garancia arra, hogy érdemi
változások következnek majd be a tartomány irányításában. Az SDS közlése szerint azért
csatlakoztak a tartományi kormány átalakításáról szóló tárgyalásokhoz, hogy mielőbb
megkezdődjön a politikai válságnak és a vajdasági polgárok problémáinak megoldása, de
tárgyalópartnereik nem erről folytattak párbeszédet. „A másik fél a tárgyalások során
szinte kizárólag a funkciók elosztásáról és a hatalom megtartásáról tárgyalt” – szögezi le az
SDS.

Kárpátalja

Tadić pártja nem kíván a tartományi kormány részévé válni

1956 a fiatalság forradalma volt
2014. október 30. – Kárpátalja
Azért fontos '56-ról úgy beszélni, mint nemzeti történelmünk szerves részéről, mert még
ma is sokan ki akarják sajátítani szabadságharcunkat” – hangsúlyozta Grezsa István,
Magyarország Miniszterelnökségének a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős
miniszteri biztosa október 23-án Beregszászban, a KMKSZ központi ünnepi rendezvényén.

Szakmai segítség a beregszászi levéltárnak
2014. október 30. – Kárpátalja
Idén július 15-én három pontból álló megállapodást írt alá a Kárpátaljai Állami Levéltár és
Budapest Főváros Levéltára, melynek értelmében a Kárpátalján 1944 előtt keletkezett és a
beregszászi levéltári részlegben őrzött dokumentumok fondjegyzékét újra kiadták. A
megállapodás értelmében magyarországi szakemberek állományvédelmi feladatok
elvégzésében is segítik a beregszászi levéltárosokat, valamint digitalizálják a levéltárban
található kataszteri térképeket.
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„A kisebbségi kérdés hosszú távon nem kerülhető meg az európai
integrációban”
2014. október 29. – Népújság, RTV Slovenija Hidak
A lendvai magyar konzulátus volt a házigazdája a kedden délután a lendvai Bánffy
Központban „A nemzeti kisebbségek helye Európában" címmel megszervezett
pódiumbeszélgetésnek. A beszélgetés résztvevője többek között Martonyi János korábbi
magyar külügyminiszter volt. Márky Zoltán lendvai magyar konzul moderálása mellett a
beszélgetésben Martonyi János előző magyar külügyminiszter, Szent-Iványi István magyar
nagykövet, Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, Göncz László parlamenti képviselő,
történész, Boris Jesih, a Határon Túli Szlovének Hivatalának korábbi elnöke, egyetemi
tanár, illetve Hajós Ferenc egykori nagykövet vett részt.

Muravidék

2014. október 29. – Új Magyar Képes Újság
A horvátországi magyarok több helyszínen is megemlékezést tartottak az 1956-os
forradalom és szabadságharc évfordulóján. Alkalmi műsorral, koszorúzással, fogadással
ünnepeltek. Magyarország zágrábi nagykövetsége múlt szerdán a nemzeti ünnep
alkalmából fogadást rendezett a Zágrábi Magyar Intézetben. Sokcsevits Dénes, az Intézet
vezetője és munkatársa Petri György Nagy Imréről című versét olvasták fel magyar és
horvát nyelven. Az ünnepségen dr. Iván Gábor nagykövet mondott köszöntőt, majd pedig
átadta a szót a szábor alelnökének, Nenad Stazićnak, aki a két nemzet kiváló
együttműködéséről beszélt. A hivatalos részt egy állófogadás követte. Az eseményen a
horvátországi
magyar
szervezetek,
intézmények
képviselői,
más
országok
külképviseletének a vezetői és horvát politikusok is részt vettek.

Horvátország

’56-os megemlékezések Horvátországban

Szűnjön a gyűlölet
2014. október 29. – Népújság
– A szabadság népe vagyunk – mondta az október 23-i nemzeti ünnep alkalmával
megrendezett ünnepségen Márky Zoltán lendvai magyar konzul a Színház- és
Hangversenyteremben megtartott ünnepségen, amelyen állami kitüntetést adott át Bíró
Józsefnek a magyarság érdekében végzett áldozatos munkájáért. Horváth Ferenc, a
muravidéki magyar közösség elnöke köszöntőjében utalt az 58 évvel ezelőtti októberi
eseményekre, amikor a világ szeme Budapestre figyelt. A szlovéniai magyarság később a
menekültek fogadásában és azok biztos elhelyezésében nyújtott segítséget a
rászorulóknak. De mivel 1956 esetében újabb kori ünnepről van szó, ma sincs annyira a
köztudatban, mint az elvárható lenne.
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2014. október 29. – Nemzeti Regiszter
Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr,
a pennsylvaniai magyar tanyán lakott Röfina, aki még a malacok világában is nagyon
rendetlen volt. A kiscserkészek meglepetésére, a rét közepén egy halom ruha alól mászott
ki, gyorsan elnézést kért a zavarásért, szedte a sátorfáját és ment is dolgára.

Október? Akkor
Minnesotában!

ünnepi

megemlékezés

és

jótékonysági

vacsora

Diaszpóra

A New York-i körzet kiscserkész tábor

2014. október 29. – Nemzeti Regiszter
A Minnesota Hungarians minden évben megrendezi hagyományos őszi adománygyűjtő
vacsoráját. A vacsoravendégektől kapott hozzájárulásból aztán helyi projekteket
finanszíroznak vagy támogatnak, kiegészítenek, mint a Misi Mókus Minnesotai Magyar
Iskola elindítását és fenntartását, vagy egy részét közösségi adományként eljuttatják a
rászorulókhoz, mint a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, ahol Böjte Csaba testvér foglalkozik
nehéz sorsú gyermekekkel.

Sikeres apáknapját tartottak Melbourneben
2014. október 30. – Nemzeti Regiszter
Idén az apáknapi megemlékezést más formában rendeztük nagyszerű eredménnyel. Az
ebéd a szokásos keretek között a Központ alsó termében lett feltálalva. Az első meglepetés
az volt, hogy sokkal többen jöttek el, mint más években, úgy hogy csaknem kifogytunk
mindenből. Látszik, hogy a sok új kiscserkész hozza a szülőket, nagyszülőket. Ebéd után az
ünneplést nem a teremben, hanem kint a tisztáson tartottuk egy tábortűz keretében.
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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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