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Ausztráliai magyarokkal találkozott Kövér László
2014. november 6. – MTI, hirado.hu, Nemzeti Regiszter
Kövér László, az Országgyűlés elnöke az Ausztráliai Magyar Református Egyház
megalakulásának
65.
évfordulója
alkalmából
szervezett
ünnepségsorozat
zárórendezvényének vendége volt a héten Melbourne-ben. A házelnök Magyarország
nemzetpolitikájának fontos kihívásaként említette, hogy nemcsak az anyaországtól
elszakadt, kívülre rekedt közösségek szálait kell megerősíteni a mai modern világ
kihívásaival szemben, hanem a nemzetpolitikát övező magyarországi társadalmi
egyetértést is. "Ebben az önök segítségére is szükség van, hiszen minél inkább látható az,
hogy milyen eltökéltséggel és szeretettel őrzik a saját hagyományaikat, nyelvüket,
közösségeiket több ezer kilométerre Magyarországtól, annál nyilvánvalóbb, hogy miért
fontos ez nekünk otthon, miért fontos ez a fiatalabb generációk számára is" - hangoztatta.

Nem választ oldalt az RMDSZ
2014. november 6. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro,
Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Népszabadság, Magyar Nemzet
Egyik jelöltet sem támogatja az RMDSZ az államfőválasztás második fordulójában –
jelentette be Kelemen Hunor, a szervezet elnöke csütörtökön Kolozsváron az RMDSZ
Szövetségi Állandó Tanácsának (SZÁT) ülését követően a testület által meghozott döntést.
Az elnök elmondta: nagy többséggel, egy tartózkodás és egy ellenszavazat mellett fogadták
el a döntést, miszerint azt javasolják: a magyar szavazók saját lelkiismeretük szerint
voksoljanak, oly módon, hogy a magyar közösség érdekei ne sérüljenek. Kelemen nagyon
konstruktívnak nevezte a SZÁT ülését, amelyen a többség úgy vélekedett: nem
támogathatják Klaus Johannist, aki „arrogáns módon elutasított mindenfajta tárgyalást” a
két forduló között. Rámutatott ugyanakkor: a Ponta támogatásával kapcsolatos döntést az
befolyásolja, hogy Corneliu Vadim Tudor, a szélsőségesen nacionalista Nagy-Románia Párt
(PRM) elnöke visszatért a politikai színtérre, miután a szintén kormánykoalíciós tag
Románia Fejlődéséért Országos Szövetség (UNPR) a hét elején megállapodást kötött vele
arról, hogy Pontát támogatja a második fordulóban. „Váratlan volt Vadim visszatérése, és
a vele megkötött megállapodás: mi egyetlen órát sem tudnánk vele együtt tölteni” –
szögezte le Kelemen a magyarellenes jelölt kapcsán.

Johannis: nagyon tiszta üzenetem van a magyarok számára
2014. november 6. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Nyugati Jelen
„Nagyon tiszta üzenetem van a magyarok számára: a változás, amit végig akarok vinni, az
egész Románia javára fog válni. Egy olyan Románia javára, ami a tiszteletről és a jólétről
szól. Ez munkahelyekről, nagyobb jövedelemről szól, és minden románnak szól. Tehát ez
titeket is érint. Románok, magyarok, németek, és természetesen, más kisebbségek, román
állampolgárok! Mindenkire szükség van. Az az üzenetem, hogy jól döntsetek” – mondta
Klaus Johannis, a Keresztény-Liberális Szövetség (ACL) államfő-jelöltje Kolozsváron.
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Erdély

Ponta helyesnek tartja az RMDSZ döntését
2014. november 6. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro
Victor Ponta miniszterelnök helyesnek tartja, hogy a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) választói belátására bízza, kit támogatnak a romániai elnökválasztás
november 16-án tartandó második fordulójában. A romániai baloldal államfőjelöltje egy
nagybányai kampányrendezvényen reagált az RMDSZ csütörtökön hozott döntésére. Úgy
értelmezte Kelemen Hunor nyilatkozatát, hogy a szövetség „kinyilvánította": nem
támogatja Klaus Johannist, mert ő soha nem mondta meg, miként védené a kisebbségek
jogait. Victor Ponta nyomatékosította, államfőként minden román állampolgárt képviselni
kíván származási helyre, nemzetiségre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. „Míg
románok, míg valóban románnak érzik magukat, kötelezettségeim vannak velük szemben”
– idézte Victor Ponta nyilatkozatát az Agerpres hírügynökség.

A Magyar Polgári Párt Johannist támogatja
2014. november 6. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
A Magyar Polgári Párt közleményben tudatta csütörtökön, hogy a jobboldali jelöltet, Klaus
Werner Johannist támogatja a romániai elnökválasztás második fordulójában. A párt
közölte, a jobboldali értékrend mellett elkötelezett politikai alakulatként természetes
szövetségesként tekint az európai néppárti politikai családhoz tartozó román pártokra.
„Erdélyi, regionális jellegű pártként természetes számunkra, hogy olyan elnököt
szeretnénk látni Románia élén, aki a transzszilvanizmus eszméinek szellemében, az erdélyi
régió érdekeinek érvényesítését képviseli; érti és szívén viseli Erdély sorsát; aki számára
nem kétséges, hogy Erdély az ország európai kapuja és egyben gazdasági motorja” – áll az
MPP közleményében. A Biró Zsolt pártelnök által jegyzett dokumentum rögzítette, a
magyar közösség sajátos helyzetéből adódóan nem csupán a „kisebbik rosszat” látják
Johannis személyében, hanem azt az elnökjelöltet, aki az ország európai felzárkózásának
esélyét, Erdély és Székelyföld megerősödésének lehetőségét testesíti meg.

Johannist támogatják, az EMNP-t bírálják
2014. november 6. – szekelyhon.ro
Az államelnök-választás első fordulójának magyar-magyar versenyét értékelte, továbbá a
második fordulóval kapcsolatban Johannis támogatásával kapcsolatosan beszélt KulcsárTerza József, az MPP háromszéki elnöke. A hiteltelen politika nem hozott eredményt –
utalt Kulcsár az Erdélyi Magyar Néppártra, valamint az első fordulóban elért
eredményekre. Mint magyarázta, az EMNP vezetősége szétverte és megosztotta az erdélyi
magyar jobboldalt, majd az államelnök-választások első fordulójában tovább gyengítették
azt. Toró T. Tibor és Szilágyi Zsolt EMNP-ben betöltött elnöki, illetve alelnöki tisztségéről
való lemondásával kapcsolatban Kulcsár kifejtette, hogy túl későn történt meg, már a 25.
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Aláírásokat gyűjtenek a kolozsvári kétnyelvűségért
2014. november 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Szabadság
Miután a kolozsvári önkormányzat többek közt azzal az indokkal támadta meg a
közigazgatási bíróságnak a helységnévtáblák magyar nyelvű feliratozását elrendelő
döntését, hogy a kincses városi magyarság nem is igényli azt, cáfolatként aláírásgyűjtésbe
kezd a pert kezdeményező European Committee Human Right Hungarians Central Europe
Alapítvány – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Szőcs Izabella, az alapítvány
önkéntes jogi tanácsadója. Elmondta: mintegy ötezer kézjegyet szeretnének összegyűjteni
a következő tárgyalásig, amelyre akár már három hét múlva sor kerülhet, de nincs kizárva
az sem, hogy csak három hónap múlva tárgyalja az ügyet a bíróság. Szőcs Izabella
ugyanakkor arra is kitért, hogy természetesen jogi érveléssel is ki lehet védeni a
polgármesteri hivatal vádját, de – úgy látják – hatásosabb, ha aláírásgyűjtéssel is
bizonyítják: nem csupán egy Hollandiában bejegyzett alapítvány óhajáról, hanem a
kolozsvári magyar közösség valós igényéről van szó.

Erdély

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor után meg kellett volna tenniük, amikor
utaltak arra, hogy a párt megalakítása tévedés volt.

Izsák reagálása a háromszéki RMDSZ-es vezetők támadásaira
2014. november 6. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A háromszéki RMDSZ-es vezetők kemény bíráltak Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) elnökét, aki a választási kampányban az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) jelöltjét,
Szilágyi Zsoltot támogatta. Izsák Balázs a Kossuth Rádió munkatársának, Erdei Edit
Zsuzsanna mikrofonja előtt Tamás Sándor és Antal Árpád kritikáira reagált. Izsák
kijelentette: a vádakkal ellentétben ő nem vált politikussá, következetesen az SZNT céljait
képviseli, Tamás Sándor és Antal Árpád pedig azt kellene felmérje, hogy Kovászna megye a
választásokon való részvételben miért lett utolsó? Az SZNT elnöke szerint Tamás Sándor
és Antal Árpád személyesen felelősek a háromszékiek távolmaradásáért.

Nyíltan támadják Pontáék a nemzetisége miatt Johannist
2014. november 6. – maszol.ro
Most már nyíltan támadja nemzetisége miatt a Szociáldemokrata Párt (PSD) a jobboldal
versenyben maradt államfőjelöltjét, Klaus Johannist. A galaci PSD-elnök szerint a
nagyszebeni polgármester idegen érdekeket képvisel. Nicolae Bacalbaşa pártja szerdai
vezetőségi ülése után kijelentette: a jobboldali jelölt német, aki hivatalosan is az EUnagyhatalom Németország által támogatott közösség érdekeit képviseli. A Romániát
fenyegető veszély illusztrálására a PD-s politikus Mihai Eminescu egyik legismertebb
xenofób versét, a Dojnát (Doina) idézte (a magyar változat Bartha György fordítása): „Ki az
idegent szereti, Szívét a kutya egye ki!” )
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Erdély

A megújulás mellett foglalt állást a néppárt marosvásárhelyi vezetője
2014. november 6. – szekelyhon.ro
Tiszteletre méltónak tartja Toró T. Tibor és Szilágyi Zsolt felelősségvállalását és lemondási
gesztusát Jakab István, az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi elnöke. A
szekelyhon.ro kérdésére, hogy a hét végi marosvásárhelyi rendkívüli tanácskozáson el is
fogadják-e a lemondásuk, Jakab igennel válaszolt. „Ha felajánlották, el kell fogadni.
Szerintem a többség így gondolja. Toró és Szilágyi is a megújulást szorgalmazza” –
vélekedett a vásárhelyi pártvezér. Jakab nem volt ennyire határozott, amikor arról
kérdezték, hogy a néppártnak van-e egy második vonala, amelyből kikerülhetnek a
Toróhoz és Szilágyihoz hasonlóan markáns vezetők.

Bizonytalanság a néppárt elnökségi ülése előtt
2014. november 6. – Krónika
Megoszlanak a vélemények az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) berkeiben arról, hogy a
párt szombati marosvásárhelyi elnökségi ülésén el kell-e fogadni Toró T. Tibor pártelnök
és Szilágyi Zsolt alelnök-államfőjelölt lemondását. Mint ismeretes, a párt két vezető
politikusa hétfőn, az államfőválasztás első fordulója után jelentette be, jobb eredményre
számítottak a megmérettetésen, ezért visszalépnek. Indoklásuk szerint a szervezet
teljesítménye elmaradt a várakozásoktól, ugyanakkor sajnálatosnak nevezték, hogy a
szervezet nem tudott rendet teremteni „az autonómiapárti erdélyi politikai szervezetek
táborában”.

Taktikázás
2014. november 6. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „A körülményekhez képest az egyetlen jó megoldást
választotta az RMDSZ, amikor úgy döntött: arra buzdítja a magyarokat, hogy
lelkiismeretük szerint voksoljanak az államfőválasztás második fordulójában. Ahhoz
ugyanis kevés kétség férhet: a magyar választópolgárok – ami a magyar ügyek képviseletét,
a magyar célok megvalósítását illeti – sem Victor Pontára, sem Klaus Johannisra nem
üthetik jó szívvel a pecsétet”.

Újabb furcsa szövetségest szerzett Victor Ponta
2014. november 6. – maszol.ro
A szélsőségesen nacionalista Corneliu Vadim Tudor után a végletekig populista Dan
Diaconescu támogatását is megkapja a második fordulóban Victor Ponta államfőjelölt. Az
OTV nevű – időközben bezárt – televízió volt tulajdonosa csütörtök este azt mondta, ha
választania kell egy „felettes” és egy „a beosztottja” között, akkor az előbbit választja. „Nem
szavazok Klaus Johannisra” – jelentette ki az üzletember, akinek 4 százalékos
támogatottsága volt az első államfőválasztási fordulóban.
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Felvidék

A Penta a Petit Press kiadóvállalat részvényeinek 45 százalékát birtokolja

Vajdaság

2014. november 6. – hirek.sk
A Penta pénzügyi csoportnak a NAMAV cégen keresztül 45 százalékos, azaz kisebbségi
részesedése lesz az Új Szót és a Sme napilapot is megjelentető Petit Press kiadóvállalatban.
A vonatkozó megállapodást a több mint egy hónapig tartó tárgyalássorozat után kedden
írták alá. Ezzel enyhülhet az amiatt kialakult feszült helyzet, hogy a Sme napilap
hozzávetőleg 50 alkalmazottja bejelentette a távozását, és jelenleg már telik is a felmondási
idejük.

Konzuli fogadónapot tartottak Tordán
2014. november 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Hatodik alkalommal szerveztek kihelyezett konzuli fogadónapot a Szabadkai Főkonzulátus
munkatársai Tordán. A Közép-bánáti térség lakosainak könnyítve eddig, az elmúlt négy év
folyamán a tordai ügyfélfogadáson mintegy 750-800 kérelmező adta át honosítási
dokumentumait. Összesen 140 kérelmet vettek át a Főkonzulátus munkatársai. A
helybelieken kívül Lukácsfalváról, Muzslyáról, Nagybecskerekről, Szentmihályról,
Udvarnokról,
Tóbáról,
Magyarcsernyéről,
Szerbcsernyéről,
Magyarittabéről,
Szerbittabéről, Tamásfalváról és Kisoroszról is érkeztek az emberek, hogy Tordán
átadhassák a már előre rendezett dokumentációjukat.

A két évtizedes vajdasági koalíció végnapjai
2014. november 6. – Magyar Szó
A tartományi kormány átalakításával foglalkozó ülés után a vajdasági, sőt szerbiai
közvélemény egyik legmeghatározóbb témájának számít, hogy 63 vagy 69 képviselő
alkotja-e jelenleg a parlamenti többséget Újvidéken. Magyarán: azzal, hogy a Vajdasági
Magyar Szövetség képviselői nem kívántak szavazni, vagyis nem támogatták a kormány
átalakításakor a hatalmi többséget, felmerült a kérdés, milyen következmények elé nézünk
a tartományi adminisztrációt illetően, helyrehozható-e még az az egyensúly, amely ugyan
nem most billent ki, de most eredményezte az ellentétek legnagyobb mértékű felszínre
kerülését.

Pásztor Bálint: A kormányhatározat a rehabilitációs folyamat során is fontos
dokumentum lesz
2014. november 6. – Pannon RTV
Lelki és politikai következménye is van annak, hogy a szerb kormány hetven év után
eltörölte a Csúrog, Mozsor és Zsablya magyar lakosságának kollektív bűnösségét kimondó
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Vajdaság

határozatot – hangsúlyozta Pásztor Bálint a Pannon televízió Szubjektív című műsorában.
A Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti frakcióvezetője elmondta, a határozatot pártja
kezdeményezésére hozta meg a jelenlegi szerb kormány. „Azt gondolom, hogy a
legnagyobb hozadéka politikai. Ezzel a kormányhatározattal kikerült végérvényesen és
maradéktalanul a kollektív bűnösség elve a szerbiai jogrendből” – hangsúlyozta Pásztor
Bálint, a VMSZ köztársasági parlamenti frakcióvezetője. Ez a határozat a rehabilitációs
folyamat során is fontos dokumentum lesz – magyarázta a frakcióvezető. Az
igazságügyben ugyanis viszonylag sok olyan személy tevékenykedik, akinek a fejében még
nem zárult le a második világháború, és a magyar nemzetre mint bűnös népre tekintenek,
emiatt a felnőtt korú férfi lakosság esetében nagyobb mértékben fordult elő, hogy nem
kedvező ítélet született – mondta Pásztor Bálint

A magyar–szerb kapcsolatokról tárgyaltak Belgrádban

Őszi bál Torontóban
2014. november 6. – Nemzeti Regiszter
A torontói Bácska-Bánát Magyar Kör idén is megszervezte a hagyományossá vált őszi
bálját. A torontói magyarság létszámát jól bizonyítja, hogy a számtalan egyesület mellett
külön Bácska-Bánáti és még Székely kör is létesült. A bál bevétele az egyesület fenntartását
fedezi, maga a bál pedig az örömteli együttlét színtere.

Diaszpóra

2014. november 6. – Pannon RTV, MTI
A magyar–szerb kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt szerdán Belgrádban Budai Gyula, az
Oroszország által elrendelt embargó miatt szükséges külgazdasági intézkedésekért felelős
miniszteri biztos. Budai Gyula egynapos belgrádi tartózkodása során tárgyalt Danilo
Golubovićtyal és Juhász Attilával, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium
államtitkáraival. Budai Gyula tájékoztatása szerint az egyeztetésen hangsúlyt kapott, hogy
az Oroszország által elrendelt embargó miatt Magyarország számára különösen fontos az
együttműködés Szerbiával. A szerb államtitkár köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak
az eddigi együttműködésért a két ország között már megnyitott határátkelők és a
Budapest–Belgrád vasútvonal felújításával kapcsolatban is.

7

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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