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2014. november 11. – transindex.ro, Krónika
Kovács Péter szerint a megyei PSD-elnök hazudik: sem az RMDSZ, sem a magyar
egyházak nem kötöttek semmiféle megállapodást. „Hazudik a PSD megyei elnöke, amikor
azt állítja, hogy bármiféle egyezség, megegyezés létezne megyei szinten. Az sem igaz, hogy
a papokkal, a magyar történelmi egyházakkal lenne bármilyen egyezség. Ha Govor ezt így
gondolja, akkor esetében nagyon komoly problémák merülnek fel. Az RMDSZ-nek teljesen
egyértelmű az álláspontja, amit a Szövetségi Állandó Tanácson hoztunk meg: azt mondtuk,
hogy a szavazóink saját belátására bízzuk, hogy mit csinálnak vasárnap, hogy otthon
maradnak, vagy elmennek szavazni, illetve ha szavaznak, akkor kire ütik a pecsétet” –
mondta el a Transindex megkeresésére Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára.

Vezető hírek

Cáfolja az RMDSZ, hogy megállapodtak volna a Szatmár megyei PSD-vel

Az EMNP is indít jelöltet a Kolozs megyei előrehozott választásokon
2014. november 11. – transindex.ro, Krónika, MTI
Önálló jelöltet indít az Erdélyi Magyar Néppárt az előrehozott Kolozs megyei tanácselnökválasztáson - jelentette be Soós Sándor, az EMNP Kolozs megyei elnöke sajtótájékoztatón.
Gheorghe Ioan Vușcan megyei prefektus október 6-án megüresedettnek nyilvánította a
tanácselnöki széket, így a törvény értelmében november 30. és január 18. között a
kormánynak előrehozott választásokat kell kiírnia. „Jelenleg Vákár István, a megyei tanács
alelnöke látja el az elnöki feladatokat. Ez akár előnyt is jelenthetne, hiszen a Kolozs megyei
magyar ügyek végre megoldódhatnának” – idézi Soóst az EMNP közleménye.

Erdély

Botrányszagú hangfelvétel: aktivistákat küld a PSD a magyar templomokba
2014. november 11. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Szabadság
Minden egyes Szatmár megyei magyar templomba elküldi vasárnap legalább egy
aktivistáját a Szociáldemokrata Párt (PSD) az államfőválasztás második fordulójában –
hangzott el a Gândul szerint a Szatmár megyei PSD elnöke és a párt polgármestereinek
november 4-i találkozóján. A tárgyaláson készült hangfelvételt a portál megszerezte, és
botrányszagú részleteket közölt az átiratából hétfőn este. A tanácskozáson a lap szerint
Mircea Govor megyei elnök a PSD választási stratégiájáról beszélt a polgármestereknek, a
kormánynak alárendelt intézmények vezetőinek, és kitért az RMDSZ-re is.

„Kreténségeket” állít a szatmári PSD-elnök az RMDSZ szerint
2014. november 11. – maszol.ro
A Szatmár megyei RMDSZ a Szövetségi Állandó Tanács döntéséhez tartja magát, és nem
kötött semmiféle titkos paktumot a Szociáldemokrata Párttal (PSD) az államfőválasztás
második fordulója előtt – szögezte le kedden a maszol.ro-nak Kereskényi Gábor.
Kereskényi Gábor „szemszedett hazugságnak” és „kreténségnek” nevezte Mircea Govor
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Erdély

szavait. „Meghallgattam én is felvételt, és felismertem Govor hangját. Mindenkit
belekevert a kampányba. Nehéz kommentálni a képtelenségeit, ez egy Govorra jellemző
megnyilvánulás volt” – jelentette ki a képviselő.

A harmadik felmérés szerint is Ponta győz vasárnap
2014. november 11. – transindex.ro, maszol.ro
Az államfőválasztás második fordulójában szavazni kívánók 54%-a voksolna Victor
Pontára és 46%-a Klaus Johannisra - derül ki a CURS - Avangarde felméréséből. A köztévé
megrendelésére készült felmérést november 7 és 9 között végezték 2000 személy
megkérdezésével, írja a Hotnews. Korábban a SOCIOPOL és a CSCI kutatóintézetek
egyaránt 55-45 százalékos győzelmet vetítettek elő Pontának.

EPP elnök: Johannis garantálhatja a jogállamiságot
2014. november 11. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság
Klaus Johannisnak, a Keresztény-liberális Szövetség (ACL) jelöltjének államfővé
választása lehet a garancia arra, hogy Romániában független marad az igazságszolgáltatás,
érvényesül a jogállamiság és folytatódik a korrupció elleni harc – hangoztatta kedden
Bukarestben Joseph Daul, az Európai Néppárt (EPP) elnöke az ACL vezetőivel tartott
sajtóértekezletén. Daul szerint Victor Ponta szociáldemokrata kormányfő nem fogja
tiszteletben tartani az EPP számára kiemelten fontos értékeket, amennyiben ő nyeri meg
az elnökválasztást a vasárnapi második fordulóban. Az EPP elnöke Traian Basescu távozó
államfővel és az ernyőszervezet romániai tagpártjainak vezetőivel találkozott Bukarestben.
Daul múlt héten nyilatkozatban buzdította őket: támogassák Johannist, de az EPP
romániai tagjai közül nem mindenki sorakozott fel az Keresztény-liberális Szövetség
versenyben maradt államfőjelöltje mögött. Az EPP tagsággal rendelkező, ugyanakkor a
Ponta-kormányban részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a múlt
héten választói belátására bízta a döntést, hogy kit támogatnak a romániai elnökválasztás
második fordulójában.

Fogyunk – Oktatási helyzetkép másként
2014. november 11. – Fekete Réka – Háromszék, Erdély Ma
Az elmúlt huszonhárom esztendő alatt hatvankilencezerrel csökkent az anyanyelven
tanuló magyar óvodások és iskolások (közép- és szakiskola, valamint technikum
együttvéve) száma Romániában, miközben a hazai oktatási rendszer egészében a magyarul
tanulók aránya alig változott, sőt, kismértékben növekedett: 2013-ban 5,19 százalékot
jegyeztek az 1990-es 4,84 százalékkal szemben. Az Iskolák veszélyben program részeként
nemrég közzétett 2014-es közoktatási helyzetkép ugyan nem a népességfogyás
szempontjából vizsgálja a romániai magyar közoktatás főbb adatait az említett időszakban,
Barna Gergő és Kapitány Balázs kutatók megállapításai mégis rávilágítanak a jelenlegi
helyzetre.
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Néppárti jelölt is lesz

Felvidék

2014. november 12. – Háromszék
Az EMNP is állít jelöltet a Kolozs megyei önkormányzat elnöki tisztségére a nemsokára
esedékes időközi választáson – jelentette be Soós Sándor megyei EMNP-elnök, aki szerint
az államelnök-választási kampány szervezettebbé tette a néppártot, amely számos
településen jó eredményeket ért el. Kolozs megyében azt követően üresedett meg a megyei
önkormányzat elnöki tisztsége, hogy május végén korrupció gyanújával őrizetbe vették
Horea Uioreanut, a testület liberális elnökét. Tisztségét lemondása után, október 6-án
nyilvánította megüresedettnek a prefektus, a választást november 30. és január 18. között
kell kiírni.

MKP által támogatott polgármesterjelöltek 349 településen
2014. november 11. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja 445 településen indul a november 15-ei önkormányzati
választásokon, ebből 349 helyen polgármesterjelöltet is indít vagy támogat. A 349
településből 211 esetben (ez 60%) önálló MKP-s polgármesterjelölt indul, azaz nem
koalícióban és nem is függetlenként, hanem hivatalosan is a Magyar Közösség Pártja
jelöltjeként indulnak a választásokon. Az MKP polgármesterjelöltjei 67 településen
indulnak koalícióban, leggyakoribb koalíciós partner a Most-Híd, de nem kizárólagosan,
35 településen csak velük kötött koalíciót az MKP, 12 helyen más párt is részese a
koalíciónak, 20 településen pedig az MKP koalíciós partnerei között nincs ott a Most-Híd.

Nagy József: EU-s kisebbségvédelmi jogminimumot!
2014. november 11. – bumm.sk
A napokban dönt az Európai Parlament Állampolgári jogok, bel- és igazsságügy
bizottságának vezetősége a következő egy év parlamenti ügymenetéről. Nagy József, a Híd
EP képviselője több, a kisebbségek helyzetét érintő javaslatot terjesztett a testület elé. Az
egyik javaslata egy úgynevezett saját kezdeményezésű jelentés készítése az őshonos
kisebbségek helyzetéről az Európai Unióban. A másik pedig ugyanennek a témának egy
magas szintű szakmai meghallgatáson való elemzése.

Simon Attila: a jövőben sem akarunk politizálni
2014. november 11. – hirek.sk
Simon Attilát, a révkomáromi Selye János Egyetem tanszékvezető docensét kérte fel a
Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatói posztjáról távozó Tóth Károly a somorjai
székhelyű intézmény munkájának további irányítására.
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Honosítási ösztöndíjak átadása a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által
2014. november 11. – Kárpátalja Ma
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2014 nyarán ismét meghirdette a Magyarországon
szerzett felsőfokú oklevelek és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására
vonatkozó ösztöndíj lehetőségét, melyet Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma
által folyósított támogatás tesz lehetővé ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű
személyek számára.

Vajdaság

2014. november 11. – Magyar Szó
Az 1944. november 9-én ártatlanul kivégzett zentaiakra emlékeztek vasárnap este a Tiszaparti településen. A hagyományokhoz híven délután öt órakor – a Szent Istvántemplomban tartott gyászmisét követően – a megemlékezés résztvevői a Tisza-parton a
híd közelében lévő emlékhelyhez vonultak. Itt Molnár Tibor levéltáros, a zentai Történelmi
Levéltár munkatársa idézte föl a hetven évvel ezelőtt lejátszódott, mintegy 100 ártatlan
áldozatot követelő véres dráma történéseit. – A kivégzettek közül mára már többeket
rehabilitált a bíróság, kimondva, politikai és ideológiai indíttatású üldözés áldozataivá
váltak – mondta a történész, hozzáfűzve, hogy nehéz és rögös ennek az eljárásnak az útja,
de nem szabad feladni, hiszen – ahogyan fogalmazott – minden zentainak kijár a
rehabilitáció.

Kárpátalja

Mindnyájuknak kijár a rehabilitáció

70 éve hunyt el Radnóti Miklós

Horváth Ferenc lesz továbbra is a MMÖNK élén
2014. november 11. – RTV Slovenija Hidak
Hétfőn este megalakult a 21 tagú Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Tanácsa. A tanácstagok nagy többsége úgy döntött, hogy a csúcsszervezet tanácsát az új
mandátumban is Horváth Ferenc vezesse.

Muravidék

2014. november 11. – Kárpátalja Ma
Radnóti Miklós halálának 70. évfordulója alkalmából megemlékezést szervezett a Rákóczifőiskola Magyar Tanszéki Csoportja. A sokak által kedvelt költő élete és művei elevenedtek
fel a műszerető magyar és angol filológusok közreműködésével. A megemlékezésen
elsőként az Almanach együttes előadásában Ady Endre Az Úr érkezése című vers csendült
fel megzenésítve. Ezt követően Radnóti életpályáját idézték fel.
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Az ausztrál parlament képviselőházának elnökével találkozott Kövér László
2014. november 11. – MTI, Nemzeti Regiszter
Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét Sydneyben fogadta Bronwyn Bishop, az ausztrál
parlament képviselőházának elnöke - tájékoztatta kedden az MTI-t az Országgyűlés
sajtófőnöke, Szilágyi Zoltán. Kövér László a megbeszélésen megerősítette, hogy
Magyarország a keleti nyitás stratégiájának keretében az új gazdasági együttműködések és
befektetési lehetőségek feltérképezése során fontos célpontként tekint Ausztrália fejlett,
nyugati típusú gazdaságára.

Muravidék

2014. november 11. – Népújság
Az MMÖNK lendvai székházában november 5-én adták át a Miniszterelnöki Hivatalnál
igényelhető hitoktatási segédeszközöket. Mint ismeretes, a római katolikus hittankönyvek
átadása már hetekkel ezelőtt megtörtént. Ezúttal Andrejek Mitja evangélikus lelkész és
Bence Utroša Gabriella presbiter, valamint Bódis Tamás református lelkész vehette át a
magyar nyelvű, előzetes választási lehetőség útján igényelt könyveket. A könyveket
Horváth Ferenc elnök adta át az egyházak képviselőinek.

Diaszpóra

Hittankönyvek két újabb felekezet részére

„Magyar népviseletek az elmúlt idők folyamán” címmel kiállítás és előadás a
magyar népviseletekről Bécsben
2014. november 11. – Nemzeti Regiszter
2014. október 25-én, szombaton 19-órakor, az „Ausztriai Független Magyar
Kultúregyesületek Csúcsszervezete“ egyesületei „Magyar népviseletek az elmúlt idők
folyamán“ címmel egy egyedi előadással egybekötött magyar népviseletek kiállítására hívta
a magyar és osztrák érdeklődőket, népcsoporttagokat Bécsben.
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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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