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Az egyházak képviselőivel találkozott Semjén Zsolt 
2014. október 2. – maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, MTI, hirado.hu 

A történelmi egyházak Hargita megyei vezetőivel találkozott Semjén Zsolt, Magyarország 

miniszterelnök-helyettese és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke 

csütörtökön Székelyudvarhelyen. A kormányfőhelyettes Borboly Csaba és az udvarhelyi 

Őszi Vásár szervezői meghívására érkezett Hargita megyébe. A találkozón beszámolt a 

magyar kormány főbb intézkedéseiről, köztük a határon túli magyarságot is érintő olyan 

eredményekről, mint a kedvezményes honosítás – a külhoni magyar állampolgárok száma 

lassan eléri az egymilliót –, a keresztény szellemű alkotmány elfogadása és a hagyományos 

értékek védelme.  

 

Szilágyi Zsolt Románia „erdélyesítését” szeretné 
2014. október 2. – transindex.ro, Krónika, MNO, Magyar Hírlap 

Programismertető sajtótájékoztatóval kezdte államelnök-választási kampányát Szilágyi 

Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltje. Toró T. Tibor pártelnök ismertette: Szilágyi 

Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt államelnökjelöltje a Székely Nemzeti Tanács és az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács mellett az Európai Szabad Szövetség (EFA) támogatását is 

élvezi. Utóbbiról François Alfonsi, az EFA elnöke levélben biztosította a Néppárt jelöltjét. 

A Föderális Romániát, autonóm történelmi régiókat! Társadalmi békét a többség és a 

nemzeti közösségek között! címet viselő programját ismertetve, Szilágyi Zsolt elmondta: a 

dokumentumban foglaltak megvalósítása Románia modernizációját és normalizációját 

eredményezné. A Néppárt jelöltje a kampányt olyan lehetőségnek látja, mely során az 

erdélyi magyarság felmutathatja mindazokat a problémákat, amelyek foglalkoztatják. 

 

Tiszti keresztet kapott Koszorús Ferenc és Mario Diaz-Balart 
2014. október 2. – MTI, InfoRádió 

A Magyar Érdemrend tiszti keresztjét adta át ifjabb Koszorús Ferencnek, az Amerikai 

Magyar Szövetség (AHF) elnökének és Mario Diaz-Balart amerikai republikánus 

képviselőnek, a kongresszusi magyar caucus tagjának Washingtonban Németh Zsolt, az 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Koszorús Ferenc a laudáció szerint a 

legrégebbi amerikai magyar szervezet elnökeként egyik fő szószólója az amerikai magyarok 

érdekeinek. A kubai származású Mario Diaz-Balart képviselő elkötelezettsége az emberi 

jogok érvényesülésének előmozdítása mellett Kubában és szerte a világon példaértékű a 

méltatás szerint. A politikus a kongresszusi magyar képviselőcsoport tagja, amióta csak 

megválasztották képviselőnek, és megbízható támogatója az Orbán-kormánynak, amellyel 

megtalálta a közös hangot a kommunizmus elleni közös harc melletti elkötelezettségben. 
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Beszélgetés Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral 
2014. október 3. – Krónika 

„Mindenütt meg kell teremtenünk annak a lehetőségét, hogy a gyermekeink itt helyben, 

Erdélyben, Magyarországon képzeljék el, építsék a jövőjüket. Mert hiába beszélünk mi 

nemzetpolitikáról, ha közben kiürül a Kárpát-medence” – mondta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Kiemelte, hogy jó lenne, ha 25 év múlva a már több 

éve létező autonómiák működését tudnánk kritizálni. „Hogy miért nem működnek jól a 

Kárpát-medencei magyar autonómiák a Székelyföldön, Partiumban, Felvidéken, 

Kárpátalján és Délvidéken. Hatalmas előrelépés lenne ahhoz képest, hogy most arról 

beszélünk, miként kellene megvalósítani.” 

 

Kelemen hisz a liberális demokráciában. Ezt vette zokon az SZNT? 
2014. október 2. – transindex.ro, maszol.ro 

Vitát kavart Kelemen Hunor RMDSZ-elnök néhány kijelentése, amelyeket azon a hétfői 

bukaresti vitán tett, amelyen Cristian Pârvulescu, Emil Hurezeanu és Luca Niculescu 

politikai elemzők kérdezték a jövő Romániájáról szóló elképzeléseiről. A közvitát 

Politikatudományi és Közigazgatási Egyetem (SNSPA) székhelyén tartották. Az RMDSZ 

honlapján is közzétett videófelvételben a Transindex rákeresett a vitát szító témákra. 

 

15 új tandíjmentes hely a MOGYE magyar tagozatán 
2014. október 2. – transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, MTI, Krónika, Nyugati Jelen, 

Erdély Ma 

További 15 magyar diák tandíjmentes helyen kezdheti meg a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) az új tanévet. Az új helyekről Kelemen Hunor 

miniszterelnök-helyettes és Mihnea Costoiu felsőoktatásért felelős miniszter egyezett meg. 

„Hosszas egyeztetés után sikerült ezt a megállapodást elérni. Ez jó hír azoknak a magyar 

diákoknak, akik a nyári felvételi során, jegyük alapján csak egy hajszállal maradtak le az 

ingyenes helyekről” – mondta Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásért felelős főtitkára. 

 

Indul az államfő-választási kampány 
2014. október 2. – Krónika 

Pénteken kezdődik el, és egy hónapig tart az idei államfőválasztás előtti kampányidőszak. 

A pártok és a jelöltek ebben az időszakban jogosultak arra, hogy programjukat a médiában 

megjelentetett hirdetések útján és más eszközökkel – plakátokon, nagygyűléseken – 

népszerűsítsék, ugyanakkor a hatalmas tét miatt – most dől el, hogy a baloldal tíz év után 

visszaszerzi-e az államfői tisztséget, vagy megmarad a politikai egyensúly, és a jobbközép 

megtarthatja azt – már hetek, sőt hónapok óta tart a nem hivatalos kampány. Az 

államfőválasztás első fordulóját november 2-án tartják, és amennyiben egyik jelölt sem 
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kapja meg a leadott voksok felét plusz egy szavazatot, az első két helyezett tovább jut a 16-i 

második fordulóba. 

 

Ponta megint ellenzi az etnikai alapú autonómiát 
2014. október 2. – transindex.ro 

Nem európai szellemiségű kezdeményezés, ezért nem számíthat parlamenti támogatásra 

az RMDSZ autonómiatervezete - mondta szerdán Victor Ponta miniszterelnök a Digi 24 

tévének. Ponta azt is közölte, az etnikai alapú autonómia az, amit nem támogat, viszont 

minden decentralizációs kezdeményezést igen. 

 

Kétnyelvű utcanévtáblák: közömbösséggel vádolják a tanácsosokat 
2014. október 2. – szekelyhon.ro 

A Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen civil érdekérvényesítő csoport az általuk 

felvállalt ügy iránti közömbösséggel vádolja a marosvásárhelyi magyar önkormányzati 

képviselőket, akik a csoport tagjai szerint nem vettek részt a nemrég szervezett 

kerekasztal-beszélgetésen. Szerintük eddig csak sajtónyilatkozatokban merült ki a valós 

kétnyelvűség érdekében tett tevékenységük. 

 

Semjén Zsolt nyitotta meg a huszonkettedik Őszi Vásárt Székelyudvarhelyen 
2014. október 2. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro; MNO, 3szek.ro 

Vasárnapig áll a vásár a székelyudvarhelyi sportcsarnokban: csütörtök délelőtt tizenegy 

órakor Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese jelenlétében nyitották meg a 

huszonkettedik Őszi Vásárt, amelyen közel százötven kiállító várja a látogatókat 

mindennel, amit a szem, száj vagy igényes lakberendező megkíván. 

 

Elutasította a bíróság Izsák Balázs tavalyi diszkriminációs panaszát  
2014. október 2. – maszol.ro, Krónika 

Elutasította a bukaresti táblabíróság csütörtökön a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

elnökének a román miniszterelnök és államfő ellen emelt diszkriminációs panaszát: Izsák 

Balázs azt sérelmezte, hogy a román vezetők kizártnak nevezték egy magyar többségű régió 

létrehozását Romániában. A bukaresti táblabíróság honlapján csütörtökön közzé tett első 

fokú ítéletben megalapozatlannak találta és elutasította Izsák Balázs beadványát. A döntés 

nem jogerős, ellene 15 napon belül lehet fellebbezni.  

 

Jubileumi tanévnyitó a váradi PKE-n 
2014. október 2. – Krónika, Erdély Ma 

Jubileumi évet hirdetett meg Tőkés László, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem 

alapító tanácsának elnöke a tanintézet csütörtöki tanévnyitója alkalmával, hiszen immár 

25. éve annak, hogy 1990-ben beindult a magyar nyelvű oktatás a Sulyok István Főiskolán, 

1999 óta pedig annak jogutódjaként a PKE képzi a környék fiataljait. 
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Megérkezett Kolozsvárra Orbán Viktor kormányfő 
2014. október 2. – maszol.ro 

Csütörtökön este hét óra előtt szállt le Orbán Viktor magyar miniszterelnök repülőgépe 

Kolozsváron. A reptéren többek között Horváth Anna alpolgármester és Vákár István, a 

megyei tanács elnöke várta a politikust. Ezt követően a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemen fogadták, ahol a sajtó képviselőinek köszönt, majd az intézmény 

vezetőségével vonult félre tárgyalni.  

 

Avatják a magyar szakiskolát – Orbán Viktor Kolozsváron 
2014. október 2. – Krónika 

Nagy ünnepre készül a kolozsvári Református Kollégium, pénteken ugyanis Orbán Viktor, 

Magyarország miniszterelnöke avatja fel hivatalosan a tanintézet idén ősszel beindított 

szakiskoláját. Ballai Zoltán, az Erdélyi Református Egyházkerület gazdasági tanácsosa a 

Krónikának elmondta: több mint 150 meghívottra számítanak, emellett ott lesznek a 

református kollégium diákjai, a szülők és mindazok, akiknek fontos, hogy 1990 után újra 

beindul a magyar szakiskolai képzés Kolozsváron. Becsléseik szerint megközelítőleg 800 

személy vesz részt az avatón. 

 

Titkolóznak az Orbán Viktor elleni tüntetés szervezői 
2014. október 2. – Krónika 

Orbán Viktor látogatása apropóján civilek tüntetést, ennek hatására pedig 

ellendemonstrációt is meghirdettek péntekre Kolozsvárra, mindkettőt egy közösségi 

oldalon. A Demonstráció az erdélyi társadalmi egyensúlyért és Orbán Viktor politikája 

ellen című Facebook-eseményt hírportálok szerint Parászka Máté hozta létre, ezt azonban 

utólag nem lehet dokumentálni, mivel közzététele után rövid idővel törölték. Parászka 

csütörtökön kérdésünkre közölte: támogatja a tüntetés ötletgazdáit, ő azonban nem 

szervező, és a demonstráción sem vesz részt. „Nem értem, hogy miért kötnek össze egyes 

újságcikkek olyasmivel, amihez gyakorlatilag semmi közöm, mindössze ismerem a 

szervezőket. Meg kell nézni az eseményt hirdető oldalt, és kiderül, kik ők” – jelentette ki a 

Krónikának a képzőművész, díszlettervező. 

 

Jövő héttől utalják a pénzt 
2014. október 2. – szekelyhon.ro 

Több mint 155 600 nyertes romániai pályázat van idén a Szülőföldön magyarul program 

keretében – közölte Burus-Siklódi Botond, a magyar kormánynak a külhoni, magyarul 

tanuló diákok támogatására létrehozott programját Romániában lebonyolító szervezet, az 

RMPSZ elnöke. Csütörtökön küldték ki az első értesítő leveleket a nyertes pályázóknak, 

ebből azt is megtudják a szülők, hogy mikor utalja át bankszámlájukra a támogatást az 

OTP Románia Bank. 
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Csáky: hatékonyabb kisebbségvédelem kell! 
2014. október 2. – hirek.sk 

Csáky Pál európai parlamenti képviselő reményének adott hangot azzal kapcsolatban, 

hogy Vera Jourová igazságügyi, fogyasztóvédelemi és esélyegyenlőségi portfólióért felelős 

biztosjelölt ötéves munkássága alatt érdemben foglalkozik majd a nemzeti kisebbségek 

európai szintű védelmével. Jourová lesz az a biztos, akihez a diszkrimináció ellenes 

irányelv tartozik majd. Csáky Pál üdvözölte a cseh jelölt elhivatottságát, mely szerint „a 

diszkriminációnak nincs helye Európában”. Csáky elsősorban arra várt választ Jourovától, 

milyen lépéseket tervez a megkülönböztetés elleni irányelv őshonos kisebbségekre történő 

kiterjesztése érdekében, továbbá hogyan képzeli el a nemzeti kisebbségek számára a 

többségi nemzettel azonos jogok és bánásmód biztosítását.  

 

Szülőföldön magyarul - Október 6-án kezdik kifizetni a támogatást 
2014. október 2. – hirek.sk, Új Szó 

A „Szülőföldön magyarul” nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatást a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. határozata alapján az OTP Bank október 6-án utalja át a 

jogosult pályázók számlájára. Azon pályázók, akik a pályázat benyújtásáig nem nyitottak 

számlát az OTP Bankban, 2014. október 6. és december 31. között készpénzben vehetik át 

a támogatást a lakhelyükhöz legközelebbi OTP bankfiókban. A megítélt támogatás összege 

55 euró. 2014-ben Szlovákiából 47 604 pályázat érkezett be a nevelési, oktatási, valamint 

tankönyv-és taneszköz támogatásra. Ebből 962 pályázó nem részesül támogatásban, 

melynek oka határidőn túl beérkezett pályázat. 

 

Kilépett a pártból néhány hidas képviselő 
2014. október 2. – Új Szó 

Dunaszerdahelyen kilépett a Híd pártjából néhány tag azt követően, hogy nem kerültek fel 

a november 15-én esedékes önkormányzati választások jelöltlistájára. A kilépők között van 

Ravasz Marián is, aki elmondása szerint csak néhány órával a határidő előtt tudta meg, 

hogy nem került rá a jelöltlistára. Ravasz szerint a legtöbb kilépő tagot az zavarta, ahogy a 

párt helyi klubját vezetik – ennek kapcsán Nagy József nevét említette, aki európai 

parlamenti képviselőként került a párt vezetőségébe. 

 

Az itthon tanulás fontossága 
2014. október 2. – Magyar Szó 

Többek között a háromgyermekes Bácsi családnál tett látogatást Szabadkán Hajnal Jenő, a 

Magyar Összefogás listavezetője és Jerasz Anikó jelölt. Hajnal Jenő a látogatás alkalmával 
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kiemelte, hogy nagy öröm számára, hogy ebben a családban azt tapasztalja, hogy nem 

elsősorban külföldön látják gyermekeik jövőjét. – Előzőleg két családnál jártunk, ahol a 

szerb nyelv használata is nehézkes, és a gyermekek már a középiskolát is a szomszédos 

Magyarországon kezdenék. Próbáltuk őket meggyőzni, hogy itthon is lehet boldogulni, és 

sok előnye lehet, ha itthon tanulnak tovább – mondta a Magyar Összefogás listavezetője. 

 

A horgosiak gondjaival ismerkedtek a Magyar Összefogás jelöltjei  
2014. október 2. – Pannon RTV 

A mezőgazdaság fejlesztése és a közbiztonság javítása jelentené a legnagyobb segítséget a 

horgosiak számára. A terveket összefogással valósíthatják meg – mondta a Magyar 

Összefogás listavezetője és a horgosi jelöltek. A vajdasági magyarság jövője szempontjából 

különös jelentőséggel bíró tennivalókról beszélt a Magyar Összefogás listavezetője 

Horgoson. Ezek kiemelt helyet kapnak majd az új felállású Magyar Nemzeti Tanács 

programjában. Emellett a helyiek javaslatait is mérlegelte. „Egy olyan felmérést hallottunk 

itt, hogy nagyon sok gyerek, aki a rendőrakadémiára pályázott és jelentkezett, épp a szerb 

nyelv tudásának hiánya miatt, illetve egészségi állapota miatt nem tudott eljutni oda, és mi 

pont azt szeretnénk, hogy magyar gyerekek is úgy jussanak oda, hogy magyarul tudjanak 

beszélni, magyar gyerekek legyenek rendőrök ezen a tájon, ezen a vidéken” – mondta 

Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője. 

 

Az iskolának nagy szerepe van a közösségépítésben és a 
hagyományápolásban  
2014. október 2. – Pannon RTV 

Az iskolának közösségépítő feladatot kell vállalnia, a pedagógus számára biztosítani a 

továbbképzéseket, a fiatalokban felkelteni a szülőföld iránti szeretetet. A palicsi általános 

iskolában és az MNT ösztöndíjasainál jártak a Magyar Összefogás jelöltjei. Az MNT egyik 

legfontosabb célkitűzése az oktatás fejlesztése, és ennek egyik alapeleme, hogy képzett 

pedagógusaink legyenek – mondja Hajnal Jenő a Magyar Összefogás listavezetője. „Ez 

azért fontos, mert a pedagógustársadalom nélkül az oktatást nem lehet megreformálni, 

nem lehet azokat a célokat elérni, amiket mi kitűztünk, hogy olyan gyerekek kerüljenek ki 

az oktatási intézményeinkből, amely magyar szellemiségben nevelődtek, hagyományokhoz 

kötődnek, és ezt a szülőföldet annyira szeretik, hogy itt szeretnének továbbtanulni és itt 

szeretnének maradni.” Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője és Lovas Ildikó 

jelölt ellátogatott a helyi általános iskolába is, hogy a magyar oktatás jelentőségéről, a 

gondokról beszélgessenek.  

 

Vajdaságban sikeresen megvalósult az IPA-projektek 90 százaléka  
2014. október 2. – Pannon RTV 

Jövő nyárra várható a Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési 

Program következő pályázati kiírása. Hamarosan elkészül a 2014-2020-ig tartó időszak 
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operatív programja, amelyet év végéig fogadhatnak el Brüsszelben. Vajdaságban az IPA-

projektek 90 százaléka sikeresen megvalósult az elmúlt hét évben. A 200 projekt egyike a 

Zsinagóga egyik szárnyának felújítása. A szabadkai zsinagóga teljes felújításának becsült 

értéke körülbelül 140 millió dinár. Köztársasági, tartományi, önkormányzati források, 

valamint magyar támogatás mellett a műemlékvédelem alatt álló épület felújítása uniós 

forrásokból valósul meg. 

 

A megmaradás parancsa - Bethlen-nap Huszton 
2014. október 2. - Kárpátinfó 

Fejedelemmé választása 400. évfordulója alkalmából Huszton, az egykori máramarosi 

koronavárosban az elmúlt év őszén Bethlen-napot tartottak. A rendezvény kedvező 

visszhangra talált a helybéli, mintegy 2000 lelket számláló magyar közösség tagjainak és a 

város szláv lakóinak körében. Mindez megerősítette a szervezők abbéli meggyőződését, 

hogy érdemes folytatni a kezdeményezést. Az idén második alkalommal megrendezett 

Bethlen-napon a helyi református templom kertjében kopjafákat avattak, a honismereti 

múzeum előtti téren pedig nagyszabású koncertre került sor.  

 

A Drávaszögben folytatódik a magyarság értékeinek kutatása 
2014. október 2. – Pannon RTV 

A Drávaszög Kollégium a Tengermellék után a Drávaszögben is folytatja kutatómunkáját, 

melynek célja a határon túli magyarság értékeinek, kulturális és szellemi állapotának 

felmérése. A Lakiteleki Népfőiskola szervezésében, Lezsák Sándor irányításával, valamint 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hungarikum Bizottság támogatásával indult 

„Drávaszög Kollégium”célja magyarságunk szellemi és anyagi értékeinek felkutatása. A 

kérdőívezés a tengermelléki városokban már befejeződött, jelenleg pedig a Drávaszögben 

folyatatja a munkát a magyarországi és határon túli magyar egyetemistákból és tanárokból 

álló csapat.  A kutatómunka technikai szervezője Loksa Gábor, a Lakiteleki Népfőiskola 

munkatársa. Lapunknak elmondta, a kérdőívezés kutatómunkájuk első szakasza. 

 

Brit bankár magyar szívvel 
2014. október 2. – Nemzeti Regiszter 

A Londoni Magyar Kulturális Központ által életre hívott Londoni Szakkollégium 

programsorozat szerda esti vendégei Szabadhegy Péter, Magyarország londoni nagykövete, 

valamint Gelsey Vilmos, az UniCredit CAIB Securities elnöki tanácsadója, továbbá a 

Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának elnöke, a 2005-ben II. János Pál pápa által a Nagy 
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Szent Gergely Rend Parancsnoki Fokozatával kitüntetett magyar származású brit 

üzletember volt. A gazdasági szférából érkező előadók szeptember 24-i beszélgetésükben 

körüljárták a sikeres üzleti karrier alapvető pilléreit, úgy mint a tradíció, a tudás, a hit, és a 

hűség. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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