
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2014. október 27. 



 

 

 

 

 

 
2 

Semjén: a magyarságnak minden oka megvan a büszkeségre 
2014. október 22. – MTI, hirek.sk, mno.hu, cink.hu, Orientpress, hirado.hu 

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint a magyarságnak vissza kell 

szereznie önbecsülését, mert minden oka megvan arra, hogy büszke legyen magára. Erről 

Semjén Zsolt beszélt a „Mi magyarok” látogatóközpont és kiállítás megnyitóján szerdán a 

Magyarság Házában. A politikus azt mondta: akkor van megmaradás, ha a nemzet minden 

tagjában él a tudat, érdemes és büszkeség a magyarsághoz tartozni. Az a feladat, hogy a 

nemzet önbecsülését kifejlesszük saját magunkban, és ezt a legfogékonyabb korban kell 

kezdeni, a tizenévesek körében - mutatott rá. Szerinte a kiállításnak - amely a magyar 

nyelvre helyezi a hangsúlyt - a legfontosabb üzenete, van ok arra, hogy büszkék legyünk a 

nemzetünkre és ez a nemzet megmaradásának a fundamentuma. Lélfai Koppány, a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója kiemelte: a most megnyíló látogatóközpont 

hiánypótló és egyedi kiállításnak ad otthont. Úgy mutatja be a magyarság értékeit, a 

Kárpát-medence kincseit és a magyarság által elért szellemi teljesítményeket, hogy hatni 

akar elsődlegesen a 21. századi számítógépes és mobil kultúrát saját nyelvén beszélő fiatal 

generációra. 

 

A nemzetpolitika régi adósságát törlesztette a diaszpórával szemben 
2014. október 23. – MTI, Kormány.hu 

A magyar nemzetpolitikának több mint két évtizedes adósságot kellett törlesztenie a 

diaszpórával való kapcsolat megerősítése terén - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági 

és külügyminiszter helyi idő szerint szerda este a torontói magyar főkonzulátuson 14 új 

magyar állampolgár csoportos eskütétele alkalmából. Szijjártó Péter köszönetet mondott 

Kanadának azért, hogy befogadta a magyar menekülteket és második hazát biztosított a 

számukra. „Büszkék vagyunk természetesen azokra a magyarokra, akik hozzájárultak 

Kanada fejlődéséhez az elmúlt időszakban és arra kértem őket, hogy legyenek továbbra is a 

két nép közötti barátság és együttműködés hírnökei és elősegítői” - hangoztatta a 

miniszter. 

 

A négy évvel ezelőttinél is nagyobb győzelmet aratott a Magyar Összefogás 
2014. október 26. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap 

A Magyar Összefogás lista a szavaztok több mint 90 százalékát szerezte meg a magyar 

nemzeti tanácsi választásokon, jelentette be nem hivatalos adatok alapján Pásztor István. 

A listát támogató Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a szavazatok 98 százalékos 

feldolgozása után este 22.30 órakor nyilatkozott a sajtó képviselőinek. Közlése szerint az 

összesen 35 mandátumból 31 a Magyar Összefogásé lesz, a VMDK-Csonka Áron lista kettő, 

a Másként Magyarságunkért-Fodor László lista egy és a Magyar Liga–Új Magyar 

Alternatíva–Vass Tibor lista szintén egy mandátumot szerzett a mai választáson. Ez azt 

jelenti, hogy a Magyar Összefogás hárommal növeli mandátumainak számát az MNT-ben. 
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http://www.hirek.sk/magyarvilag/20141022112048/Semjen-a-magyarsagnak-minden-oka-megvan-a-buszkesegre.html
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/a-nemzetpolitika-regi-adossagat-torlesztette-a-diaszporaval-szemben
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17856/A-negy-evvel-ezelottinel-is-nagyobb-gyozelmet-aratott-a-Magyar-Osszefogas.html
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Porosenko Blokkja nyert 
2014. október 26. – MTI, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma, mno.hu, nol.hu, hirado.hu, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Az egyik első exit poll-felmérés eredménye szerint az ukrán elnök, Petro Porosenko 

Blokkja nyerte a vasárnap megrendezett előre hozott parlamenti választást Ukrajnában, 

összességében pedig az ország európai közeledését támogató erők sikerét hozta a voksolás. 

Az adatok alapján az államfő mögött álló pártszövetség a szavazatok 23,2 százalékával 

végzett az első helyen. A második legtöbb voksot, a szavazatok 20,7 százalékát Arszenyij 

Jacenyuk kormányfő pártja, a Népi Front kapta. Új parlamenti erőként kerülhet be a 

harmadik legnagyobb pártként az előbbiekhez hasonlóan európai integráció párti, a 

lembergi polgármester vezette Önsegítés nevű párt 13 százalékos támogatottsággal. Nyolc 

százalékot kapott a felmérés szerint a Majdan-tüntetések nyomán eltávolított volt 

államfőt, Viktor Janukovicsot támogató Régiók Pártjából kivált politikusok által alapított 

Ellenzéki Blokk. A bejutáshoz szükséges öt százalékos küszöböt átlépte még az Oleh Ljasko 

vezette populista, nacionalista Radikális Párt, a szintén nacionalista Szabadság párt és 

Julija Timosenko Haza pártja. 

 

Kerülőúton jut el Floreához a kétnyelvűségért küzdők petíciója 
2014. október 23. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Ugyan személyesen szerették volna átadni Dorin Floreának az általuk kezdeményezett ügy 

petíciójának aláírásait a Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen civil 

érdekérvényesítő csoport tagjai, mivel négyszeri próbálkozás után sem sikerült, 

csütörtökön reggel a marosvásárhelyi városháza iktatójába nyújtották azt be, a 

polgármesternek címezve. A civil érdekérvényesítő csoport 4500 aláírást gyűjtött össze, 

ezek másolatát már átadták Peti András alpolgármesternek és Borbély László parlamenti 

képviselőnek, ugyanakkor nyílt levélhez csatolva eljuttatták az RMDSZ-es önkormányzati 

képviselőknek is. 

 

Biró az autonómiastatútumról: ott kell lenni a vitákon 
2014. október 23. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro 

Részt kell venni az autonómiatervezetről szóló közvitán – szorgalmazza Biró Zsolt. A 

Magyar Polgári Párt (MPP) országos elnöke csütörtöki sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatóján kifejtette, az RMDSZ a dél-tirolinál gyengébb autonómiastatútumot 

próbál bevinni a román közbeszédbe, de – tette hozzá – részt kell venni a fórumokon, és 

olyan végleges változatot kell benyújtani a parlamentbe, amely a legszélesebb 

támogatottságot élvezi. 

 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

http://mno.hu/kulfold/porosenko-blokkja-nyert-1255306
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/iktattak-vasarhelyen-a-ketnyelvuseget-tamogatok-alairasait
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/biro-az-autonomiastatutumrol-ott-kell-venni-a-vitakon
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Landman Gábor: holland állampolgárként is jogom van magyar 
ügyintézéshez 
2014. október 24. – transindex.ro 

Pénteken indult a tárgyalás abban a perben, amelyet Landman Gábor holland állampolgár 

indított a marosvásárhelyi rendőrség ellen. Landman Gábor tavaly december 24-én 

hivatalos holland-magyar fordítóként egy holland újságíró számára próbált szerződéses 

megbízás alapján tolmácsolni az önkormányzatnak alárendelt marosvásárhelyi 

rendőrségen. Amikor magyar ügyfélfogadást igényelt, a rendőrök megverték, 

megbilincselték, és jogtalanul fogva tartották - állítja. A Transindex interjújában Landman 

Gábor - aki egyébként a European Committee Human Right Hungarians Central Europe 

Alapítvány elnökeként több tucat pert indított a romániai hatóságok ellen a nyelvi jogok 

betartásának elhanyagolása miatt - elmeséli, milyen visszaéléseket követett el ellene a 

rendőrség. 

 

Elkezdődött a Nyelvmentor 
2014. október 24. – Krónika 

A nyelvészet- és nyelvtantanulás hasznosságára és különlegességére kívánja felhívni a 

figyelmet a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) magyar nyelv- és 

irodalomtudományi tanszéke, valamint a tanárképző intézet által közösen indított 

Nyelvmentor elnevezésű program. A Start – Tanácsadó és Továbbképző Irodával 

partnerségben, a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tető alá hozott 

rendezvénysorozat neves hazai és magyarországi nyelvészeket, valamint nyelvészettel 

foglalkozó kutatókat felvonultató első szakasza már megkezdődött. 

 

Biró Zsolt: Iohannis még nem győzte meg a magyarokat, hogy igazi erdélyi 
lenne 
2014. október 24. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A Magyar Polgári Pártnak (MPP) a 2. fordulóban „a kisebbik rossz és a nagyobbik rossz 

közül kell majd választania” – jelentette ki tegnap Bíró Zsolt, az MPP elnöke, rámutatva, „a 

magyar választótábor soha nem kedvelte a baloldal jelöltjét”, azonban eddig Iohannis nem 

győzte meg a magyarokat arról, hogy igazi erdélyi lenne. Sepsiszentgyörgyön tartott 

sajtótájékoztatóján Bíró Zsolt kijelentette, az általa vezetett alakulat szemszögéből az 

államelnöki választások első fordulójának semmilyen tétje nincs. „Nem a mi mérkőzésünk, 

mi úgy véljük, hogy az első fordulónak semmi tétje nincs”. 

 

Portál indult a román-magyar párbeszéd elősegítésére 
2014. október 24. – Erdély Ma, MTI 

A román-magyar párbeszédet elősegítő, román nyelvű „román-magyar kontakt portált" 

indított az erdélyi magyar újságírókat tömörítő Fehér Holló Médiaklub Egyesület. A 

csütörtöktől böngészhető corbiialbi.ro (fehér hollók) portál a romániai magyarokról, a 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=24649
http://itthon.transindex.ro/?cikk=24649
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/elkezdodott-a-nyelvmentor
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=174907&cim=biro_zsolt_iohannis_meg_nem_gyozte_meg_a_magyarokat_hogy_igazi_erdelyi_lenne
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=174907&cim=biro_zsolt_iohannis_meg_nem_gyozte_meg_a_magyarokat_hogy_igazi_erdelyi_lenne
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=174925&cim=portal_indult_a_roman_magyar_parbeszed_elosegitesere
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román-magyar viszonyról próbál tájékoztatni könnyen befogadható nyelven – közölte az 

MTI-vel Szabó Csaba újságíró, a Fehér Holló Médiaklub Egyesület vezetője, a vállalkozás 

koordinátora. 

 

A „frontvonalak városába” érkezett Kelemen Hunor kampánya 
2014. október 25. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika 

„Rendelkezünk azzal a képességgel, hogy az országnak és benne a magyarságnak egy olyan 

kiegyensúlyozott jövőképét vázoljuk fel, amely által minden polgár nyugodtabban élhet 

Romániában. Az erős közösség hangja voltam és vagyok ebben az időszakban, mert erre 

vállalkoztam, ezzel bízott meg az RMDSZ és azok a magyarok, akik jelöltségem 

támogatták. Mindnyájan tudjuk, hogy most nem csak az fontos, hogy ki lesz az ország első 

embere, hanem az is, hogy el tudjuk mondani, milyen jövőt szeretnénk az országnak, 

milyen jövőt választanánk magunknak. Ez így volt ezelőtt öt évvel is, és így van 1996 óta, 

amikor először döntöttünk nagyon helyesen amellett, hogy államelnök-jelöltet állítunk” – 

mondta Kelemen Hunor szövetségi elnök, az RMDSZ államelnök-jelöltje az október 24-én, 

pénteken megszervezett partiumi rendezvényen.  

 

Az EMNT csatlakozott az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózathoz 
2014. október 25. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika 

Autonómiatervezetek és regionalizmus a politikai képviselet asztalán címmel szervezett 

konferenciát az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács október 25-

én, Marosvásárhelyen. A rendezvény szünetében az EMNT csatlakozott az Európai Nyelvi 

Egyenlőségért Hálózathoz (European Language Equality Network). 

 

Nincs elegendő pénz a Partiumi Magyar Hírlapra 
2014. október 25. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika 

Dumitru Păcuraru, Szatmár megye legnagyobb példányszámú román nyelvű napilapja, az 

Informaţia zilei tulajdonosa a Partiumi Magyar Hírlap indításáról az általa vezetett, 

augusztus elsejétől megszűnt Szatmári Magyar Hírlap utolsó lapszámában írt, kilátásba 

helyezve, hogy „hamarosan” kézhez vehetik az olvasók az új magyar nyelvű újságot. 

Păcuraru úgy számolt, 300 ezer euró kellene a négy cégtől, melyekkel közösen akarta 

indítani a lapot, azonban ennek csak töredékét adták össze. Kelemen Hunort is 

megkereste, az RMDSZ elnöke azonban nem volt hajlandó anyagilag támogatni 

elképzelését. 

 

Állampolgárság 100 évesen – Háromszor húzták át feje felett a határt  
2014. október 25. – Erdély Ma 

A vargyasi Lázár Imre 1914. március 16-án született, életének 101. évében immár harmadik 

alkalommal fog magyar állampolgárrá válni. A magyar állampolgárságot igénylő 

iratcsomót Imre bácsitól Szép Béla, a baróti állampolgársági iroda vezetője vette át, aki 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=24652
http://itthon.transindex.ro/?hir=37709
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=174975&cim=nincs_elegendo_penz_a_partiumi_magyar_hirlapra
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=174986&cim=allampolgarsag_100_evesen_haromszor_huztak_at_feje_felett_a_hatart___


 

 

 

 

 

 
6 

elmondta, az elmúlt négy esztendőben, amióta a honosítással foglalkoznak, sok megható 

történettel találkoztak. Az egyik legkülönösebb ezek közül az Imre bácsié. 

 

Grama: ha a második fordulóban az RMDSZ nem Pontát támogatja, nem lesz 
kormánytag 
2014. október 25. – Erdély Ma, maszol.ro 

Ha az államfőválasztás második fordulójában az RMDSZ nem Victor Ponta 

miniszterelnököt, a Szociáldemokrata Párt jelöltjét támogatja, nincs mit keresnie többé a 

kormányban – jelentette ki Horia Grama, a PSD Kovászna megyei parlamenti képviselője. 

Elmondta, hogy a Ponta-kabinet jelentős összegekkel támogatta Háromszéket, és ennek 

előnyeit a székelyföldi megye román és magyar lakói egyaránt élvezték. Ezért szerinte 

elvárt, hogy a magyarok a második fordulóban Victor Pontára szavazzanak. Korábban 

Kelemen Hunor közleményben kijelentette, hogy nem elvárás a kormányban részt vevő 

RMDSZ-szel szemben, hogy az elnökválasztás második fordulójában a koalíció versenyben 

maradt jelöltjét támogassa, de természetes, hogy a párt egyeztessen partnereivel az első 

forduló után. 

 

Băsescu: Moldova román föld 
2014. október 26. – Krónika 

Moldova ősi román föld – jelentette ki Traian Băsescu államfő szombaton Nagykárolyban 

a román hadsereg napja alkalmából tartott rendezvényen. „Mandátumom lejártának 

közeledtével veszem magamnak a bátorságot, hogy kimondjam: nagyon keveset beszélünk 

a második világháború kezdetéről. Ott is estek el a politikusok parancsát teljesítő román 

katonák. És sohasem győz meg senki arról, hogy a Pruton való átkelés történelmi hiba 

volt” – mondta az elnök annak kapcsán, hogy a román hadsereg 1941-ben megszállta a 

Prut folyótól keletre fekvő területeket. Băsescu hozzátette: a Dnyeszter átlépése talán már 

vitatható, de a román hadsereg hagyományosan az ország területét védte, „a Prut és 

Dnyeszter közötti terület pedig román föld volt és az is marad.” 

 

Az Európai Szabad Szövetséghez csatlakozik az EMNP 
2014. október 26. – transindex.ro 

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt államelnökjelöltje és Eva Bidania Ibargutxi, az 

Európai Szabad Szövetség politikai tanácsadója sajtótájékoztatón jelentették be: a Néppárt 

kérvényezte felvételét az EFA szervezetébe. „Idén először a Néppárt államelnökjelöltet is 

állított. Ez is azt jelzi, hogy politikai értelemben is „nagykorúvá” váltunk, így ideje volt, 

hogy felvételünket kérjük az Európai Szabad Szövetségbe. Az Európai Parlamentben már 

hosszú ideje együtt dolgozunk, ismerjük egymást és szövetségesekre leltünk egymás 

személyében” – jelentette ki Szilágyi Zsolt. 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=174990&cim=grama_ha_a_masodik_forduloban_az_rmdsz_nem_pontat_tamogatja_nem_lesz_kormanytag
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=174990&cim=grama_ha_a_masodik_forduloban_az_rmdsz_nem_pontat_tamogatja_nem_lesz_kormanytag
http://www.kronika.ro/belfold/basescu-moldova-roman-fold-1
http://itthon.transindex.ro/?hir=37711
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Betiltaná Funar a magyar nyelvet a román közmédiában 
2014. október 26. – Erdély Ma, maszol.ro 

Ha államelnökké választják, a román közszolgálati rádióban kizárólag román nyelven 

beszélhetnek majd a meghívottak – jelentette ki Gheorghe Funar államfőjelölt 

csütörtökön, a közszolgálati rádió választási kampánynak szentelt műsorában. Ebben kül- 

és belpolitikai kérdésekről vitázott egymással Kolozsvár volt polgármestere, az EMNP 

jelöltje, Szilágyi Zsolt és Mircea Coşea, William Brînză független jelölt képviselője. Funar 

azért fenyegetőzött a magyar nyelv betiltásával a közmédiában, mert a beszélgetés végén a 

néppárti jelölt románul és magyarul is választásra buzdította a szavazópolgárokat. 

 

Autonómiakonferencia: a román politikum megbélyegezte az autonómiát 
2014. október 26. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Krónika 

A szombaton Marosvásárhelyen megtartott autonómiakonferencián a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetői egyaránt kedvezően 

értékelték, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is törvénytervezetet 

dolgozott ki Székelyföld autonómiájáról. Izsák Balázs, az SZNT elnöke, Toró T. Tibor, az 

EMNP elnöke és Szilágyi Zsolt, az EMNP államfőjelöltje egyaránt azt találták pozitívnak, 

hogy az RMDSZ tervezete szembesíti a román társadalmat azzal, hogy a Székelyföld 

autonómiája a romániai magyar közösség egészének a politikai célja. 

 

Az érvek erejével kell harcolniuk az erdélyieknek 
2014. október 27. - Magyar Nemzet 

Kelemen Hunor szerint az erdélyi magyarságnak ma már nem karddal és ágyúval, hanem 

az érvek erejével és türelemmel kell szembeszállnia a szabadságát akadályozó 

előítéletekkel. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) államfőjelöltje 

Nagyváradon mondott ünnepi beszédet Szacsvay Imre szobránál pénteken, a 

szabadságharcos halálának 165. évfordulóján. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. október 27-i számában olvasható.) 

 

Nem csodatevés a politika 
2014. október 27. - Szőcs Levente – Népszabadság 

A román politika helyett a többségi társadalmat próbálja meggyőzni a magyarság 

autonómiatörekvéseinek helyességéről az RMDSZ államfőjelöltje. Kelemen Hunor a 

papírforma szerint esélytelen a november 2-i elnökválasztáson, ennek ellenére az egész 

országra – sőt Európára – érvényes víziót vázol fel. Célja lebontani a román 

társadalomban meglévő nagyfokú bizalmatlanságot.  A legfontosabb üzenetünk, hogy 

olyan országot akarunk, amely tiszteli polgárait, amelyben a többség és a kisebbség 

viszonya rendezett, amelyben az erdélyi magyarságnak az identitás megőrzéséhez adottak 

az intézményes garanciák – mondta el a Népszabadságnak adott interjúban Kelemen 

Hunor. 
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(Az interjú teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. október 27-i számában olvasható.) 

 

Parázs vita a kisebbségi bizottságban 
2014. október 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Parázs vita zajlott az egyes kisebbségek képviselői között a kormány kisebbségi 

bizottságában a testület felépítéséről és hatásköreiről. Beigazolódott, hogy éles 

nézetkülönbségek vannak a bizottság szerepéről a magyar képviselők, a számbelileg 

releváns és a kis kisebbségek között, s erőteljesen megkérdőjeleződik a bizottságban való 

munka értelme is. A bizottság jövőjét és érdemi jelentőségét nagyban meghatározó 

kezdeményezésről való vitát berekesztették, szavazásra a következő ülésen kerül sor – 

tájékoztatott Tokár Géza. 

 

Felmérés: ötpárti lenne a parlament 
2014. október 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Öt párt került volna a törvényhozásba, ha október első felében tartanák a parlamenti 

választásokat – derült ki a Focus közvélemény-kutatásából. A felmérés szerint a Smer 75 

mandátumot, a Háló (Sieť) 26, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) 21, a Most-Híd 

és az Egyszerű Emberek 14-14 parlamenti mandátumot szerezne. A törvényhozáson kívül 

rekedne 4,2 százalékkal a Magyar Közösség Pártja (MKP). 

 

A külügyminiszter búcsúlátogatáson fogadta Balogh Csaba nagykövetet 
2014. október 23. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Miroslav Lajčák külügyminiszter október 23-án fogadta Balogh Csabát, Magyarország 

rendkívüli és megbízott szlovákiai nagykövetét megbízatási idejének lejárta alkalmából. A 

külügyminiszter méltatta, hogy a nagykövet megbízatása idején intenzívebb lett a kétoldali 

együttműködés Szlovákia és Magyarország között, ennek eredményeképpen több magas 

szintű találkozóra került sor. 

 

Bugár: a Most-Híd megalakulásával csillapodtak a nacionalizmus fűtötte 
kedélyek 
2014. október 24. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

„Ha a Magyar Közösség Pártja komolyan gondolja a soron következő parlamenti 

választásokkor való együttműködésünket, már most meg kell kezdenie a terep 

előkészítését és tagjainak tudtára kell adnia, hogy elég volt az ellenségeskedésből, mert 

végre meg kell próbálnunk együttműködni“ – jelentette ki Bugár Béla, a Most-Híd elnöke 

a Teraz.sk portálnak nyilatkozva. Bugár szerint amikor megalakult a Híd, lecsendesedett a 

szenvedélyes nacionalizmus, sem az SNS, sem az MKP nem került be a parlamentbe. 

Elmondta, pártja a nyelv, a kultúra és az oktatás területén törekszik önrendelkezésre. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20141022174316/Parazs-vita-a-kisebbsegi-bizottsagban.html
http://www.hirek.sk/belfold/20141022115222/Felmeres-otparti-lenne-a-parlament.html
http://www.hirek.sk/belfold/20141023165602/A-kulugyminiszter-bucsulatogatason-fogadta-Balogh-Csaba-nagykovetet.html
http://www.bumm.sk/100769/bugar-berenyi-egy-szellemi-torpe.html
http://www.bumm.sk/100769/bugar-berenyi-egy-szellemi-torpe.html
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Bugár az interjúban súlyos jelzőkkel illette Berényi Józsefet, az MKP elnökét. Bugár 

nehezményezte, hogy Berényi „azzal kérkedik”, hogy Somorján csak egy polgármesterjelölt 

van, az MKP-s Bárdos Gábor. „Berényi úr problémája az, hogy egy szellemi törpe. Nem 

értette meg, hogy nem állítunk mindenhol jelöltet” – mondta Bugár, akinek állítása szerint 

Somorján nyílt együttműködést ajánlottak, amit az MKP elnöksége el is fogadott, de a 

tagok helyi szinten elvetették. 

 

Csáky: egy hibából nem kell messzemenő következtetéseket levonni 
2014. október 26. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Csáky Pál elutasítja, hogy magyarországi európai parlamenti képviselőként írta volna alá a 

Francois Hollande francia elnöknek küldött levelet. Egy elírásról volt szó – mondta a 

Magyar Közösség Pártja EP-képviselője a TA3 hírtelevízió vitaműsorában. Szeptember 

elején az EP több képviselője levélben fordult Francois Hollande francia elnökhöz, 

amelyben üdvözlik, hogy az államfő leállította a Mistral helikopter-anyahajók tervezett 

szállítását az orosz hadseregnek. Az információt, miszerint Csáky magyar, nem pedig 

szlovák EP-képviselőként írta alá a dokumentumot, mások mellett Andrej Danko, a 

Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke is kritikával illette. A pártelnök volt Csáky Pál 

vitapartnere a TA3 műsorában. Az MKP politikusának magyarázatára Danko leszögezte, 

hogy Csákynak azonnal cáfolnia kellett volna a sajtóértesülést. Véleménye szerint 

fölöslegesen telt el három nap, ami fölösleges indulatokat és vitákat gerjesztett. 

 

Csáky: Pikáns dolog, hogy csak a magyarok tiltakoznak az ellen, hogy 
megfosztották őket a szlovák állampolgárságuktól 
2014. október 26. – Felvidék Ma 

Csáky Pál a TA3 vitaműsorában a szlovák állampolgársági törvény kapcsán elmondta, az 

rossz, helytelen és antidemokratikus, arra építi a filozófiáját, hogy a polgárok az állam 

tulajdonát képezik. Rámutatott, ilyen törvény korábban Csehországba is létezett, de a 

csehek rájöttek, hogy a legnagyobb ostobaság azokat az állampolgáraikat erőszakkal 

kitaszítani a társadalomból, akik más kapcsolatokkal is rendelkeznek. Az EP-képviselő 

hangsúlyozta továbbá, eddig egyetlen bíróság sem állította, hogy a szóban forgó törvény 

rendben van, vagy hogy összhangban lenne a nemzetközi dokumentumokkal, illetve a 

szlovák alkotmánnyal. 

 

A szülőföldön maradás szolgálatában 
2014. október 23. – Magyar Szó 

A Magyar Összefogás listájának a vezetőjeként, az elmúlt hetekben a terepet járva egy 

olyan párbeszédet sikerült kialakítani a vajdasági magyar családokkal, ösztöndíjasokkal, 

gyermekekkel, nagycsaládosokkal és intézményekkel, amely arról árulkodik, hogy ez a 

közösség nagyon nyitott, és jól ismeri a Magyar Nemzeti Tanács munkáját. S nagy-nagy 
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http://www.hirek.sk/belfold/20141026145000/Csaky-egy-hibabol-nem-kell-messzemeno-kovetkezteteseket-levonni.html
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http://felvidek.ma/felvidek/politika/49532-csaky-pikans-dolog-hogy-csak-a-magyarok-tiltakoznak-az-ellen-hogy-megfosztottak-oket-a-szlovak-allampolgarsaguktol
http://www.magyarszo.com/hu/2501/kozelet_politika/117492/A-sz%C3%BCl%C5%91f%C3%B6ld%C3%B6n-marad%C3%A1s-szolg%C3%A1lat%C3%A1ban.htm
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elvárásai vannak a nemzeti tanács új összetételével szemben is, s mi ezeknek az 

elvárásoknak szeretnénk eleget tenni – összegezte az elmúlt hetekben kifejtett választási 

kampányt Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője, aki kerekasztal-beszélgetésen 

vett részt a zentai művelődési intézmények (Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Zentai 

Magyar Kamaraszínház, Történelmi Levéltár, Zentai Múzeum) vezetőivel.  

 

Pénteken ülésezett utoljára jelenlegi összetételében az MNT  
2014. október 24. – Pannon RTV 

Főként oktatással kapcsolatos témákról ülésezett pénteken a Magyar Nemzeti Tanács. A 

többi között utólagosan jóváhagyták a 15-nél kevesebb tanuló részére megnyitandó magyar 

nyelvű tagozatok-, a kollégiumi férőhelyek-, a magyar nyelvű tankönyvek használatának 

javaslatáról szóló záradékokat, valamint előzetesen jóváhagyták a Szekeres László 

Alapítvány idei pénzügyi tervének módosítását. „Úgy döntöttem, hogy július másodika 

után, amikor lejárt formálisan a négyéves megbízatásunk, nem hívok össze MNT ülést, 

csak ezt az utolsót, hiszen a technikai mandátumban nagy horderejű döntéseket nem illik 

hozni a szokások szerint. Viszont az élet nem állt meg, sok olyan program zajlott, olyan 

döntést kellett hozni időközben, a nyár folyamán, a szeptemberi iskolakezdés kapcsán, 

amelyekről fontos volt tájékoztatnom a Nemzeti Tanácsot” – mondta Korhecz Tamás, az 

MNT elnöke. 

 

Vučić a nemzeti tanácsi választásokon való részvételre szólított fel 
2014. október 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Aleksandar Vučić szerbiai kormányfő a vasárnap esedékes nemzeti tanácsi választásokon 

való részvételre szólította fel a nemzeti kisebbségek képviselőit. Vučić külön felszólította a 

bosnyák nemzeti kisebbség képviselőit a választásokon való részvételre. „Azt szeretném, 

hogy a bosnyákok is vegyenek részt a választáson, bizonyítsák, hogy ami történt, csak 

incidens volt, és hogy a bosnyákoknak is joga van megválasztani nemzeti tanácsukat” – 

fogalmazott Vučić, majd reményét fejezte ki, hogy a választások a legnagyobb rendben 

zajlanak majd, s „Szerbia leteszi ezt a vizsgát“. 

 

Megemlékezést tartottak Csúrogon 
2014. október 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, hirado.hu 

Az 1944-45-ben ártatlanul kivégzett magyarokra emlékeztek ma a tavaly felavatott 

emlékműnél Csúrogon. Az egybegyűltek egyöntetű véleménye, hogy a helyszín ugyan 

méltó az áldozatok emlékéhez, de a teljes megbékélésig még sok a tennivaló. akárcsak a 

korábbi években, a 70. évfordulón is Vesztergám Miklós tárogatójának hangja törte meg a 

csendet az egykori csúrogi sintérgödörnél. Teleki Júlia túlélőket két évtizedes fáradozással 

érte el, hogy emlékmű emlékeztessen a szörnyűségekre, de úgy érzi, sok még a teendője. 
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A legfájóbb szakasz most zárul 
2014. október 26. – Magyar Szó  

Négy évvel ezelőtt Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság alakult azzal a céllal, hogy 

föltárja a második világháború utáni időszakban a magyar lakosság ellen elkövetett 

megtorló intézkedéseket. A következő év tavaszán az a megállapodás született, hogy a 

kutatásokat a Magyar Nemzeti Tanács fogja össze. Az MNT pedig a feladatok közvetlen 

ellátására a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet kérte föl. A 

kutatásokat javarészt elvégezték. A munka céljáról, eredményeiről és a további teendőkről 

Hajnal Jenőt, az intézet igazgatóját kérdezte a Magyar Szó, aki elmondta: a kutatások 

jelenleg abba a fázisba érkeztek, amikor az elvégzett munka összegzése és nyilvánosság elé 

tárása nélkülözhetetlen. 

 

Pásztor István a mostaninál is több mandátumra számít az MNT-ben 
2014. október 26. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke arra számít, hogy a VMSZ által 

támogatott Magyar Összefogás lista legalább annyi - azaz 28 - képviselői helyet szerez 

majd a 35 fős Magyar Nemzeti Tanácsban, mint négy évvel ezelőtt, vagy akár ennél is 

többet. Az egy hónapos kampány során megtartott mintegy 500 rendezvény látogatottsága 

és hangulata alapján ítélve Pásztor István szerint a VMSZ sikeres kampányt tud maga 

mögött. A pártelnök értékelése szerint a kisebbségi nemzeti tanácsok választásoknak, 

függetlenül attól, hogy csak a kisebbségeket érintik, „a demokrácia ünnepének kell lenni 

Szerbiában”. 

 

Zentán is fölényesen győzött a Magyar Összefogás 
2014. október 26. – Vajdaság Ma 

Zenta község területén a Magyar Összefogás listája szerezte meg a legtöbb szavazatot a mai 

nemzeti tanácsi választáson, 3288 vokssal a szavazatok csaknem 84 százalékát. A második 

helyen a Másként Magyarságunkért – Fodor László lista végzett, amelyre 364-en 

voksoltak, és ezzel a szavazatok 9 százalékát szerezte meg, a harmadikon a VMDK–Csonka 

Áron lista, amely 235 vokssal a szavazatok 6 százalékát tudhatta magáénak. A Magyar Liga 

listája 46 szavazattal, a szavazatok 1 százalékával végzett a negyedik helyen. A Tisza-parti 

községben összesen 11 287 választópolgár szerepel a külön választói névjegyzékeken. A 

legtöbben, 11 037-en a magyar választói névjegyzékre iratkoztak fel. A részvételi arány 

35,74 százalékos volt. 

 

Ada: A Magyar Összefogás diadalmaskodott 
2014. október 26. – Vajdaság Ma 

Ada községben a nem hivatalos eredmények szerint a Magyar Összefogás listája 

diadalmaskodott a mai nemzeti tanácsi választásokon, amely 2171 vokssal a szavazatok 76 

százalékát szerezte meg. A második helyen 444 vokssal, a szavazatok 16 százalékával a 
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VMDK–Csonka Áron lista végzett, a harmadikon 200 szavazattal, azaz 7 százalékos 

eredménnyel a Másként Magyarságunkért–Fodor László lista, a negyediken pedig 43 

szavazattal, azaz 1 százalékos eredménnyel a Magyar Liga–Új Magyar Alternatíva–Vass 

Tibor lista zárt. 

 

Korhecz Tamás: A vajdasági magyarság körében az összefogásnak nincs 
alternatívája 
2014. október 27. – Vajdaság Ma 

A Magyar Összefogás akárcsak négy évvel ezelőtt, most is elsöprő győzelmet aratott. Ez azt 

jelenti, hogy a vajdasági magyarság körében az összefogásnak nincs alternatívája. Az 

eredmények azt is igazolták, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségen kívül a vajdasági 

magyar közösségben nincs más számottevő politikai erő – nyilatkozta Korhecz Tamás, az 

MNT leköszönő elnöke. „A másik olvasata ennek a ma estének, illetve ezeknek az előzetes 

eredményeknek, hogy a választási részvétel nem volt kimagasló. Tehát a négy évvel 

ezelőttihez képest jelentősen kevesebb magyar ember járult az urnákhoz. 

 

Fodor László reméli, hogy a lista képviselője beilleszkedik az MNT-be 
2014. október 27. – Vajdaság Ma 

Az előzetes eredmények alapján egy mandátumhoz jutott a Másként magyarságunkért – 

Fodor László lista a magyar nemzeti tanácsi választáson. A listavezető nem titkolja, hogy 

jobb eredményekre számítottak. Mindenekelőtt az alacsony részvételi arányt kifogásolta a 

szavazás kapcsán. Fodor László ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a hármas szám alatt 

induló lista képviselője be tud majd illeszkedni a Magyar Nemzeti Tanács munkájába, 

valamint konstruktív munkájával és döntéseivel hozzá tud járulni annak működéséhez.  

 

A BPP „az egyetlen ukrajnai politikai erő jelenleg, amelyet a kárpátaljai 
magyarok támogathatnak” 
2014. október 23. – Kárpátalja 

A parlamenti képviselői mandátum által lehet a kárpátaljai magyarságnak befolyása arra, 

hogy miként dőlnek el a nemzetiségek számára fontos kérdések az országban – adott 

hangot meggyőződésének Brenzovics László. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke a választási kampányról, illetve a Petro Porosenko Blokkjával (BPP) 

folytatott együttműködésről nyilatkozott a Kárpátalja hetilapnak. 

 

A magyar iskoláknak versenyképeseknek kell lenniük 
2014. október 23. – Kárpátalja 

A Keleti Partnerség program keretében, a Magyar Külügyminisztérium és a Kárpátaljai 

Megyei Tanács együttműködésének eredményeként évek óta nagyfokú segítséget kapnak a 
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kárpátaljai magyar vagy részben magyar tannyelvű iskolák. Az együttműködés szép 

példája volt a Verbőci Középiskolának és a Gyulai Általános Iskolának nyújtott támogatás 

is, az ezeket megörökítő emléktáblákat pedig október 17-én adták át a tanintézeteknek. 

 

20 éves a HMDK bellyei alapszervezete 
2014. október 22. – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK bellyei alapszervezete idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Erről a jeles 

jubileumról emlékeztek meg alkalmi összejövetelen. A bellyei kultúrotthon nagytermében 

összegyűlt ünneplő magyarokat, a baranyai HMDK-alapszervezetek delegáltjait Varga 

Gábor, a HMDK bellyei alapszervezetének elnöke köszöntötte. Majd a szervezet egyik 

alapítója, első elnöke, Böröcz Ferenc számolt be az alapszervezet megalakulásának 

körülményeiről. Elmondta, a bellyei magyarok az elsők között alapítottak HMDK-

alapszervezetet még a menekültség idején Eszéken. Tevékenységükkel elsősorban a szerb 

megszállás miatt a szülőföldjük elhagyására kényszerült magyaroknak adtak alkalmat a 

találkozásra, így téve elviselhetővé a menekültség nehéz éveit. 

 

Magyar kultúrnapok a horvát fővárosban 
2014. október 23. – Új Magyar Képes Újság 

A magyar kultúrát, hagyományokat és értékeket bemutató kiállítás nyílt a zágrábi Horvát 

Házban. A hó végéig látható tárlat szervezője Zágráb Város Kisebbségi Tanácsainak és 

Képviselőinek Koordinációja, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa és az Ady Endre 

Magyar Kultúrkör. A zágrábi magyarok élete a több mint nyolc évtizede működő Ady 

Endre Magyar Kultúrkör nélkül szinte elképzelhetetlen. A Kör munkáját az utóbbi években 

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa is támogatja, többek között a közös 

rendezvények révén.  

 

„Csodák Palotája” az eszéki HMOM Központban 
2014. október 23. – Új Magyar Képes Újság 

Horvátországban is állomásozott a „2014 a külhoni magyar felsősök éve” program őszi 

körútja, amelyhez a Csodák Palotája is csatlakozott, amely egy tudományos játszóház, és 

előadására az eszéki magyar iskolaközpontban került sor, lebonyolítója pedig a 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma volt. A programon nemcsak a Központ 

diákjai vettek részt, hanem a többi magyar tannyelvű általános iskolából is érkeztek 

tanulók az előadásra. Csapó Nándor, a pedagógusfórum elnöke elmondta, a gyerekek 

várták az előadást, amely szórakoztató és tudományos is volt egyben. 
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Daruvárra látogatott az eszéki magyar főkonzul 
2014. október 23. – Új Magyar Képes Újság 

De Blasio Antonio találkozott Dalibor Rohlik daruvári polgármesterrel, akivel többek 

között a magyarnyelv-ápolás helyi lehetőségeiről tárgyalt. A helybéli magyar egyesületek 

vezetőivel is találkozott, akikkel az egyesületek munkáját nehezítő problémákról is 

tanácskozott. A találkozón Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke is részt vett. 

 

Megalakult az új nemzetiségi tanács Dobronakon 
2014. október 24. – Népújság 

A következő négyéves mandátumban működő új községi nemzetiségi tanácsok közt 

elsőként – október 20-án – Dobronakon hívták össze az alakuló ülést. A Dobronak Községi 

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöki posztjáért két jelölt, Kovács Attila és Car 

Anna indult, a megbízatást továbbra is az eddigi elnök, Car Anna kapta meg a 

tanácstagoktól. 

Jakoša továbbra is a šalovci magyarság élén 

2014. október 24. – Népújság 

Kedden este tartotta alakuló ülését a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati 

Közösségének Tanácsa új összetételében. A tanácstagok teljes számban jelen voltak. 

A nemzetiségi tanács tagjai megerősítették a mandátumokat, így a nemzetiségi tanácsot a 

következő négyéves időszakban Jakoša Emerik, Kranjec Ferenc, Šebők Renáta, Orban 

Dušan, valamint Pocak Majda tagok alkotják. 

 

Magyar nyelvtanfolyam indult Muraszombatban 
2014. október 24. – Népújság 

Tizenhárom gyermekkel, három csoporttal indult a muraszombati Baráti Kör Művelődési 

Egyesület által kezdeményezett magyar nyelvtanfolyam, melyre szerdánként várják a város 

óvodásait és kisiskolásait a város III. Sz. Általános Iskolájában. Sečko Zsuzsa, a Baráti Kör 

elnökének kezdeményezésére, a városban élő szülők és nagyszülők támogatásával a múlt 

héten elindult magyar nyelvtanfolyammal régen dédelgetett terv valósult meg, hiszen a 

középiskolai fakultatív nyelvoktatáson kívül évtizedek óta nincs magyar nyelvoktatás 

Muraszombatban. 

 

Magyarság-konferencia Eszéken 
2014. október 24. – Népújság 

A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület és a Horvátországi Magyar Pedagógusok 

Fóruma (HMPF) Adalékok a horvátországi magyarok nyelvéhez és kultúrájához címmel 

nemzetközi konferenciát szervezett Eszéken október 18-án a HMPF székházában, a 

rendezvényt Csapó Nándor a HMPF-nak az elnöke nyitotta meg. A nemzetközi magyarság-
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konferencia anyaga tanulmánykötet formájában is megjelenik, mint ahogy megjelent 

2013-ban a Muravidék, adalékok a szlovéniai magyarok nyelvéhez és kultúrájához című 

tanulmánykötet is. A nemzetközi konferencia-sorozat jövőre a Vajdaságban folytatódik. 

 

Magyar Szakkollégium Londonban 
2014. október 27. - Magyar Nemzet  

Szakkollégiumi hálózatot épít ki több európai országban a külföldön tanuló magyar 

hallgatókat tömörítő, Küma (Külföldön Tanuló Magyar Egyetemisták Egyesülete) nevű 

szervezet, amely állásközvetítéssel a fiatalok későbbi hazatérését és elhelyezkedését is 

segíti. A külföldi tapasztalatot szerző magyar fiatalok aránya jócskán elmarad az uniós 

átlagtól, a kormány ezért növelné a kiutazók számát. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. október 27-i számában olvasható.) 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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