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Vezető hírek

Újraavatták a vereckei millenniumi emlékművet Ópusztaszeren
2015. október 3. – MTI, karpatalja.ma, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Újraavatták a Vereckei-hágóról az 1960-as években eltávolított millenniumi emlékművet
szombaton az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kövér László, az
Országgyűlés elnöke ünnepi beszédében kifejtette, a vereckei emlékművet eleink
határkőnek szánták. A 20. század azonban vérrel és könnyekkel rajzolta át a határokat. Az
emlékmű sorsában mint cseppben a tenger tükröződik a magyarság 20. századi
kiszolgáltatottsága: megcsonkították, átalakították, elbontották, a magyar helyett idegen
emlékek megjelölésére használták - fogalmazott.Visszatekintve pontosan látjuk, hogy a
magyarság a 20. század első évtizedeiben lezajlott európai dezintegrációnak miként vált
vesztesévé. Feladatunk, hogy Magyarország a 21. század eleji nagy európai
átrendeződésének ne vesztese, hanem lehetőség szerint nyertese legyen - hangsúlyozta
Kövér László.

Victor Ponta bosszúja? Leváltották Laczikó Enikő Katalint a DRI éléről
2015. október 2. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Kossuth Rádió,
Nyugati Jelen, Magyar Nemzet
Október elsejei hatállyal leváltotta az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának (DRI) éléről a
miniszterelnök Laczikó Enikő Katalint. Helyét Amet Aledin, a tatár kisebbség volt
parlamenti képviselője vette át. A Hivatalos Közlönyben csütörtökön megjelent
miniszterelnöki rendelet szerint a korábban az RMDSZ által tisztségbe javasolt Laczikó
Enikő Katalin a hivatal államtitkár-helyettese lesz. Ezt a tisztséget korábban Amet Aledin
töltötte be, így voltaképpen helycsere történt a DRI élén. Kovács Péter ügyvezető elnök
szerint Laczikó leváltása összefügg azzal, hogy az RMDSZ megszavazta a bizalmatlansági
indítványt a parlamentben. Pénteki állásfoglalásában emlékeztetett arra, hogy a DRI-t
RMDSZ-es politikus vezette akkor is, amikor a szövetség kormányon, akkor is, amikor
ellenzékben volt, mert sikerült elismertetni a mindenkori kormánypártokkal is, hogy az a
természetes, ha az itt élő legnagyobb őshonos nemzeti kisebbség képviselői javasolnak
személyt a hivatal élére.

Grezsa István fogadta a Lemberg megyei szkolei járás delegációját
2015. október 2. – MTI, Kormany.hu
Grezsa István, a Nemzetpolitikai Államtitkárság miniszteri biztosa hivatalában fogadta az
ukrajnai Lemberg megyei szkolei járás delegációját, amely hivatalos látogatásra érkezett
Magyarországra, és részt vesz a hétvégén megrendezésre kerülő Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékparkban felállított Millenniumi Emlékmű avató ünnepségén.
Magyarország kiemelten fontosnak tartja az ukrajnai és a magyarországi civil szervezetek
és önkormányzatok közötti kapcsolatok kiépítését, elmélyítését, és ezért is támogat
minden erre irányuló kezdeményezést - hangzott el a találkozón.
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Komáromban emlékezett meg az aradi vértanúkról az MKP

Magyarország

2015. október 4. – MTI, Felvidék Ma
Az aradi tizenhármak állhatatossága és emberi ereje példamutató kell, hogy legyen a
felvidéki magyarságnak ahhoz, hogy választ tudjon adni a kihívásokra - jelentette ki
Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke vasárnap Révkomáromban, a
felvidéki magyar pártnak a nemzeti gyásznap alkalmából rendezett központi
megemlékezésén. Az MKP politikusa ilyen kihívásként említette a felvidéki magyar
oktatásügyet kedvezőtlenül érintő folyamatokat - egyebek mellett a magyar kisiskolák
közel harmadának bezárásával fenyegető kormányzati intézkedést. Ennek kapcsán
hangsúlyozta: a felvidéki magyarság jövője a kultúrájában és az oktatásban fogalmazódik
meg, s a közösségnek ezért kell összefognia iskolái érdekében, és az aradi vértanúk emberi
erejét és állhatatosságát felmutatva, nemet kell mondania iskolái bezárására.

Erős szakmai motivációval választják a külhoni pedagógusok a tanári pályát
2015. október 2. – MTI, hirek.sk
A külhoni magyar nyelvű felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók erős szakmai
motivációval választják a pedagógusi pályát, annak ellenére, hogy a szakma társadalmi
elismertsége eltérő, és nagy többségük e pályán szeretne később elhelyezkedni - derült ki
abból a kutatásból, amelynek eredményeit pénteken ismertették Budapesten. A
Nemzetpolitikai Kutatóintézet és az MTA Domus Szülőföldi Ösztöndíjának közös
támogatásával megvalósult Kárpát-medencei kutatás során mintegy 2000 hallgatói
kérdőívet gyűjtöttek be, lefedve ezzel négy szomszédos ország (Szlovákia, Románia,
Szerbia, Ukrajna) összes olyan intézményét, ahol részben vagy egészében létezik magyar
tannyelvű óvó- és tanítóképzés, azaz 15 város összesen 23 intézményét.

A határon túli magyar irodalom napjai
2015. október 3. – MTI, InfoRádió
A politikai és társadalmi változások jelei az irodalomban és hatása az irodalmi
közösségekben - ez lesz a fő témája A határon túli magyar irodalom napjai
programsorozatnak, amelyet október 4. és 6. között rendeznek meg Székesfehérváron.

Külhoni magyar gyerekeknek hirdet játékot a nemzetpolitikai államtitkárság
2015. október 2. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők
A nemzetpolitikai államtitkárság újra meghirdeti külhoni alsós diákok és nagycsoportos
óvodások számára a Miénk a város! elnevezésű játékát. Az államtitkárság MTI-hez
eljuttatott tájékoztatása szerint a vetélkedőre külhoni magyar óvodások és alsós diákok
jelentkezhetnek szüleik, tanáraik segítségével. A játék során négy héten keresztül a
gyerekek településükkel kapcsolatos irodalmi, történelmi, földrajzi, gazdasági feladatokat
oldhatnak meg, amelyekkel pontokat szerezhetnek. A vetélkedő végén a pontszámok
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alapján ötven játékos nyerhet külhoni magyar iskolájának, illetve osztályának 100-100
ezer forint értékű Csodasarkot.

Kereskényi Gábor az RMDSZ szatmári polgármesterjelöltje

Erdély

2015. október 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szatmar.ro
Kereskényi
Gábor
parlamenti
képviselő
lesz
az
RMDSZ
szatmárnémeti
polgármesterjelöltje a 2016 nyarán tartandó önkormányzati választásokon – közölte a
Szatmár.ro hírportál. A városi RMDSZ-szervezetet is vezető politikust péntek este
választotta meg az RMDSZ jelöltállító bővített küldöttgyűlése. Kereskényi Gábort 199-en
támogatták a szavazáson, míg ellenjelöltjei közül Maskulik Csaba 60, Ilonczai Annamária
pedig 4 szavazatot kapott. A további két jelöltaspiráns, Zazula Béla és Günthner Tibor a
szavazás előtt bejelentette, hogy visszalép Kereskényi javára.

Korodi: oda kell figyelni az emberjogi bíróság döntéseinek végrehajtására
2015. október 2. – Erdély Ma
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának tevékenységével kapcsolatosan szólalt fel Korodi
Attila parlamenti képviselő október 1-én Strasbourgban az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlésén. Felszólalásában a képviselő méltatta a Bíróság tevékenységét, de kiemelte azt
is, hogy meglátása szerint a tagállamok részéről nagy a hiányosság az intézmény
döntéseinek végrehajtását illetően. Korodi elmondta, az Európa Tanács tagállamai
folyamatosan oda kell, hogy figyeljenek az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott
döntésekre, és azok alkalmazására. Emellett fontos, hogy proaktívak legyenek, és
szorosabban ellenőrizzék azokat a helyi intézményeket, amelyek feladata a fent említett
döntések végrehajtása.

Marosfőről üzent az erdélyi magyaroknak a védelmi miniszter
2015. október 3. – maszol.ro, Krónika
Az autonómiának nincs mit keresnie a romániai közbeszédben, egy demokratikus
országban a kisebbségeknek be kell tartaniuk az alkotmányt és a törvényeket – üzente
szombaton a romániai magyar érdekvédelmi szervezeteinek Mircea Dușa. A védelmi
miniszter a székelyföldi románok képviselőivel tartott marosfői találkozón beszélt erről.
Kifejtette, hogy a területi autonómia emlegetése „csak olajat önt a tűzre”, mert ellentmond
az alkotmány első cikkelyével, amely kimondja a román állam szuverenitását. Dușa
emlékeztette a különbözi állami tisztégben lévő magyarokat arra, hogy hivatali esküjük az
alkotmány és a törvények oltalmazására kötelezi őket, és gyakran megszegik ezt az esküt.
„Azt üzenem nekik, hogy ne uszítsák az általuk képviselt közösséget a román többség
ellen” – idézte az Agerpres a szociáldemokrata politikust.
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Együtt emlékezik október 6-án az RMDSZ, az EMNP és az MPP
2015. október 2. – maszol.ro
Az aradi vértanúk kivégzésének 166. évfordulóján közös megemlékezésre hívja a
marosvásárhelyi magyarságot az RMDSZ Maros megyei, illetve marosvásárhelyi
szervezete, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt. A szokásos helyszínen, a
Székely Vértanúk Emlékoszlopánál kerül sor az október 6. megemlékezésre, kedd délután
5 órától. Az összefogás jegyében hirdetett rendezvény az RMDSZ Maros megyei és
marosvásárhelyi szervezete kezdeményezésére, a Szövetség, az Erdélyi Magyar Néppárt és
a Magyar Polgári Párt együtt szervezi a megemlékező ünnepséget.

Nyilvános vitát szeretne az előválasztás jelöltjei között Barabás Miklós
2015. október 2. – maszol.ro, Erdély Ma
Nyilvános vitát szorgalmaz az október 11-i marosvásárhelyi előválasztás jelöltjei között
Barabás Miklós. A Civil Elkötelezettségi Mozgalom (CEMO) által támogatott független
jelölt október 8-án ülne egy asztalhoz az RMDSZ-es Soós Zoltánnal és az EMNP-s Portik
Vilmossal. A maszol.ro megkeresésére Soós Zoltán elmondta, nyitott a nyilvános vitára,
szívesen részt venne rajta. „Már a kampány kezdetekor támogattuk a közös vita
megtartását” – nyilatkozta a Maszolnak.

Utolsó útjára kísérték Fodor Imre volt marosvásárhelyi polgármestert
2015. október 2. – maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika
Csíksomlyón, a Fodor testvérek által a Csibész Alapítványnak adományozott Fodor Ház
kertjében megtartott ünnepélyes gyászszertartás után, pénteken délután utolsó útjára
kisérték Fodor Imre volt marosvásárhelyi polgármestert, a Székely Nemzeti Tanács
egykori elnökét. A Csíksomlyón született politikus Nagy Győző (1992-1996) után négy évig
volt a város polgármestere. Fodor Imre 78 éves korában hunyt el szerdán.

Bunta lemondott az udvarhelyszéki RMDSZ alelnöki tisztségéről
2015. október 2. – szekelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma
Miután a sajtón keresztül több vezető RMDSZ-es politikus is bírálta Bunta Levente
székelyudvarhelyi polgármester munkáját, az elöljáró lemondott a szövetség
udvarhelyszéki szervezetén belül vállalt alelnöki tisztségéről. Meglátása szerint már nem
tudja eredményesen betölteni a kérdéses funkciót. A polgármester pénteki
sajtótájékoztatóján egyebek mellett Verestóy Attila, az RMDSZ udvarhelyszéki szervezete
elnökének döntéseit is bírálta.

Rendben találta a székelyudvarhelyi helyi rendőrség autóját a prefektus
2015. október 3. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro
Jean Adrian Andrei Hargita megyei prefektus tegnap Székelyudvarhelyre utazott, hogy a
rendőrség autójának feliratozását ellenőrizze. A járműnek mind a négy oldalán románul és
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magyarul is elolvasható az intézmény megnevezése – tudta meg a Székelyhon László
Szabolcstól, az egység vezetőjétől, aki elmondta, a szemle során mindent rendben talált a
kormányképviselő. A prefektus korábban bírálta a helyi rendőrséget és bírságot helyezett
kilátásba, amiért a szolgálati járművükön egy oldalon magyarul, a többin pedig románul
volt feltüntetve a kérdéses megnevezés.

Soós szerint Marosvásárhely alulteljesít, és ezen változtatni kell
2015. október 3. – transindex.ro, maszol.ro
„Marosvásárhelynek meg kell adnunk az esélyt és a lehetőséget a változásra. Arra, hogy
ismét magyar polgármester vezesse. Ehhez az önök hitére, kitartására és támogatására is
szüksége van az RMDSZ jelöltjének, Soós Zoltánnak, aki bizonyított már ötgyermekes
apaként és szakmájában, a Maros Megyei Múzeum igazgatójaként is: ő a változás embere.
Kérem, támogassák, segítsenek neki, október 11-én szavazzanak rá az előválasztáson” –
biztatta Kelemen Hunor szövetségi elnök az Idősek világnapja alkalmából október 2-án,
pénteken a Maros Művészegyüttes előadótermében ünneplő marosvásárhelyi magyarokat.
Az RMDSZ elnöke megköszönte a közösség idős tagjainak a közéleti munkával és a nehéz
döntésekkel szemben tanúsított megértésüket, és hangsúlyozta: bölcsességükre és
élettapasztalatukra szükségük van a fiatalabb nemzedékeknek.

Mircea Toma azokat büntetné, akik betiltanák a székely himnuszt
2015. október 3. – maszol.ro
A székely himnusz eléneklése nem ütközik törvénybe, ezt egyetlen jogszabály sem tiltja.
Azokat kell büntetni, akik tiltani akarják - vélekedik Mircea Toma a székely szurkolók
himnuszénekléséről. A bukaresti ActiveWatch jogvédő szervezet elnökét a Gazeta
Sporturilor kérdezte, miután a lap az elmúlt napokban többször is kifogásolta, hogy
székelyföldi sportmérkőzéseken a helyi csapatok szurkolói eléneklik a székely himnuszt.
Mircea Toma úgy látja: a székelyek a himnuszukat az önazonosságuk kifejezéseként
éneklik, ha pedig a jelen levő románok ezt támadásnak értelmezik, az nem a székelyek,
hanem a románok problémája. „Nem kellene hogy sértsen minket, ha valaki magyarul
szólal meg” - magyarázta.

Felavatták a felújított Sütő András emlékházat Pusztakamaráson
2015. október 4. – maszol.ro, Krónika
Felavatták Pusztakamaráson a felújított Sütő András emlékházat. Az ingatlan – amelyet
közösségi adakozással valamint az RMDSZ anyagi támogatásával sikerült megvásárolni - a
továbbiakban művelődési központként működik. A Kossuth- és Herder-díjas író szülőháza
2013-ban került magyar közösségi tulajdonba, miután az erről szóló adásvételi szerződést
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) és az RMDSZ aláírta az örökösökkel.
Az eseményen Kelemen Hunor, RMDSZ elnök arról beszélt, hogy Sütő András tudta, hogy
az írói mivolt és a közéleti szerepvállalás mindig együtt járt. „E kettőt igazából nem
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lehetett szétválasztani: az igazi íróknál ez soha nem vált a mű rovására, a közéleti szerepet
pedig nem akadályozta az írói munka.” – mondta.

Végső szakaszába ért a vásárhelyi előválasztás előkészítése
2015. október 4. – szekelyhon.ro, Krónika
Végső szakaszába érkezett a hét végén, október 11-én rendezendő marosvásárhelyi
előválasztás. A szervezők ismételten felhívják a szavazni készülők figyelmét, hogy csak
előzetes regisztrálás következtében élhetnek demokratikus jogukkal. Regisztrálni október
8-ig, csütörtökig a www.elovalasztas.ro honlapon, a három magyar párt székhelyén, a
történelmi egyházaknál, a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) irodájában vagy a
házról házra járó önkénteseknél lehet. A választói névjegyzékbe feliratkozott személyeknek
nem kell attól tartaniuk, hogy valaki kiszolgáltatja, vagy egyéb célra használja személyes
adataikat – biztosítanak a szervezők.

RMDSZ-MPP egyeztetés a választásokról
2015. október 4. – maszol.ro, Erdély Ma, Krónika, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Az RMDSZ és az MPP az önkormányzati választásokon együttműködésre törekednek
azokon a településeken, ahol a magyarság számaránya ezt követeli, de természetesnek
tartják a választás szabadságának érvényesítését minden olyan esetben, amikor az nem
veszélyezteti a nemzeti érdekérvényesítést – erről állapodott meg a két szervezet
vezetősége a hétvégi, Marosvásárhelyen szervezett találkozón. A Kelemen Hunor RMDSZ
elnök és Biró Zsolt, MPP-vezető közötti informális egyeztetésen leszögezték: sportszerű
megmérettetésre kell törekedni, hogy ne keletkezzenek olyan sebek, melyek a választások
múltával is mérgezik a helyi közösségek életét, ellehetetlenítik az együttműködés
lehetőségét – áll az MPP tájékoztatójában. Megállapodtak: a tárgyalásokat folytatni kell
annak érdekében, hogy minden magyarlakta település esetében a lehető legjobb megoldás
születhessen. A hivatalos megbeszélésekre várhatóan még október folyamán sort
kerítenek.

Tizenöt éves évfordulót ült a Sapientia EMTE
2015. október 5. – Krónika
Tizenötödik évfordulóját ünnepelte a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
szombaton Csíkszeredában. A rendezvényen díjazták az oktatókat, majd az ünnepség után
állófogadáson és egyetemi játékdélutánon vehettek rész a jelenlévők. Dávid László, a
Sapientia EMTE rektora köszöntőbeszédében elmondta, hogy az elmúlt 15 évben több ezer
hallgató végzett és diplomázott le az egyetemen, akik közül többen sikeressé váltak.
„Intézményünk diákjainak sikerült első, második és harmadik helyezést is elhozni európai
szintű versenyekről. Olyan sapientiás hallgatók által készített filmeket is láthattunk,
amelyek bevitték az erdélyi filmkészítést a köztudatba” – méltatta volt diákjait a rektor.
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A Petőfi Sándor-programról Nagykaposon
2015. október 2. – hirek.sk
A magyar kormány nemzetpolitikai stratégiáját, illetve a Petőfi Sándor-programot
mutatták be egy szakmai fórum keretében Nagykaposon. A rendezvényre Ung-vidék
egyházvezetőit, polgármestereit, tanintézmények vezetőit, civil szervezeteket hívtak meg
azzal a céllal, hogy széles körben ismertessék a magyar kormányzatnak a szlovákiai
magyarok részére kidolgozott programokat, pályázati lehetőségeket. A találkozót a
nagykaposi székhelyű Régiófejlesztési Társulás hívta össze.

Európai Bizottság - Jóváhagyták a szlovák-magyar interreg programot
2015. október 2. – MTI, Magyar Idők, bumm.sk
Az Európai Bizottság elfogadta a 2014-2020 időszakra vonatkozó, Magyarország és
Szlovákia közötti, határon átívelő együttműködési programot. A 172 millió eurós
összköltségvetésű program célja a foglalkoztatás fellendítése, a fenntartható turizmus
ösztönzése, valamint a mobilitás fokozása új tömegközlekedési összeköttetések és
beruházások által a magyar–szlovák határ menti régióban.

Folyamatosan nő a menedékkérők száma Bősön
2015. október 2. – hirek.sk, bumm.sk
A Szlovák Műszaki Egyetem bősi intézményének épületeiben jelenleg 260 Ausztriából
érkezett, a táborban ideiglenesen elhelyezett szíriai menekült található. A bősi
menekülttáborban ideiglenesen összesen 500 Ausztriából érkező menekültet helyeznek el.
A bősi menekülttáboron kívül a homonnai, a nagyszarvai és az apátújfalui
létesítményekben is laknak migránsok, ám ezekben a táborokban számuk a tízet sem éri el.

Petíció a helyi népszavazásokért - Folyik az aláírásgyűjtés
2015. október 2. – hirek.sk
Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke aláírta azt a petíciót, amelyet az MKP
csütörtökön indított. A petíció elutasítja a migránsok kvóták alapján történő befogadását,
mivel csak az önkéntes alapon való befogadásuk megvalósítható. Elsődleges célja
felszólítani a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumát olyan jogszabályi módosítások
kezdeményezésére, amelyek értelmében az érvényes helyi népszavazások legyenek
kötelező érvényűek a kormány számára, különösen a települések közbiztonságát,
környezetvédelmi viszonyait és névváltoztatását érintő ügyekben.
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Korrupcióért elítélt polgármester a Híd listáján
2015. október 4. – Új Szó
A Híd dunaszerdahelyi járási szervezete a korábban korrupcióért elítélt nagymegyeri
polgármestert jelölte a párt parlamenti választási listájára. Lojkovič Sámuel, Nagymegyer
polgármestere a negyedik a járási jelöltlistán, közvetlenül a járásból származó három
jelenlegi parlamenti képviselő mögött. „Nem látok problémát benne, minden törvényes
feltételt teljesített” – mondta lapunknak Érsek Árpád járási pártelnök, aki bővebben nem
kívánta kommentálni az esetet. A jelölésben Bugár Béla sem lát kivetnivalót. „Ilyen alapon
az MKP egy csomó embert nem javasolhatna, mivel eljárás folyik Szigeti László ellen, sőt, a
nagyszombati kerületi elnök még mindig vizsgálati fogságban van” – nyilatkozta a Híd
elnöke.

Három magyar párt indul a választásokon

Vajdaság

2015. október 5. – Új Szó
Egyedül indul a jövő évi parlamenti választásokon a Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség – döntött a párt szombaton, Búcson megtartott országos kongresszusa. Az
elnökség javaslata alapján 50-50-50 jelölt kerül a listára a kelet-, a közép- és a nyugatszlovákiai régióból, a jelöltek sorrendjéről az elnökség dönt majd. Fehér Csaba pártelnök
elmondta, hogy más szlovákiai magyar pártok nem keresték meg őket. A párt vezetői úgy
vélik, az MKDSZ támogatottsága az elmúlt hónapokban fokozatosan erősödik. Több olyan
esetről is beszámoltak, amikor volt MKP-tagok léptek át az MKDSZ-be.

Szabadka: Az aradi vértanúkra emlékezett a Lányi Ernő Iparos Művelődési
Egyesület
2015. október 4. – Pannon RTV, Vajdaság
Az aradi vértanúkra emlékezett a szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület. Az
emlékműsorban az Életjel – Csáth Géza Művészetbaráti Kör szavalói és a Veronika
népdalkör is közreműködött. A Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület emlékműsorával
Szabadkán megkezdődött az aradi vértanúkról való megemlékezés. A következő napokban
Vajdaság több településén, egyebek mellett Zentán, Magyarkanizsán, Kishegyesen és
Nagybecskereken is megemlékeznek majd az aradi 13-akról.

Az aradi vértanúkra emlékeztek Adán
2015. október 4. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Az aradi vértanúkra emlékeztek vasárnap délelőtt Adán, a település főterén található
Damjanich-emlékműnél. A megemlékezést a Millecentenáriumi Emlékbizottság, a
Vadvirág Hagyományápoló Kör és a Vajdasági Magyar Szövetség községi szervezete hívta
életre. Az aradi vértanúk előtti tisztelgés jegyében megszervezett megemlékezés keretében

9

Vajdaság

az adai Szentháromság templomban Kurin István káplán szolgáltatott szentmisét. Ezután
a Damjanich-emlékműnél a Vadvirág Hagyományápoló Kör kórusa és a budakalászi Kamp
Kapelle fúvószenekar közösen adta elő a Himnuszt.

Megalakult a Magyar Mozgalom első önkormányzati képviselői csoportja
2015. október 4. – Vajdaság Ma
Megalakult a Magyar Mozgalom első önkormányzati képviselői csoportja, jelentette be
honlapján az augusztus 20-án alakult szervezet. Ezzel tehát választások nélkül jutottak
képviselethez az óbecsei képviselő-testületben, illetve közvetlen szerepet vállaltak a
döntéshozatalban. Mint kifejtik, az óbecsei képviselő-testület pénteki, sorrendben 40.
ülésén a négytagú Óbecse községért elnevezésű képviselői csoport bejelentette, hogy az
elkövetkezőkben a Magyar Mozgalom Hitvallásával és programjával összhangban fejti ki
tevékenységét a testületben. Az immáron Magyar Mozgalom képviselői csoport tagjai
Kaszás Veronika, Szabó Zoltán, Nemes László és Knézi Péter.

A hallgatók támogatását kéri a Szabadkai Rádió
2015. október 4. – Pannon RTV
Hétfőtől aláírásokat gyűjt a Szabadkai Rádió magyar szerkesztősége. Nyolc év után újra a
hallgatók támogatását kérik azért, hogy a Szabadkai Rádió egész napos magyar nyelvű
közszolgálati műsora fennmaradhasson – közölte Facebook oldalán a szerkesztőség.
Aktivistákat is toboroznak az aláírások gyűjtésére. Felhívásukban azt írják, a privatizáció
ellenére van törvényes módja az intézmény fennmaradásának. Arra kérik a hallgatókat,
aláírásaikkal támogassák őket, ha továbbra is szeretnék hallgatni a Szabadkai Rádió
magyar nyelvű műsorát.

Rendkívüli ülés a Szabadkai Rádióért
2015. október 4. – Magyar Szó
Hétfőn rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében próbálja a város megmenteni a
Szabadkai Rádiót. A városi önkormányzat javaslata szerint egy harmadik körben is ki
kellene írni a nyilvános felhívást és még egy esélyt adni a rádiónak, hogy vevőre találjon,
erről döntött pénteki ülésén a vkt. Az első két próbálkozás ugyanis nem járt sikerrel, a
nyilvános felhívásra senki sem jelentkezett.

A kommunikációhiány következménye
2015. október 4. – Magyar Szó
Három hónapos kommunikációs szünetet követően egy héttel ezelőtt együttes ülést tartott
a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági frakciója, s ezen az összejövetelen jelen volt
Varga László képviselő is, aki már nem tagja a pártnak. Pásztor Bálint frakcióvezetőt és
Varga László képviselőt kérdeztük arról, mik a frakción belüli megbeszélések eredményei,
hogyan politizálnak a továbbiakban. Pásztor Bálint kérdésünkre válaszolva elmondta,
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Varga László nem lett független, továbbra is a VMSZ-frakció tagja, egyrészt mert maga is
úgy nyilatkozott több alkalommal, hogy a képviselőcsoport tagja kíván maradni, másrészt
pedig azért, mert a frakció tagjai közül senki nem gondolja azt, hogy őt ki kellene zárni.

Kárpátalja

Soltész: a migrációs válság mellett Kárpátaljára is figyelni kell
2015. október 4. – MTI, Vajdaság Ma
Noha a karitatív szervezetekre is hatalmas feladatot ró a migrációs válság, három szervezet
a továbbiakban a kárpátaljai magyarság támogatására csoportosítja át erőit - számolt be az
Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős államtitkára. Soltész Miklós az M1 aktuális csatornán vasárnap este arról beszélt,
hogy a Vöröskereszthez, a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz és az Ökumenikus
Segélyszervezethez már megérkezett a 200 millió forintos kormányzati támogatás első
részlete, így kiemelten tudnak segíteni akár a horvát, akár az osztrák határnál, hogy több
szervezettel átbeszélték a problémákat és a tennivalókat, s megállapodtak abban, hogy
Kárpátaljáról sem szabad megfeledkezni.

Jótékonysági félmaratont szervezett az Ökumenikus Segélyszervezet
Beregszászon
2015. október 3. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma, karpatinfo.net
Hagyományteremtő céllal szervezett jótékonysági félmaratont szombaton Beregszászon az
Ökumenikus Segélyszervezet, amelynek két jószolgálati nagykövete, Kovács Koko István és
Lévai Anikó is részt vett a nagy érdeklődés mellett megtartott futóversenyen. A
sportrendezvényt szervező Ökumenikus Segélyszervezet célja a több száz beregszászi
fiatalt megmozdító eseménnyel az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet ukrajnai
tevékenységére, és minél több embert buzdítson az ország keleti részében dúló háború
következtében kialakult súlyos gazdasági helyzet miatt nehézségekkel küzdő családokat
támogató segélyprogramjának támogatására.

Bocskor Andrea sajtóközleménye: Tiltakozás a választási körzetek kialakítása
miatt Ukrajna egyetlen magyar többségű járásában
2015. október 2. – karpatalja.ma, Kárpátalja, karpatinfo.net
2015. október 25-én helyhatósági választásokra kerül sor Ukrajnában, melyhez sok
reményeket fűzött a kárpátaljai magyar közösség. Az európai orientációt és
demokratizálódást hangoztató Ukrajna köteles a közelgő választásokat az európai
normáknak és követelményeknek megfelelően előkészíteni és lebonyolítani, azonban a
Központi Választási Bizottság a kárpátaljai magyarság érdekképviseleti szervezeteinek
többszöri kezdeményezése ellenére is úgy alakította ki a választási körzeteket Kárpátalján,
hogy megakadályozza a magyarság képviselőinek a megyei tanácsba történő bejutását,

11

Kárpátalja

ezzel ismét megsértette a megye 12%-át alkotó nemzeti kisebbség érdekeit. Bocskor
Andrea EP-képviselő és a Fidesz-KDNP képviselőcsoport felháborodását és tiltakozását
fejezi ki az ukrán Központi Választási Bizottság ismételten diszkriminatív és jogsértő
döntése ellen.

Őrvidék

2. Bécsi Magyarbál
2015. október 5. – Volksgruppen
Több, mint 200 vendég töltötte meg az Eschenbach-Palota termeit szombat este a 2. Bécsi
Magyarbál alkalmával. A Club Pannonia elegáns rendezvényén a vendégek 60 százaléka
osztrák, 40 százaléka magyar volt. Idén kaszinóval és csárdásversennyel is kedveskedtek a
bálozóknak a vendéglátók. A Club Pannonia célja az osztrák-magyar gazdasági kapcsolatok
erősítése, bővítése. Számos kulturális rendezvényt, konferenciát, utazást szerveznek
minden évben céljaik megvalósításának érdekében.
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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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