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2015. október 6. – Krónika
Az aradi Szabadság-szobor körüli tér felújítási munkálatai miatt a hagyománytól eltérően
kizárólag a vesztőhelyen található obeliszknél tartanak megemlékezést ma a 13 vértanú
tiszteletére. 11 órától szentmisét celebrál Urbán Erik csíksomlyói ferences atya, erdélyi
érseki helynök az arad-belvárosi római katolikus templomban. Ezt követően 12.30-tól
koszorút helyeznek el a Szabadság-szobornál, a központi rendezvény pedig 16 órakor
kezdődik a vesztőhelyen, ahol házigazdaként Gheorghe Falcă, Arad polgármestere
köszönti az egybegyűlteket, majd Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, illetve Semjén Zsolt,
Magyarország miniszterelnök-helyettese mond beszédet.

Vezető hírek

Főhajtás a vesztőhelyen

Titkosszolgálati jelentés: Magyarország egyre jobban fenyegeti Romániát
2015. október 5. – maszol.ro
Nőtt a „magyarveszély” Romániában a Román Hírszerző Szolgálat 2014-es jelentése
szerint. A dokumentumból vasárnap este idézett részleteket Antena3 hírtelevízió,
amelyeket a nol.hu is ismertetett. E szerint a külföldi titkosszolgálatok intenzív munkát
folytatnak azzal a céllal, hogy megerősítsék kormányuk ellenőrzését „az azonos etnikumú
romániai közösség és főbb szervezetei” felett. Az idézett szövegrész nem említi név szerint
Magyarországot, ugyanakkor a felsorolt veszélyek és kémtevékenységek között nem nehéz
ráismerni a székelyföldi autonómia szorgalmazására és támogatására, illetve a magyar
kormány erdélyi ténykedésére.

A köznevelés átalakítása hat a külhoni magyar oktatásra
2015. október 5. – MTI, Magyar Hírlap
Ülésezett hétfőn a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) oktatási és kulturális szakbizottsága:
a testület napirendjén az idei év tematikus programja, a szakképzés éve mellett a
köznevelés átalakítása, illetve kulturális programok szerepeltek. A szakbizottsági ülésen
Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy a magyar köznevelés
átalakulása komoly hatást gyakorol a külhoni magyar oktatásra is. Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár jelezte, hogy az államtitkárság 2015-ben kiemelt
figyelmet fordított az oktatásra, valamint a gazdaságfejlesztésre, hiszen gazdaságilag is
meg kell erősíteni a külhoni magyarságot a helyben való boldoguláshoz.

Ismét meghosszabbították a Szabadkai Rádió magánosítási folyamatát
2015. október 5. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Vajdasági RTV
A Szabadkai Városi Képviselő-testület elfogadta a Szabadkai Rádió magánosítási
határidejének meghosszabbítását. A privatizáció kitolására, azért volt szükség, mert
sikertelenek voltak az intézmény eddigi értékesítésére tett kísérletek. A Szabadkai Városi
Képviselő-testület hetedik rendkívüli ülésén hosszabbította meg a Szabadkai Rádió
Privatizációs folyamatát. Ennek értelmében az új vevő a régi ár egyharmadáért, azaz közel
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Szabadtéri hálaadás Szentgyörgyön a himnuszperben hozott ítéletért
2015. október 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Több százan gyűltek össze a délutáni harangszóra, amellyel kezdetét vette a
himnuszügyben hozott kedvező döntés alkalmából szervezett ökumenikus istentisztelet
Sepsiszentgyörgy felújítás alatt levő főterén. A vasárnapi eseményen a történelmi egyházak
képviselői szólaltak fel. Az ökumenikus istentiszteleten való részvételre az RMDSZ és MPP
háromszéki vezetői buzdították a sepsiszentgyörgyieket, a hálaadás pedig a történelmi
egyházak képviselőinek bevonásával zajlott.

Erdély

13 ezer euróért veheti meg majd az intézményt. A Városi Képviselő-testület ülésén
elhangzott, hogy havonta közel hárommillió dinárba kerül az intézmény fenntartása. Az új
tulajdonosnak a vételi ár mellett ezzel a költséggel is számolnia kellene.

Új fejezetekkel bővíti szórvány cselekvési tervét az RMDSZ
2015. október 5. – transindex.ro
Konkrét, megvalósítható és számon kérhető cselekvési tervet dolgoztunk ki 2011-ben: a
számtalan szórványstratégiával, elemzéssel, elméleti munkával ellentétben – amelyek ki
tudja, hány asztal fiókjában porosodnak – mi kézzelfogható megvalósításokat ígértünk.
Azt hangsúlyoztuk akkor is, aminek szellemében most is folytatjuk munkánkat: a
szórványért nem elég csupán aggódni, hanem dolgozni is kell – fogalmazott Hegedüs
Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke hétfőn, október 5-én. Elmondta:
annak érdekében, hogy a cselekvési terv a továbbiakban is reális kérdésekre, problémákra
adhasson választ, nyújthasson megoldást, konzultációsorozatot indít a Szövetség az eddigi
megfogalmazottak kibővítésére.

Világítsuk ki Székelyföld határait – Példaértékű az összefogás
2015. október 5. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) május elején tette közé a felhívását Székelyföld
határainak kivilágítására, ezzel tiltakozva a román kormány erőszakos régiósítási szándéka
ellen. Szeptember végéig csendben folytak az előkészületek, szeptember 28-án a
háromszéki Lakócán sikeres próbatüzet gyújtottak. Erről a kezdeményezésről Dabis Attila,
az SZNT külügyi megbízottja nyilatkozott a Kossuth Rádiónak.

Kezdődnek a VI. Székelyföld Napok
2015. október 5. – Erdély Ma, Krónika
Hatodik kiadásához érkezett a székelyföldi identitástudat erősítését célzó, értékközpontú
programokat kínáló Székelyföld Napok. Az október 8–18. között sorra kerülő esemény
sorozatot Kovászna és Hargita megye tanácsa a marosszéki önkormányzatokkal, kulturális
intézményekkel és civilszervezetekkel közösen szervezi meg.
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2015. október 5. – maszol.ro, transindex.ro, Magyar Hírlap
Leváltása hatályba lépésének napján tudta meg Laczikó Enikő Katalin, hogy többé nem
vezetője az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának. A Maszolnak adott interjúban azt
nyilatkozta: nem érzi úgy, hogy ez a döntés az ő személyéről szólt.

Erdély

„Nem hiszem, hogy a leváltásom a személyemről szólt”

Elmérgesedett az előválasztási kampány Marosvásárhelyen
2015. október 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Forrósodik a hangulat Marosvásárhelyen a vasárnapi előválasztás előtt. Az RMDSZ és
Barabás Miklós független jelölt ment egymásnak a szavazás előtti nyílt vita megszervezése
kapcsán. A konfliktust az okozza, hogy az RMDSZ és a civil aktivista eltérő időpontban
képzeli a három jelölt közönség előtti vitájának megtartását. Barabás szerdán szeretne
pódiumra ülni Soós Zoltánnal és Portik Vilmossal, míg az RMDSZ a csütörtöki időpontot
javasolta. Erre a javaslatra reagálva a független jelölt kijelentette, nem hajlandó „az
RMDSZ-ukáznak” eleget tenni.

Ezek a marosvásárhelyi előválasztás szavazási helyszínei
2015. október 5. – maszol.ro
Tizenkét helyszínen adhatják le szavazatukat október 11-én azok a marosvásárhelyi
lakhellyel rendelkező magyar nemzetiségű személyek, akik regisztráltak az előválasztásra.
Arról, hogy ezt hol teszik meg, ki-ki saját maga dönthet, számítógépes rendszer
segítségével szűrik ki az esetleges kétszer szavazókat. A szavazókörzeteket a történelmi
egyházak segítéségével alakították ki a szervezők.

Tamás: nem zárható ki a megtorlás sem
2015. október 6. – Krónika
Román–magyar szerződésre, székelyföldi autonómiára van szükség – vélik a háromszéki
elöljárók a székelyföldi románok hétvégi marosfői, magyar- és autonómiaellenes
nyilatkozataira reagálva. Tamás Sándor szerint így a magyarok is garanciát kaphatnak
arra, hogy nemzeti identitásukat meg tudják őrizni. „Ellenkező esetben ismét átvernek,
mint sokszor az elmúlt 95 évben” – tette hozzá a tanácselnök, emlékeztetve, nem az első
eset, hogy Mircea Dușa védelmi miniszter fenyegetőzik.

Politikusokkal egyeztet a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
2015. október 5. – Krónika
Újabb találkozót szervez a Királyhágómelléki Református Egyházkerület a partiumi
református lelkipásztorok és a térség elöljárói, parlamenti képviselői számára. Ezúttal
csütörtökön, október 8-án Nagykárolyban gyűlnek össze a lelkészek és politikusok, derül
ki az egyházkerület közleményéből. A találkozó fő témáját a jövő évi választások adják,
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2015. október 6. – Krónika, szekelyhon.ro
Mintegy tízperces tétovázás és egyeztetés után, tegnap délelőtt a marosvásárhelyi
városházán iktatták Portik Vilmos, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) megyei elnöke
állampolgári kezdeményezéséhez szükséges aláírásokat. Az október 11-ei előválasztásokra
készülő politikus néhány héttel korábban civilként egy határozattervezetet dolgozott ki, az
Azomureș vegyipari kombinát szennyező hatásának független szakértőkkel történő
felmérését szorgalmazva. A jogszabály értelmében Portiknak össze kellett gyűjtenie a
szavazókorú lakosság 5 százalékának az aláírását, ehhez képest a néppárti vezető
lényegesen több, 6357 aláírással jelentkezett a közönségszolgálati osztályon.

Lezsák Sándor lesz a kassai Rákóczi-emlékhét fővédnöke
2015. október 5. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
A magyar-szlovák kapcsolatok erősítése érdekében Rákóczi-expressz elnevezéssel
emlékhetet tartanak Kassán október végén a fejedelem, illetve az 1956-os forradalom
évfordulóihoz
kapcsolódva.
Lezsák
Sándor
a
Parlamentben
tartott
sajtótájékoztatón elmondta, azért vállalta a kulturális rendezvény fővédnökségét, mert
meggyőződése szerint az jól szolgálja a két nép közötti kapcsolatok erősítését. Szesztay
Ádám, Magyarország kassai főkonzulja elmondta: a rendezvényt meghatározza II. Rákóczi
Ferenc szellemisége, a régióban élő népek, magyarok, szlovének, rutének összefogása a
hazáért.

Erdély

Azomureș: 6000 aláírást gyűjtött össze az EMNP

Felvidék

célja pedig a meghívó írói szerint a lehető legteljesebb magyar képviselet elnyeréséhez
szükséges politikai közbizalom helyreállítása.

Egyedül indul a választásokon az MKDSZ
2015. október 5. – bumm.sk
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség hétvégi kongresszusán beszédet mondott Toró
T. Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt képviseletében. Toró szerint az MKDSZ létrejötte
biztosítja a politikai pluralizmust a szlovákiai magyarság számára, mely értékes lehet, ha
bölcsen élnek vele. Az erdélyi politikus elmondta, hogy a közösség sokat veszít azzal,
hogyha csak egy párt képviseli az érdekeit. A bumm.sk hírportált érdekelte, hogy mit
gondol Toró a Fidesz politikájáról, mely Erdélyben támogatja a politikai pluralitást,
Szlovákiában viszont egy párt mellett kötelezte el magát. A politikus erre azt mondta, hogy
a felvidéki magyar pártok feladata, hogy megismertessék a saját programjaikat a Fidesszel,
és meggyőzzék a kormánypártot arról, hogy a magyar nemzetpolitika számára érték
a pluralizmus. Toró szerint ez nem lesz könnyű, s ő maga is sokszor érezte, hogy
Magyarországon felszínesen kezelik a kisebbségi problémákat.
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2015. október 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Október 1-4. között került sor a szlovákiai magyar egyetemistákat és fiatalokat tömörítő
szervezet, a Diákhálózat Hallgatói Parlamentjének XXIV. rendes ülésére. A
felsőoktatásban tanuló diákok érdekvédelmével, oktatásával és kulturális életével
foglalkozó Diákhálózat aktivistái Jabloncán gyűltek össze, hogy megvitassák az elmúlt fél
év történéseit a szervezet működésének szempontjából.

Felvidék

Tanácskozott a Diákhálózat Hallgatói Parlamentje

A duális képzésre 422 középiskolás jelentkezett

Hagyományos koncert az aradi vértanúk emlékére
2015. október 5. – Vajdaság Ma
A nagybecskereki székesegyházban hétfő este a Himnusz hangjaival kezdődtt a
nagybecskereki Emmanuel kamarakórus által megrendezett hagyományos hangverseny,
amellyel immár 13. alkalommal tisztelegnek az aradi vértanúk emléke előtt. Lázár Vilmos
tiszteletére Várady József és neje, Cikajló Ágnes tíz éve állíttatta az emléktáblát, és azóta
méltó módon emlékezik a nagybecskereki közösség. A hangverseny előtt helyezték el
ezúttal is megemlékezés virágait.

Vajdaság

2015. október 5. – Felvidék Ma
A duális oktatási rendszerbe ebben a tanévben összesen 422 középiskolás és 82 cég
jelentkezett. A legtöbb tanuló a gépészet, a fémfeldolgozás és az elektrotechnika területén
vesz részt a képzésben. A minisztérium több középiskolás bekapcsolódásával számolt.
„Ami a tanulók részéről megnyilvánuló csekély érdeklődést illeti, ezt az idő rövidségének
tudjuk be, ugyanis a munkáltatóknak nem maradt elég idejük arra, hogy kellőképpen
propagálják tevékenységüket és ily módon kapcsolatot teremtsenek a tanulókkal” –
magyarázta az oktatásügyi tárca. Reményeik szerint azonban jövőre jóval magasabb lesz
azon tanulók száma, akik bekapcsolódnak majd a duális képzésbe.

Múltidézés és kegyeletadás Zomborban
2015. október 5. – Vajdaság Ma
Október 5-én, az aradi emléknap elődélutánján a mindenkori hősökre, forradalmárokra,
áldozatokra és mártírokra emlékeztek a hagyományos Kegyeleti nap keretében a zombori
Magyar Polgári Kaszinó szervezésében. Az esemény szónokai, mind az emlékobeliszknél,
mind a Kaszinóban, igyekeztek összefüggést keresni a múlt üzenete és a napjaink
magyarságát nyomasztó helyzet között. Mindketten hangsúlyozták, akkor van értelme a
múltidézésnek és a Kegyeleti napihoz hasonló megemlékezéseknek, ha a megidézett hősök
emlékéből, példamutatásából képesek vagyunk erőt meríteni az aktuális nehézségek
leküzdéséhez. Hogy erre meg van a lehetőség mi sem bizonyítja ékesebben, mint a Kaszinó
épületének évek óta zajló, folyamatos felújítása, bővítése és korszerűsítése.
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2015. október 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Ceglédi Rudolf polgármester és Sárosi Gabriella, a Stevan Sremac Általános Iskola
igazgatója ma délután ünnepélyes keretek között leleplezte a Thurzó Lajosnak emléket
állító táblát a költőről elnevezett általános iskola folyosóján. Az alkalmi műsorral kísért
emléktábla-avatáson jelen volt Kormányos Katona Gyöngyi, a községi tanács művelődéssel
és oktatási ügyekkel megbízott tagja is. Zenta Község Önkormányzata 2005-ben, Thurzó
Lajos születésének 90. évfordulója alkalmából emléktáblát helyezett el a szülőházán. A mai
naptól a költő egykori iskolája is emléktáblával tiszteleg a költő, közíró, újságíró emléke
előtt.

Vajdaság

Zenta: Emléktáblát avattak a Thurzó Lajos iskolában

Pintér Attila magyar nagykövettel tárgyalt Pásztor István és Bojan Pajtić
2015. október 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A tartományi parlament működéséről tájékoztatta Pintér Attilát, Magyarország belgrádi
nagykövetét Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke. A nagykövettel folytatott
tárgyalása során Pásztor a tartományi választások megtartásával kapcsolatos különböző
információkra utalva leszögezte: a választásokat a törvényes előírásokkal összhangban
tartják majd meg, valószínűleg a jövő év tavaszán. Pásztor és Pintér értékelése szerint
nagyon jók Magyarország és Szerbia kapcsolatai, ami tükröződik Vajdaság és a magyar
megyék régióközi együttműködésében is, különös tekintettel a gazdaság területére. A
sikeres kapcsolatok megértése és erősítése alapvető fontosságú a mostanáig épített jó
viszony ápolásához, jelentette ki Bojan Pajtić tartományi kormányfő, aki ma fogadta Pintér
Attilát, Magyarország belgrádi nagykövetét. A találkozón Branislav Bugarski regionális
együttműködéssel és helyi önkormányzatokkal megbízott tartományi titkár is részt vett.

Pásztor István: 15 éve senki nem gondolta volna, hogy ez megtörténhet
2015. október 5. – Pannon RTV, Magyar Szó, Hét Nap, Magyar Hírlap
Tizenöt év alatt megváltozott a szerbiai politika, így ami a Milošević-rezsim
megbuktatásakor még elképzelhetetlennek tűnt, ma már realitás, és az akkori állapotok
ma már nem érvényesek – jelentette ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség
elnöke. A VMSZ tavaly minden korábbinál több, hat képviselőt tudott a 250 fős szerb
törvényhozásba delegálni, emellett pedig koalícióra lépett azokkal a pártokkal, amelyek
hatalmának megdöntésében 15 éve részt vett. Pásztor István ezt úgy kommentálta, hogy
megváltozott a szerbiai politikai színtér, “pártok jöttek létre, pártok tűntek el, politikai
ambíciók fogalmazódtak meg”, és ezt hitelesítették a tavalyi választások, majd az azt
követő koalíciós megállapodások.
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2015. október 5. – MTI, karpatalja.ma
Ünnepélyes keretek között búcsúzik ma a Puskás Ferenc Stadion, korábbi nevén a
Népstadion, amelynek újjáépítés előtti bontása a közeljövőben kezdődik. Magyar Zoltán, a
magyar labdarúgó-válogatott korábbi technikai igazgatója, a Viszlát, stadion! elnevezésű
rendezvény ötletgazdája és főszervezője az MTI érdeklődésére elmondta: a széles
sportbaráti összefogással megvalósuló eseményen a társadalom több rétege képviselteti
magát. A stadionbúcsúztatóra a belépés ingyenes, de a bejáratokhoz becsületkasszákat
helyeznek el, a bevételt pedig a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai labdarúgóutánpótlásképzés támogatására fordítják.

Kárpátalja

Kárpátalját segíti a Puskás Stadion

A külső független tesztelés felülvizsgálatát kérik a kárpátaljai nemzetiségi
szervezetek
2015. október 5. – karpatalja.ma, mukachevo.net
A kárpátaljai nemzetiségi-kulturális szervezetek képviselői azzal a kéréssel fordultak a
megyei tanácshoz, hogy tökéletesítsék a külső független tesztelés menetét – adta hírül a
mukachevo.net hírportál október elsején. Külön kérelmezték, hogy 2016-ban magyar,
román és szlovák nyelvből is lehessen független tesztet írni. A szervezetek azt is kérték,
hogy vizsgálják felül az ukrán nyelv és irodalom külső független teszt
követelményrendszerét a nemzetiségi iskolák végzősei számára.

8

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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