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Vezető hírek

Potápi: a közmédia segíti a nemzetpolitika bekerülését a hírekbe
2015. október 8. – MTI, hirek.sk
A nemzetpolitika nem kerülne a hírekbe, ha a közmédia nem segítené megjelenését mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön
Székesfehérváron, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Kós Károly
Kollégiuma által szervezett külhoni tudósítók találkozóján. Potápi Árpád János
rámutatott: a nemzetpolitika a politika egyik olyan területe, amelyről sokat nem
hallanának az emberek, ha csak kereskedelmi csatornák léteznének. A nemzetpolitika
nélkül, pártoktól és kormányoktól függetlenül, egységes magyar nemzetről sem lehet
beszélni - jelentette ki. Megjegyezte, hogy a média köti össze a magyar nemzetet Sydneytől
Kolozsvárig.

Bemutatták az MKP önkormányzati koncepcióját az Európai Parlamentben

Magyarország

2015. október 8. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Az Európai Parlament kisebbségi ügyekkel foglalkozó frakcióközi munkacsoportja, az
intergroup október 8-i ülésének napirendjén kiemelt témaként szerepelt a szlovákiai
magyar közösség helyzetének elemzése és a Magyar Közösség Pártja önkormányzati
koncepciójának bemutatása. Az tanácskozás csaknem száz résztvevőjét Csáky Pál, az MKP
európai parlamenti képviselője, a rendezvény kezdeményezője nyitotta meg. Röviden
felvázolta a félmilliós szlovákiai magyarság történetét, szerepét az elmúlt 25 év szlovákiai
történéseiben. Hangsúlyozta, az MKP két szlovákiai kormányban is tanúságot tett arról,
hogy képes a demokratikusabban gondolkodó szlovákokkal együttműködni az ország
problémáinak megoldásán. Berényi József, az MKP elnöke a felvidéki magyarságot érintő
jelenlegi problémákról szólt. Tájékoztatta a jelenlévőket az MKP egy átfogó megoldási
csomagjáról, amely megoldás lehet a Szlovákiában élő kisebbségek problémáira.

Fontos a múlt sebeinek begyógyítása az Anyaországban és külhonban
egyaránt
2015. október 8. Kormany.hu, MTI
Dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes
államtitkára beszédet mondott Kolozsváron, ahol a holokauszt áldozataira emlékeztek
Járosi Andor, egykori evangélikus esperes emlékművénél, aki embermentő
tevékenységéért Világ Igaza elismerésben részesült. Latorcai Csaba hangsúlyozta: méltó
módon kell megemlékeznünk a XX. század szörnyű traumáinak valamennyi ártatlan
áldozatára az első világháborútól, a trianoni békediktátumon és a vészkorszakon át a
kommunista önkény tombolásáig.
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Magyarország

Az egykori Bereg vármegyét bemutató kiállítás nyílik Nyíregyházán

Erdély

2015. október 8. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja
Az egykori Bereg vármegye múltját bemutató kiállítás nyílik pénteken a nyíregyházi Jósa
András Múzeumban. Bene János múzeumigazgató az MTI-nek csütörtökön elmondta: az
intézmény Lehoczky Tivadar, a valamikori vármegye főügyésze, régésze, történésze és
néprajzkutatója, Bereg monográfiájának írója születésének 185., halálának 100.
évfordulója alkalmából rendezi a tárlatot. Bemutatják Lehoczky Tivadar és muzeológus
utódai munkásságát, amelyek hozzájárultak Bereg vármegye történetének feltárásához, az
ott élő népek régészeti hagyatékának összegyűjtéséhez, valamint a térség folklórjának,
tárgyi néprajzának feltérképezéséhez és megismertetéséhez.

"Fővárosból" kisváros? Összeraktuk Bunta Levente sztoriját
2015. október 8. – transindex.ro
Az elmúlt hetek eseményei felkavarták az állóvizet a “legmagyarabb város”,
Székelyudvarhely politikai háza táján is. Arros Orsolya személyében párton belüli kihívója
akadt a mostani polgármesternek, Bunta Leventének, aki azóta új irányú politizálást
hirdetett, és sokkal nyíltabban vállalja akár az RMDSZ-en belüli konfrontálódást is.
Székelyudvarhely elfáradt, új vezetésre van szüksége, vallják a polgármester kritikusai, de
ő felvette a kesztyűt, és szabadságharcot hirdetett.

Temesváron lesz az idei Magyar Szórvány Napjának központi rendezvénye
2015. október 8. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége úgy döntött, hogy 2015-ben a Magyar Szórvány Napjának
központi rendezvényét Temesváron szervezik meg. A szövetség 2011-ben nyilvánította
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésnapját, november 15-ét a Magyar Szórvány
Napjává, azóta minden évben más helyszínen ünnepli meg a jeles alkalmat. Az idei kiadást
az Ügyvezető Elnökség a Temes megyei szervezettel közösen bonyolítja le.

Összefogást kezdeményez az RMDSZ az erdélyi magyar értékek védelmében
2015. október 8. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
„A Magyar Értéktár példáját követve létrehoztuk azt a bizottságot, amelynek feladata az
erdélyi értékek beazonosítása, a Magyar Értéktárba való emelése" – ismertette az Erdélyi
Magyar Értéktár Bizottság szerepét Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető
alelnöke október 8-án, csütörtökön.
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Alkotmányosságot veszélyeztető
autonómiatörekvéseket a SRI

székely

2015. október 8. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, hirado.hu, Magyar Hírlap
A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) az alkotmányosságot veszélyeztető tényezők közé
sorolta 2014. évi jelentésében a székelyföldi autonómiatörekvéseket. A jelentést a
parlament honlapján hozták nyilvánosságra. A 39 oldalas dokumentumban egyetlen
bekezdés foglalkozik az "etnikai alapú szélsőségességgel". Ebben a SRI megállapítja, hogy
az autonómiapárti diskurzust az autonómia nyílt hirdetése jellemezte. "Külföldön Bukarest
'magyarellenes politikájának' a nemzetköziesítése volt a cél, belföldön a 'székely'
etnokulturális sajátosságok agresszív kihangsúlyozására esett a hangsúly" - állapította meg
a SRI a parlament elé terjesztett jelentésében.

Biró: ígéretet van, határidő nincs az autonómiatervezet beterjesztésére
2015. október 8. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Egyelőre töretlen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a Magyar Polgári
Párt (MPP) együttműködése, noha az utóbbi politikai alakulat vezetője, Biró Zsolt pár
hónapja úgy nyilatkozott, hogyha az RMDSZ nem nyújtja be szeptemberben a
parlamentbe a közösen kidolgozott székelyföldi autonómiatervezetet, akkor felfüggesztik
az együttműködést. Nos, ez egyelőre nem történt meg. A Kossuth Rádió munkatársa, Erdei
Edit Zsuzsanna erről kérdezte az MPP elnökét, Biró Zsoltot.

Lendületben a honosítás Temes megyében
2015. október 8. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Szeptembertől a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Eurotrans nevű
alapítványa is bekapcsolódott az egyszerűsített honosítás folyamatába. Az alapítványnak
19 területi irodája van, ezek közül az egyik Temesváron működik. Munkatársai pedig célul
tűzték ki a megye településeinek felkeresését az igények felmérése és a szolgáltatások
kiterjesztése érdekében. A Kossuth Rádió munkatársa, Lehőcz László az Eurotrans
Alapítvány munkatársát, Kovács Zsombort, a Temes megyei RMDSZ ügyvezetőjét kérdezte
a részletekről.

A nyelvi jogok helyzetéről tanácskoznak Bukarestben
2015. október 8. – Erdély Ma
Bukarestben tartja soron következő közgyűlését az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat,
melyhez tavaly novemberben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is csatlakozott. A hétvégi
tanácskozáson az EMNT részéről Sándor Krisztina ügyvezető elnök lesz jelen. A jelenleg
44 európai nyelvi közösség tagságával működő Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat a
különböző európai kisebbségi- és regionális nyelvek egyenlőségéért küzd, s
tevékenységével az Európai Unió döntéshozóinak figyelmét igyekszik felhívni a kevésbé
használt nyelvek jogi helyzetére, s a kisebbségek érdekérvényesítésének problémáira.
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2015. október 8. – maszol.ro
Marosvásárhely 47 ezer szavazásra jogosult magyar lakosa közül eddig már több mint
kilencezer személy regisztrált a vasárnapi előválasztásokra, a csütörtök éjféli határidőig ez
a szám várhatóan meghaladja a tízezret is. Amennyiben sikerül a három politikai
alakulatnak megegyezni, a vasárnapi szavazáskor akár a helyszínen is lehet majd
regisztrálni – közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján Soós Zoltán. Az előválasztás RMDSZes jelöltje hozzátette: kezdeményezésükre a Magyar Polgári Párt pozitívan reagált, az
Erdélyi Magyar Néppárt részéről még nem érkezett válasz.

Erdély

Előválasztások: tízezernél is több regisztrációra számítanak

Sepsiszentgyörgy komolyan gondolja a fővárosi címet!
2015. október 8. – maszol.ro, Krónika
Elkészült a Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa 2021 projekt pályázata, azt
szombaton a háromszéki megyeszékhely rendkívüli tanácsülését követően postázzák a
Művelődési Minisztériumnak, jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád.
Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a város történetében először fordul elő, hogy
hétvégére hívják össze a képviselő testületet, amely elfogadja a város kulturális stratégiáját
majd az ülés után postázzák a vaskos pályázati csomagot.

Titkosított helyi tanácsi ülések
2015. október 8. – Bihari Napló, Krónika
Súlyos vádakat fogalmazott meg Csomortányi István az EMNP Bihar megyei szervezetének
elnöke több RMDSZ-es irányítású Bihar megyei helyi önkormányzattal szemben. „Bihar
megyében tizennégy helyi tanácsban van tanácsosunk, és Paptamási községet leszámítva
mindenhol súlyos problémáink vannak a polgármesterekkel és a jegyzőkkel a közérdekű
információk kezelése vonatkozásában” – kezdte tegnapi sajtótájékoztatóját Csomortányi
István, az EMNP Bihar megyei szervezetének elnöke, aki a továbbiakban elmondta, hogy a
párt megyei szervezete egy honlapot kíván létrehozni, ahol közölni akarja a Bihar megyei
magyar többségű települések helyi önkormányzatai által kötött szerződéseket, illetve az
önkormányzatok által alkalmazott személyek névsorát.

Antal Árpád: nehéz román partnert találni
2015. október 8. – Krónika
A belpolitikai instabilitás miatt nehéz megtalálni a román partnereket a magyar–román
együttélési stratégia kialakítására, erre minden bizonnyal nyugati partnerek bevonására is
szükség lesz – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy
polgármestere. Antal Árpád szerint „minden irányból” megvan az akarat az elmúlt évben
Allen H. Kassof, a Project on Ethnic Relations (PER) amerikai szervezet volt elnöke által
kezdeményezet magyar–román tárgyalások folytatására. Antal Árpád hozzátette, jelenleg
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Erdély

az országban akkora a politikai bizonytalanság, hogy nehéz megfelelő román
tárgyalópartnereket találni ahhoz, hogy haladjanak az egyeztetéssel. „Két évvel ezelőtt még
egyértelműen látszott, kit kell egy asztalhoz ültetni, hogy megegyezés esetén
kialakulhasson egy magyar–román együttélési stratégia az elkövetkező 10–15 évre, ám ma
már nehéz ezeket az embereket megtalálni” – jegyezte meg az elöljáró.

Szabálytalanságok, adósság a PKE-n
2015. október 8. – Krónika
Hiányosságok és szabálytalanságok állapíthatók meg a Partiumi Keresztény Egyetem
(PKE) elmúlt évi gazdálkodásában és pénzügyvitelében, ugyanakkor az utóbbi évek
folyamán a tanintézet jelentős adósságokat is felhalmozott. Minderről Tőkés László, a
nagyváradi felsőoktatási intézmény alapítók tanácsának elnöke számolt be annak kapcsán,
hogy a kolozsvári székhelyű Sapientia Alapítvány ellenőrzi ezentúl a PKE pénzügyi
tevékenységét és a magyar államtól kapott támogatás kezelését.

Soós, Portik és Barabás áll rajthoz a marosvásárhelyi előválasztáson
2015. október 9. – Krónika
Tapasztalatára és az RMDSZ támogatására hivatkozva gyűjtene voksokat a vasárnapi
marosvásárhelyi előválasztáson Soós Zoltán múzeumigazgató, aki elsődleges céljának
tartja a levegőt szennyező Azomureș vegyipari kombinát bezárását. A néppárti Portik
Vilmos azt szeretné elérni, hogy a megyeszékhely felkerüljön a befektetésbarát városok
térképére. Eközben a független Barabás Miklós hatékonyabb közösségi érdekvédelmet
akar meghonosítani.

A SRI és az autonómia
2015. október 9. –Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „bukaresti illetékesek ingerküszöbét is elérte, hogy a
romániai magyarok megelégelték: a román kormány – élen a külüggyel – a kisebbségi
jogokat számon kérő megnyilatkozásokra állandóan azt a hazugságot mantrázza, hogy
Románia a kisebbségek valóságos paradicsoma, amely példaként szolgálhat más országok
számára is. Ehelyett egyrészt bel- és külföldön az a hivatalos magyar álláspont, hogy a
kisebbségek paradicsoma akkor valósul meg, amikor ezt maguk a kisebbségek mondják,
másrészt pedig elindult egy angol nyelvű tájékoztatási program, amelynek keretében a
román hatóságok magyarellenes visszaéléseiről, a jogkövetelésekkel szembeni
ellenállásról, vagyis a valós helyzetről tájékoztatják a külföldi fórumokat”.
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Felvidék

Bárdos nem lesz listavezető
2015. október 8. – Új Szó
Az MKP listáján előkelő helyen szerepel majd Bárdos Gyula is, akit sokan a lista első
helyén látnának a legszívesebben. A Magyar Közösség Pártjának néhány szimpatizánsa
Bárdos Gyulát, a Csemadok országos elnökét látná szívesen a párt választási listájának
élén. „Néhányan valóban megszólítottak ezzel az elképzeléssel, én azonban nem látok okot
arra, hogy a párt listáját ne annak elnöke vezesse” – mondta lapunknak Bárdos Gyula.
Hozzátette, nem szeretne feszültséget a pártban, ezért ha az országos tanácson jelölnék az
első helyre, akkor visszautasítaná.

Konferencia a szlovákiai magyar oktatás előtt álló kihívásokról
2015. október 8. – hirek.sk
A szlovákiai magyar oktatás kihívásiról és az arra adható civil válaszokról tanácskoznak
Gyűgyfürdőn október 9. és 11. között a Rákóczi Szövetség szervezésében. A konferencián a
Rákóczi Szövetség 25 regionális partnerszervezetének képviselői vesznek részt, Pozsonytól
Nagykaposig. A résztvevő szervezetek képviselői évek óta a szövetség sikeres Beiratkozási
Programjának helyi szervezői, a szlovákiai magyar iskolaválasztási kampányok civil
önkéntesei – tájékoztatta portálunkat a Rákóczi Szövetség.

Molnár Norbert marad az Új Szó főszerkesztője, legalábbis még egy darabig

Vajdaság

2015. október 8. – bumm.sk
Az egyetlen szlovákiai magyar napilap, az Új Szó főszerkesztője, Molnár Norbert júniusban
bejelentette, hogy távozni fog a lap éléről. A bejelentés után a főszerkesztőváltás több
lehetséges időpontja is szóba került. Molnár most úgy nyilatkozott, meghatározatlan időre
mégis a lap élén marad.

Deli Andor: Ismételten megvédtük a kisebbségek jogait
2015. október 8. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Ismételten megvédtük a kisebbségek jogait – így összegezte Deli Andor vajdasági EPképviselő az Európai Unió–Szerbia Stabilizációs és Társulási Közös Parlamenti Bizottság
ülését. Deli szerint kiegyensúlyozott ajánlás született, a megszavazott szövegbe bekerültek
a mindkét fél számára lényeges pontok. Az EP-képviselők a média- és a szólásszabadságot,
és a független intézmények, elsősorban az ombudsman védelmét hangsúlyozták. Deli
Andor, aki az EP vezérszónoka volt az emberi jogi és kisebbségi témában, arra hívta fel a
figyelmet, hogy fontos az, hogy ne csorbuljanak a kisebbségek szerzett jogai, különösen az
oktatás és a hivatalos nyelvhasználat terén.
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Vajdaság

Elindult a Petőfi Sándor-program
2015. október 8. – Pannon RTV
Gyakorlatban is elindult a Petőfi Sándor-program. A magyarországi Nemzetpolitikai
Államtitkárság által létrehozott programban ösztöndíjas fiatalok segítik a szórványban élő
magyar közösségeket. 50 fiatal költözött el a magyarlakta településekre szerte a Kárpát–
medencében. Vajdaságba öt településre érkeztek meg az ösztöndíjasok. A többi között
Doroszlóra. Vajdaság szórványfalvaiban május közepéig szorgoskodnak majd a Petőfi
Sándor-program résztvevői. A kezdeményezés fő célja a fogyásban lévő magyarság
önazonosság-tudatának megerősítése, a közösségek segítése és a kapcsolatépítés.

Az MPSZ a Szabadkai Rádióról
2015. október 8. – Vajdaság Ma
Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke sajtótájékoztatón ismertette pártja
álláspontját a Szabadkai Rádió körül kialakult ügy kapcsán. A pártelnök a VMSZ-t és az
MNT-t kritizálta médiapolitikájuk miatt. Rácz Szabó elmondta, érvénytelennek tekinti a
rádió sorsát érintő MNT-szavazást, mert azt az MNT elnöke nem jelentette be, viszont a
Szabadkai Rádiót támogató alapítvány megalapítását támogatja.

Bunford Tivadar: Működnek a helyi közösségi testületek Szabadkán
2015. október 8. – Pannon RTV
Mindenhol működnek a helyi közösségi testületek Szabadkán – mondta Bunford Tivadar,
a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai szervezetének elnöke a Pannon TV Közügyek
című műsorának. A választások eredményeit követően a Szerb Haladó Párt és a VMSZ
koalíciós tárgyalásai gördülékenynek bizonyultak. A VMSZ a Kelebia és a Makkhetes Helyi
Közösségekben azonban a vártnál gyengébben szerepelt. Bunford Tivadar ezzel
kapcsolatban úgy fogalmazott, a felelősség elől nem kell elmenekülni, és a párt ezekben a
helyi közösségekben is mindent megtesz majd a helyiek érdekében.

Határon túli tudósítók találkozója
2015. október 8. – Pannon RTV
Határon túli tudósítók találkoznak a napokban Székesfehérváron. A Nemzeti Emlékhelyen
egy-egy szál virággal tisztelegtek államalapító Szent István királyunk előtt a Külhoni
Tudósítók Fehérvári Találkozójának résztvevői. Az Erdélyből, Vajdaságból és Kárpátaljáról
érkezett rádiós és televíziós újságírók október 9-ig tartózkodnak Székesfehérváron. Ma a
Városháza Dísztermében a nemzetpolitika helyzetéről és az MTVA műsorstruktúrájának
tervezett változásairól is hallhattak előadást a média szakemberei.
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2015. október 9. – MTI, InfoRadio
Kárpátaljai magyarok téli megélhetéséhez és a fóti gyermekfaluban élő menekült
gyermekek életkörülményeinek javításához ad támogatást a főváros III. kerületének
önkormányzata. Óbuda-Békásmegyer polgármesteri hivatala az MTI-hez eljuttatott
közleményében azt írta: a beregszászi járásban és Aknaszlatinán nyolcvan háztartás
kaphat a kritikus, téli időszakban tűzifát, élelmiszert, vagy a kiegyenlített gázszámla,
kiváltott gyógyszer ellenértékét. A háztartásoknak átlagosan 50 ezer forint támogatást ad
az önkormányzat - írták. Hozzátették: a képviselő-testület a Magyar Máltai
Szeretetszolgálatot bízta meg, hogy juttassa el a támogatást a rászorulókhoz.

Kárpátalja

Kárpátaljai rászorulókat és menekült gyermekeket támogat a III. kerületi
önkormányzat

Szalagavató a Beregszászi Magyar Gimnáziumban

Őrvidék

2015. október 8. – karpatinfo.net
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumot méltán tartják számon Kárpátalja
legerősebb tehetséggondozó oktatási intézményei között. Annak ellenére, hogy nincsenek
meg a kívánt tárgyi feltételek a színvonalas oktatáshoz, az itt dolgozók lelkiismeretes
munkájának köszönhetően a diákok igen szép sikereket érnek el különböző
megmérettetéseken. S hogy a gimnáziumban az igaz értékek megismerésére és
elsajátítására nevelnek, arról az elmúlt pénteken megtartott szalagavató ünnepségen is
meggyőződtünk: a most végzős diákok tiszta hittel vallottak barátságról, a szülőföld iránti
szeretetről, kitartásról, nemzeti hovatartozásról, tisztességről, becsületről, igaz emberi
értékekről.

35 éves a Virgonc - jubileumi ünnepség
2015. október 8. - Volksgruppen
Alapításának 35. jubileumát ünnepli október 11-én, szombaton az alsóőri Virgonc
Néptáncegyüttes. A községháza dísztermében este 18.00-tól színpadi produkciókkal,
nyilvános táncházzal és vendégfellépőkkel várják a Virgonc alapító és jelenlegi tagjai az
érdeklődőket.

Európa-Club: Magyar emlékhelyek Szicílián
2015. október 8. - Volksgruppen
Az Európa-Club Bécsi Magyar Kultúregyesület egy ötnapos kultúrtörténeti kirándulást
szervezett Szicíliára, a magyar emlékek nyomába szeptember végén. Az utazás szakmai
vezetője Dr. Csorba László történész, a Nemzeti Múzeum főigazgatója volt, ő vezette a 40
fős csoportot.
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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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