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Az MKP petíciót indít a menekültkvóták ellen és a helyi népszavazások 
ügyében 
2015. október 1. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 
A mai nappal aláírásgyűjtést indított a Magyar Közösség Pártja a helyi népszavazások 
érdekében, az elmúlt időben ugyanis több példa is volt arra, hogy a kormány nem vette 
figyelembe a népszavazások eredményét – jelentette be sajtótájékoztatón a párt elnöke, 
Berényi József. Az aláírásgyűjtés célja, hogy úgy módosuljanak a vonatkozó törvények, 
hogy a kormány számára a helyi népszavazások eredménye kötelező érvényű legyen. Az 
utóbbi időszakban két esetben is megtörtént, hogy a kormány figyelmen kívül hagyta a 
települések lakóinak népszavazáson kifejezett akaratát. Pered esetében a magyar 
helységnévre vonatkozó referendum eredményét ignorálta a kormány, legutóbb pedig a 
bősiek akaratát nem vette tudomásul, akik elutasították, hogy ismét menekülttábor legyen 
községükben. Az MKP aláírásgyűjtése két témában fogalmazódott meg. Egyrészt 
jogszabály-módosítást kezdeményez a helyi népszavazások érdekében, mégpedig a 
települések közbiztonságát, környezetvédelmi viszonyait és a névváltoztatását érintő 
ügyekben. A másik kérdés a kötelező kvóták ügye. Ebben a kérdésben az MKP egyetért a 
kormánnyal, vagyis úgy véli, nem lehet a menekültek befogadására meghatározott 
kvótákat kötelezővé tenni. 
 

Döntöttek a kisebbségi kultúrák finanszírozásáról, megdupláznák a 
pályázatokra szánt összeget 
2015. október 1. – bumm.sk, Új Szó 
A parlament első olvasatban elfogadta a Híd kisebbségi kultúrák finanszírozásáról szóló 
javaslatát. A törvénytervezet alapján a duplájára nőne a magyar kultúrára fordítható 
összeg és a kulturális önkormányzatiságot is biztosítaná az új szabályozás. A jogszabályt 
ugyan még a második olvasatban is el kell fogadna a parlamentnek, a jelenlegi változat 
mellett azonban 109 képviselő szavazott igennel, 1 nemmel, és 19-en tartózkodtak. A Híd 
javaslatát az összes parlamenti párt frakciója támogatta. Solymos László a Híd 
frakcióvezetője korábban elmondta, hogy a parlament elé kerülő törvénytervezet egy ún. 
Kisebbségi Kulturális Alap létrehozásával számol, és ezen belül kerülnek egymástól 
elkülönítésre az egyes kisebbségek. A döntéshozatal legfontosabb szintjét a szakmai 
tanácsok jelentenék, az ő kezükben lenne a végső döntés lehetősége. 

 
Újrafeliratozták az udvarhelyi rendőrautót 
2015. október 1. – Krónika, szekelyhon.ro 
A székelyudvarhelyi helyi rendőrség szolgálati autójára román és magyar nyelven, azonos 
betűmérettel került fel az intézmény megnevezése. László Szabolcs, a helyi rendőrség 
vezetője elmondta, Jean Adrian Andrei Hargita megyei prefektus felszólításának eleget 
téve lecserélték az intézmény szolgálati járművének korábbi feliratozását, és az autó 
minden oldalán magyarul és románul is kiírták az intézmény nevét. „A prefektus 
felszólítása után újból áttanulmányoztuk a hatályos törvényeket, és ennek megfelelően 
jártunk el” – magyarázta az egység vezetője. 
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Barabás Miklós nem hisz az RMDSZ-nek 
2015. október 1. – Krónika, szekelyhon.ro 
A marosvásárhelyi magyar közösség ügyeinek képviselete teljes mértékben hiányzik az 
RMDSZ színeiben előválasztásra készülő Soós Zoltán kampányából – hívta fel a figyelmet 
Kelemen Hunor szövetségi elnöknek címzett nyílt levelében Barabás Miklós civil aktivista, 
aki függetlenként jelentkezett be az október 11-ei megmérettetésre. Barabás elmondta: a 
nyílt levél megírására Brassai Zsombor, az RMDSZ megyei elnökének blogbejegyzése 
késztette. Abban Brassai a következőket írta: „...az RMDSZ támogatását élvező jelölt nem a 
klasszikus etnikai kérdéseket hangolja, hanem a valós problémákkal foglalkozik, mint 
amilyen a környezetszennyezés Marosvásárhelyen.” 
 

Nem fenyegetett a rendőrfőnök a marosvásárhelyi utcanévtáblák ügyében 
2015. október 1. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma 
A marosvásárhelyi bíróság jogerős ítéletben állapította meg, hogy nem fenyegetett 
Valentin Bretfelean helyi rendőrparancsnok, amikor tetemes bírságot helyezett kilátásba 
azoknak a háztulajdonosoknak, akik nem távolítják el az épületeikről az önkéntesek által 
kihelyezett kétnyelvű utcanévtáblákat. A múlt pénteken kimondott ítéletről Kincses Előd 
ügyvéd tájékoztatta csütörtökön az MTI-t. 
 

Kolozsvár: az autonómiapárti felvonulók után a Noua Dreaptă is zászlót 
bontott, de másfajtát 
2015. október 1. – transindex.ro 
A Noua Dreaptă is kivonult a Széchenyi térre, azt követően, hogy az Erdély autonómiáját 
népszerűsítő, Fancsali Ernő, az EMNP kolozsvári elnöke által vezetett csoport elhagyta a 
helyszínt. "Románként saját országomban sértenek meg bizonyos, más etnikumú román 
állampolgárok, akik Románia feldarabolására uszítanak. Bár ők azt mondják, hogy 
autonómiát szeretnének, azonban az autonómia az első lépés Románia feldarabolása felé" 
- mondta Codrin Goia, a Noua Deraptă kolozsvári szervezetének elnöke. Szerinte nem kell 
elfelejteni Koszovó példáját, amely autonómiát élvező tartomány volt, mielőtt kikiáltotta 
volna függetlenségét. 
 

Egyszemélyes háború a román hatóságok jogsértései ellen 
2015. október 1. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 
Árus Zsolt, a gyergyószéki Székely Nemzeti Tanács (SZNT) alelnöke egyszemélyes háborút 
indított a román hatóságok és intézmények jogsértései ellen. Árus Zsolttal, akinek jelenleg 
20 pere van a román hatóságokkal és intézményekkel, Oláh-Gál Elvira beszélgetett sajátos 
harcáról. Árus elmondta: a pereit az köti össze, hogy ő magyar ember, és emiatt a 
különböző hatóságok és állami szervek őt diszkriminálják. A perei közül kettő Romániában 
már lezárult, ezek jelenleg az európai emberjogi bíróságnál vannak, ahol évekig is 
elhúzódhatnak, de semmi kétsége nem lehet arról, hogy ott nyerni fog – jelentette ki Árus 
Zsolt. 
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Mi lesz a magyar nyelvű oktatással Marosvásárhelyen? 
2015. október 1. – maszol.ro 
A marosvásárhelyi előválasztás jelöltjeivel készített interjúsorozat második részében a 
magyar nyelvű oktatás helyzetéről kérdezte a maszol.ro Barabás Miklóst, Portik Vilmost és 
Soós Zoltánt. Három kérdést tett fel a maszol.ro .Mi a legnagyobb gond Marosvásárhelyen 
a magyar nyelvű oktatással?  Hogyan lehet javítani a magyar nyelvű oktatás helyzetén? 
Elképzelhetőnek tartja-e a magyar és a román tannyelvű oktatás teljes szétválasztását? 
 

A vásárhelyi előválasztáson való részvételre buzdít az MPP 
2015. október 1. – szekelyhon.ro, Krónika 
A Magyar Polgári Párt közleményben arra kéri marosvásárhelyi tagságát, szimpatizánsait 
és a város minden polgárát, hogy éljen a felkínált demokratikus lehetőséggel és vegyen 
részt az előválasztáson. Az MPP emlékeztet arra, hogy Marosvásárhelyen él Erdély 
legnagyobb, közel hatvanezer fős magyar közössége, a város magyarsága ma felelős 
viselkedést vár a politikumtól, a közéleti szereplőktől. „Tudatában kell lennünk annak, 
hogy Marosvásárhelyen csak akkor tudjuk visszaszerezni a polgármesteri széket, ha 
összezárunk, egységet mutatunk fel és közös akarattal képviseljük magyar közösségünket! 
Itt csak úgy érvényesíthetjük – legfontosabb demokratikus vívmányunkat – a választás 
szabadságát, hogy közben nem tévesztjük szem elől a magyar érdeket” – olvasható többek 
között a polgáriak sajtóközleményében. 
 

Személyeskedő vitába torkollott a marosvásárhelyi előválasztási bizottság 
sajtótájékoztatója 
2015. október 1. – transindex.ro, maszol.ro 
Durván személyeskedő vitába torkollott csütörtökön a marosvásárhelyi előválasztási 
bizottság sajtótájékoztatója - számolt be az Erdély FM rádió. Az október 11-i előválasztás 
felügyeletével megbízott bizottság azért hívta össze a sajtó képviselőit, hogy a 
szavazópontokról, a szavazás menetéről, illetve azokról a biztonsági intézkedésekről 
tájékoztassák a lakosságot, amelyekkel megelőznék, hogy bárki csalással próbálkozzon, és 
emiatt utólag kétségbe vonják az előválasztás eredményének hitelességét. 
 

Sepsiszentgyörgyi pengeváltás a Terra Siculorumról 
2015. október 2. – Krónika  
Gyanakodva fogadta Sepsiszentgyörgy Szociáldemokrata (PSD) tanácsosa a Terra 
Siculorum 2021 egyesület bejegyzését. Rodica Pârvan az e heti tanácsülésen kifogásolta, 
hogy latin az egyesület neve, amely szerinte románul nem hangzik jól, megtévesztő lehet, 
„talán latin eredetet akarnak felvállalni”. Arra is magyarázatot kért, hogy mit keres az 
egyesületben a Kovászna és a Hargita megyei közgyűlés, felvetette, hogy talán ezzel 
akarják legitimálni az „úgynevezett Székelyföldet”, amelyet ő nem érez magáénak. 

 
 
 
 

E
rd

é
ly
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Nem lesznek magyar vasúti helységnévtáblák 
2015. október 1. – bumm.sk, Új Szó 
Nem lesznek kétnyelvű helységnévtáblák a vasútállomásokon - a parlament csütörtökön 
elvetette a Híd erre vonatkozó javaslatát. Érsek Árpád, Bugár Béla és Jakab Elemér 
indítványa alapján ott lehetett volna táblát elhelyezni az adott település magyar nevével, 
ahol a lakosság legalább egyötöde magyar nemzetiségű. Természetesen ugyanilyen 
szabályok alapján a többi kisebbségre is vonatkozott volna a törvény. A javasolt változtatás 
144 települést érintett volna, az összköltség pedig 430 ezer körüli lett volna. 
 

Uniós pénzügyi támogatás a Szlovákia és Magyarország közötti, határokon 
átnyúló együttműködéshez 
2015. október 1. – hirek.sk 
Az Európai Bizottság jóváhagyta a Szlovákia és Magyarország közötti, határokon átnyúló 
együttműködést támogató új cselekvési programot, és pénzügyi támogatást nyújt ahhoz - 
közölte csütörtökön az uniós javaslattevő-végrehajtó intézmény. A program összességében 
172 millió eurót irányoz elő erre a célra a 2020-ig terjedő időszakra, és abból 146 millió 
eurót áll az Európai Bizottság az európai regionális fejlesztési alapból. 
 

Bukaresti háttéralku 
2015. október 2. – Magyar Nemzet 
Nem hivatalos információk szerint a kormányzó román szociáldemokraták „ejteni” 
készülnek az adócsalással vádolt Victor Ponta kormányfőt, de megerősítést várnak Klaus 
Johannis államfőtől, hogy megőrizhetik a miniszterelnöki posztot. Az ügyben a 
szociáldemokrata Párt (PSD) jövő heti kongresszusa után várható fejlemény. Victor Ponta 
nevetséges spekulációnak nevezte azokat a sajtóértesüléseket, miszerint a közelgő 
tisztújító kongresszus után a PSD megfoszthatja tisztségétől. 
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. október 2-i számában olvasható) 

 
Az MNT elnöke a szerbiai nemzeti közösségek lehetőségeiről tárgyalt az EP-
ben 
2015. október 1. – Pannon RTV 
Főként oktatási témákról tárgyalt ma Brüsszelben Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács 
elnöke. Gál Kinga EP-képviselővel, majd Navracsics Tiborral, az Európai Bizottság 
kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosával találkozott. Az MNT elnöke az 
osztályösszevonásokról tájékoztatta az uniós tisztségviselőket, és arról beszélt, hogy ezzel a 
nemzeti közösségek szerzett jogai kerülnek veszélybe Vajdaságban. 
 

Vicsek Annamária VMSZ-es képviselő kérdőre vonta az oktatási minisztert 
2015. október 1. – Pannon RTV 
Srđan Verbić oktatási miniszterhez intézett képviselői kérdést ma a szerbiai parlamentben 
Vicsek Annamária, a VMSZ frakciójának tagja. Megkezdődött a szerbiai parlament őszi 
ülésszaka. Kilenc jogszabály- és törvénymódosítási javaslat szerepelt napirenden, amelyek 
közül több idegenforgalommal kapcsolatos. Vicsek Annamária képviselőt egyebek mellett 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=231538
http://pannonrtv.com/web2/?p=231538
http://pannonrtv.com/web2/?p=231442


 

 

 

 

 

 
6 

az érdekelte, mely iskolákat, ezekben pedig összesen mennyi tagozatot és diákot érint az a 
döntés, miszerint a 15 főnél kevesebb létszámú osztályokat összevonják. Az oktatási 
intézményekben zajló munkaerő-felesleggé való nyilvánítás eljárásáról, és az ezzel 
kapcsolatos döntési mechanizmusról is kérdezett a VMSZ képviselője. Választ vár arra is, 
az oktatásügyben alkalmazott szabályzatot. 
 

Varga László marad a VMSZ-frakcióban 
2015. október 1. – Pannon RTV 
A Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselőcsoportjának létszáma, illetve 
összetétele nem változik, annak ellenére, hogy Varga László már nem tagja a VMSZ-nek – 
jelentette ki Pásztor Bálint, a párt frakcióvezetője. Elmondta: Varga László is úgy 
nyilatkozott, hogy nem akar kilépni a frakcióból, és a többi öt képviselő sem lát okot a 
kizárásra. Hozzátette: a parlamenti bizottságokban viszont más veszi át a most már 
függetlennek számító politikus helyét. 
 

Vajdaság = Katalónia 
2015. október 1. – Vajdasági RTV 
Vajdaság több városában is feltűnt a „Vojvodina = Katalonija” (Vajdaság = Katalónia) 
graffiti. Újvidéken tegnap jelentek meg ezek a feliratok, ma pedig Nagybecskereken, 
Pancsován, Nagykikindán, Kovinban, Antalfalván és Ópáván is látták. A graffitit egy 
bizonyos Fiatal Vajdaság írta alá, a felirat részét képezi továbbá a vajdasági zászló fő 
motívuma, a három csillag is. A vasárnapi katalán választáson a Katalónia 
függetlenségéért küzdő pártok kerültek többségbe a spanyolországi regionális 
parlamentben. 

 

Megkezdődött az őszi katonai sorozás Ukrajnában 
2015. oktbóer 1. – MTI, karpatlaja.ma 
Megkezdődött Ukrajnában csütörtökön az őszi katonai sorozás, amely a tervek szerint 
november 30-ig tart, és amelynek keretében 11 ezer újoncot készülnek behívni a fegyveres 
erőkhöz. Sorkatonai szolgálatra a 20-27 év közöttieket hívják be. A 18-19 évesek saját 
döntésük alapján szintén bevonulhatnak, és letölthetik most a szolgálatot. Ukrajnában 
másfél év a sorkatonai szolgálat időtartama. Tavaly a kelet-ukrajnai válság miatt Ukrajna 
arra kényszerült, hogy visszaállítsa a sorkatonai szolgálatot, amelyet egy évvel korábban, 
2013 szeptemberében törölt el Viktor Janukovics, a parlament által menesztett volt elnök 
kormánya. A Majdan-tüntetések nyomán megbuktatott korábbi vezetésnek az volt a terve, 
hogy hivatásossá teszi az ukrán fegyveres erőket, azaz csakis hivatásos és szerződéses 
katonák szolgálnának benne. 
 

„Úgy érzem, a szülőföldem is kapta az elismerést” 
2015. október 1. – karpatalja.ma 
„A kárpátaljai értékek felkutatását és azok érzékeny, hiteles bemutatását, a magyarság 
érdekeinek kiemelkedő képviseletét a Széchenyi Társaság gróf Széchenyi István szellemi 
örökségének folytatásaként értékeli, és ezért a Széchenyi Társaság Díja kitüntető 
elismerésben részesíti” – áll a Horkay Sámuel érdemeit méltató diplomában. A díj 
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átadásakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében Buday Miklós, a társaság 
elnökségi tagja méltatta a kitüntetett kiemelkedő tevékenységét, munkásságát közéleti 
szereplőként, helytörténészként, mérnökként. Horkay Sámuelt, a KMKSZ Beregszászi 
Alapszervezetének tiszteletbeli elnökét a díjról és annak átvételéről kérdezte lapunk. 

 

Költségvetés, helyi közösségek, adósságleírás… 
2015. október 1. – Muravidéki Magyar Rádió 

Hatodik soros ülését tartotta Lendva Község Tanácsa. A menekültkérdés ezen a fórumon is 

helyet kapott. A községben kialakult helyzetről, a helytállásról, az új hullámra való 

felkészültségről tartott beszámolót Martin Smodiš, a Szlovén Polgári Védelem 

muraszombati kirendeltségének vezetője, Milan Šandor, a Muraszombati Rendőr-

igazgatóság felügyelője, valamint mag. Anton Balažek polgármester. E témával rádiónkban 

már sokat foglalkoztunk. Az ülésen megvitatták az idei költségvetés megvalósításának első 

félévre vonatkozó beszámolóját, és több aktuális kérdéssel foglalkoztak. 

 

Horvátországi magyar vezetők: a sajtón keresztüli üzengetés rontja a 
kétoldalú viszonyt 
2015. október 1. - MTI 

A menekültválság, illetve a horvát és magyar tisztségviselők sajtón keresztül egymásnak 

küldött üzenetei egyre többet rontanak a két ország viszonyán, aminek a horvátországi 

magyarok nem örülnek - írta internetes oldalán a horvát Tportál.hr csütörtökön. A 

hírportál megszólaltatta a témában mindkét horvátországi országos magyar szervezet 

elnökét, akik elmondták, hogy hogyan látják a problémát. Jakab Sándor, a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnöke szerint a két ország viszonya még 

soha nem volt ennyire mélyponton az önálló Horvátország megalakulása óta, ami miatt 

sajnálatát fejezte ki, mert szerinte Magyarország mindig kiállt Horvátország mellett, főleg 

az európai uniós csatlakozás során. 

 

A HMDK Gazdaköre Magyarország legnagyobb agrárgazdasági rendezvényén 
2015. október 1. – Huncro.hr 

Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) Magyarország 

legnagyobb, legrégebbi és nagy tradíciókkal bíró agrárgazdasági rendezvénye, amely több 

mint 100 éves múltra tekint vissza. A szeptember 23-27. között tartott vásáron második 

alkalommal vett részt a 950 kiállító között a HMDK Gazdaköre is. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174362837
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6605-2015-10-01-07-04-53
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Szomorú emlékeket idéző évforduló 
2015. október 1. – Huncro.hr 

Kórógyot a honvédő háború kitörése (1991) előtt jómódú emberek lakták. Egy nyugodt, 

békés életnek vetett véget 24 évvel ezelőtt a háború. Kórógy történetében az egyik 

legtragikusabb nap szeptember 29-e, amikor az Árpád-kori magyar település már nem 

tudott tovább ellenállni a szerb agressziónak. Sebeikből, romjaikból felépülve mára újra 

egy élettel teli, pezsgő falu lett, azokról viszont azóta sem feledkeznek meg, akik életükkel 

fizettek a szabad Horvátországért. Rájuk emlékeznek minden év szeptember 29-én. 

 

Felsőpulya: a határőr településtől a várossá válásig 
2015. október 1. - Volksgruppen 

Felsőpulya az idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A jubileumhoz több 

rendezvény is kapcsolódik, így nemrég a Pullenale Kultúrnapok keretében egy történelmi 

visszatekintésre került sor. Lakatos Alfons előadására színültig megtelt a Városháza 

díszterme, a közönség olyan történeteket hallhatott, melyek eddig még egy könyvben sem 

jelentek meg. 

 

Cserkészvezetői továbbképzés Nyugat-Kanadában 
2015. október 1. – Nemzeti Regiszter 

A küllföldi Magyar Cserkész Szövetség különböző körzetei közül sokan az előttük álló 

tanév elején vezetői továbbképző hétvégét szoktak tartani. Ezeken az alkalmakon a körzet 

különböző csapatainak őrsvezetői, segédtisztei és tisztjei összegyűlnek egy közös 

tapasztalatcserére, közös játékra és énekre. Mindig van mit tanulni másoktól, hasznos 

felfrissíteni a módszertani és játéktárunkat egy-egy sűrű cserkészév előtt. 

 

A magyar népmese ünnepe Edmontonban 
2015. október 1. – Nemzeti Regiszter 

Immáron negyedik alkalommal csatlakozik az edmontoni Szent Imre Akkreditált Iskola a 

Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásához: „Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát 

kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe 

szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az 

eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül 

megőrzendő, mesebeli kincseket!” 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6606-2015-10-01-07-07-22
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2734716/
https://www.nemzetiregiszter.hu/cserkeszvezetoi-tovabbkepzes-nyugat-kanadaban
https://www.nemzetiregiszter.hu/a-magyar-nepmese-unnepe-edmontonban
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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