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„Magasabb választási részvétel kell Marosvásárhelyen a magyar vezetőhöz” 
2015. október 12. – MTI, Magyar Hírlap 

A vasárnapi marosvásárhelyi előválasztásnál magasabb arányú részvételre lesz szükség 

jövőre a magyarság részéről, hogy leváltsák a román polgármestert és ismét magyar 

vezetője legyen a városnak - mondta Illyés Gergely. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

munkatársa elmondta: a mostani előválasztásra előzetesen mintegy tizenegyezren 

regisztráltak, és azon végül valamivel több mint négyezren vettek részt. Ez a részvétel 

rendkívül alacsony, ennél jelentősen többre lesz szükség jövőre - mondta, és felidézte, 

hogy az előző választáson az összesen mintegy harmincezer magyar szavazat messze nem 

volt elegendő ahhoz, hogy megszorítsák Dorin Florea polgármestert. A Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet munkatársa szerint ez a részvétel azért is aggasztó, mert azt mutatja, nincs 

meg az a hangulat a marosvásárhelyi magyarság körében, hogy le lehet váltani a város 

éléről a román polgármestert. Az a legnagyobb feladat, hogy ezt a hangulatot „előidézzék”, 

a marosvásárhelyi magyarok elhiggyék, meg lehet nyerni ezt a megmérettetést - jelentette 

ki. 

 

Összemelegednek a székelyföldi őrtüzek körül 
2015. október 12. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, 

Magyar Idők 

Összefogtak a magyar politikai alakulatok székelyföldi szervezetei annak érdekében, hogy 

október 24-én este őrtüzekkel és az ég felé irányított fénycsóvákkal világítsák ki a 

Székelyföld történelmi határait. A tiltakozás előkészületeiről szóló hétfői sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatón mindhárom magyar politikai szervezet – az RMDSZ, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) – Kovászna megyei vezetője 

támogatásáról biztosította a szervező Székely Nemzeti Tanácsot (SZNT).  

 

Kérdéses a vásárhelyi együttműködés 
2015. október 12. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Miközben Soós Zoltán, a vasárnapi marosvásárhelyi előválasztás nyertese az 

eredményhirdetés utáni beszédében minden marosvásárhelyi magyar jelöltjének nevezte 

magát, ellenfelei számára egyelőre kérdéses a további együttműködés. „Máig az RMDSZ 

jelöltje voltam, holnaptól minden vásárhelyi magyar jelöltje vagyok. Nemcsak azoké, akik 

ma rám szavaztak, hanem minden változást akaró magyar emberé. Célom, hogy 

Marosvásárhely egy élhető, egészséges város legyen, ahol nincsenek etnikai konfliktusok, 

ahol a magyarság újra otthon érzi magát” – nyilatkozta rögtön a vasárnap esti 

eredményhirdetés után az előválasztás győztese, Soós Zoltán. A szavazatok 62,18 

százalékát megszerző RMDSZ-es politikus elmondta: nagy kő esett le a szívéről, de 

ugyanakkor nagy teher is vár rá. Kifejtette, örül, hogy ismét barátként tekinthet legfőbb 
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riválisára, a néppártos Portik Vilmosra, ugyanakkor tudatában van annak, hogy a neheze 

csak ezután következik. 

 

Speciális románoktatási tervet dolgoztak ki a Sapientia oktatói 
2015. október 12. – transindex.ro, maszol.ro 

A nem román anyanyelvű V–VIII. és IX–XII. osztályos diákok számára speciális 

románnyelv-tanítási tervet dolgoztak ki a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

tanárai, a román nyelv második nyelvként történő oktatását szorgalmazva. Ezt a tervet 

ajánlotta Victor Ponta miniszterelnök figyelmébe Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke levelében, amelyhez a dokumentumot is mellékelte. A programot 

elkészítő csapat tagjai a Sapientia csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának 

oktatói: Balázs Lajos, a csapat vezetője, valamint Tódor Erika Mária és Lajos Katalin. 

 

Szatmárnémeti „visszahódítható” – Kereskényi Gábort kérdezték 
2015. október 12. – maszol.ro 

Van esély arra, hogy Szatmárnémetinek ismét magyar polgármestere legyen. Ennek az 

egyik legfontosabb feltétele, hogy a város magyar közössége egy irányban húzza a szekeret. 

Kereskényi Gábort, az RMDSZ polgármesterjelöltjét kérdezte a maszol.ro. Aki elmondta, 

megtisztelőnek érzi, hogy szatmárnémeti RMDSZ-ben sokan bíznak és ez kötelezi is a 

pártot a feladatok elvégzésére. Hozzátette, hogy még aktívabban kell kivenni a részét a 

helyi önkormányzattal összefüggő feladatokból.  

 

Újból követeli a gyergyói városvezetés megerősítését a városi RMDSZ 
2015. október 12. – maszol.ro 

Változatlan állásponttal, újból követeli egy alpolgármester kinevezését 

Gyergyószentmiklóson az MPP-s többségű városi testületben az RMDSZ-es frakció. Bajkó 

László RMDSZ-es városi tanácsos a Maszolnak elmondta: a DNA-kivizsgálás miatt 

felfüggesztett Mezei János polgármester kilenchavi hiányával égető fontosságú tennivalók 

sora halmozódott, melynek a város látja kárát. 

 

Nagyszeben: magyar napok a közösségért 
2015. október 12. – maszol.ro 

A Szeben megyei magyar közösség kulturális szórakoztatása és összefogása, szellemi 

örökségünk megőrzése és ápolása, valamint továbbadása a célja a Szeben Megyei Magyar 

Napok rendezvénysorozatnak, melyet XVII. alkalommal szerveznek meg október 16 és 25 

között. A szervezők, mint minden évben, most is szem előtt tartják a rendezvény 

szervezése során, hogy a megye minden magyarlakta településére eljussanak és a magyar 

ajkú lakosok számára elérhető legyen a Magyar Napok nyújtotta kikapcsolódás valamilyen 

formája. 
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Megszólalt a férfi, aki beverte a román fogyasztóvédő orrát 
2015. október 12. – maszol.ro, Háromszék, Krónika 

Nem szándékosan ütötte meg a Kovászna megyei fogyasztóvédelmi hivatal vezetőjét – 

állítja Mircea Diacon sepsiszentgyörgyi bántalmazója. L. L.-t korábban behívatták a 

rendőrségre, ahol nyilatkozatott adott a történtekről. 

 

Szülőföldön magyarul: megkezdődik a támogatások kifizetése 
2015. október 12. – szekelyhon.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Várhatóan jövő hét elejétől kezdi el a Szülőföldön magyarul program keretében a nyertes 

pályázok kiértesítését a Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ). 155 461 

igénylő közül 1,4 százalék pályázata érvénytelen, a 98,6 százalék alkotta nagy többség 

viszont jogosult a támogatásra.  

 

Jelenleg 354 menekült tartózkodik Bősön 
2015. október 12. – hirek.sk, Új Szó 

A bősi menekülttáborban jelenleg 354 szíriai menekült – közöttük 90 gyerek – 

tartózkodik. „Megjegyezzük, hogy olyan személyekről van szó, akik Ausztriában kérnek 

menedéket. Szlovákiában csak ideiglenesen tartózkodnak, a menekültügyi eljárás 

befejezése után visszatérnek Ausztriába” – hangsúlyozta a belügyi tárca. A minisztérium 

mindeddig a menekültek ott-tartózkodásával kapcsolatban semmilyen konfliktusról és 

problémáról nem értesült, nyugodt a helyzet. A menekültek szabadon mozoghatnak a 

községben. 

 

VígKend? – Hagyományőrző hétvégét tartottak a cserkészek 
2015. október 12. – bumm.sk, hirek.sk 

Október 9-11. között rendezte meg a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség hagyományőrző 

hétvégéjét az Érsekújvári járásbeli Kürtön, amely idén a VígKend? nevet kapta. A 22. 

számú Majer István cserkészcsapat szervezte rendezvény célja egyrészt a magyar kultúra 

ápolása és teljesebb megélése, másrészt a mozgalom iránt érdeklődőknek egy igazai 

cserkészélmény nyújtása volt. 

 

A választásokat továbbra is a Smer nyerné 
2015. október 12. – bumm.sk, Új Szó 

A MEDIAN SK legfrissebb közvélemény-kutatása szerint Robert Fico pártja továbbra is 

nagy előnnyel vezet, a szavazók 38,5 százaléka a Smerre voksolna. A Híd 6,5 százalékot 

szerezne, míg az MKP 4,6 százalékkal parlamenten kívül maradna. 
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Újra magyar diákmisék Nagyszombatban 
2015. október 12. – Felvidék Ma 

Októbertől minden hónap második keddjén újra indulnak a havonta megtartott 

nagyszombati magyar nyelvű misék. A magyar egyetemisták, illetve a helyi és környékbeli 

magyarok miséit továbbra is esténként fél hétkor, a Fő utcai Szent Ilona-templomban Kiss 

Róbert nagyszombati vikárius-kanonok celebrálja. 

 

Zentán vendégszerepelt a Kosztolányi Dezső Színház 
2015. október 12. – Vajdaság Ma 

Nagy sikerrel mutatta be Zentán, a Művelődési Ház színpadán Az ember komédiája című, 

Sziveri János költő életét és munkásságát középpontba állító darabját vasárnap este a 

szabadkai Kosztolányi Dezső Színház. Az ember komédiája című darabban a Kosztolányi 

Dezső Színház művészei Sziveri János életútját tárták a zentai nézők elé, versbetétek, rövid 

etűdök formájában, a pálya kezdetétől egészen annak tragikusan korai végéig. 

 

Lesznek előrehozott parlamenti választások Szerbiában? 
2015. október 12. – Pannon RTV 

A szerbiai sajtó már hetek óta az előrehozott parlamenti választások lehetőségét latolgatja. 

A miniszterelnök ma Jagodinában azt mondta, hogy mondhat bárki bármit, csak az ország 

érdekeit tartja majd szem előtt, amikor eldönti legyenek-e rendkívüli választások. 2014 

márciusában tartottak legutóbb parlamenti választást Szerbiában. Akkor a Szerb Haladó 

Párt és szövetségesei nagy fölénnyel nyerték a voksolást. Most másfél év után újra az a 

kérdés, hogy lesznek-e ismét választások köztársasági szinten. A szerbiai parlamentben 

többséget alkotó pártoknak nem egyezik a véleménye arról, hogy szükség van-e 

előrehozott parlamenti választásokra. Míg egyes haladópárti kormánytagok azt mondják 

szükség van a voksolásra, addig az államfő szerint most nem kellene az urnák elé járulni. 

 

Mire neveljük gyermekeinket 
2015. október 12. – Magyar Szó 

Mire neveljük gyermekeinket volt a címe az október 9-étől 11-éig a Magyar Egészségügy 

Társaság, valamint annak vajdasági tagozata szervezésében a tartományunkban 20. 

alkalommal megrendezett tudományos tanácskozásnak. A bácsfeketehegyi Kultúrotthon 

adott otthont a rendezvénynek, mely tematikája keretében a résztvevők a gyermeknevelés 

témakörében felmerülő kihívásokat vázolták, problémák megoldási lehetőségeit 

boncolgatták különféle: többek között orvosi, pedagógusi, pszichológusi, egyházi vezetői 

megközelítésből. 
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A kollégium nem csak ágy és étel 
2015. október 12. – Tóth Lívia – Hét Nap 

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium diákotthonában kevesebb hely 

van, mint ahány tanulója van az intézménynek. A kollégium folyamatban lévő bővítésével 

ezen a gondon próbálnak enyhíteni az illetékesek. Az építkezés — főleg adminisztratív 

okok miatt — sajnos nem fejeződött be a tanév kezdetére, de a jövő héten a fiatalok már 

birtokba vehetik új lakhelyüket. 

 

A nyelv határainak határtalansága 
2015. október 12. – Magyar Szó 

A nyelv határai volt a központi témája a Szarvas Gábor adai születésű nyelvész tiszteletére 

szervezett Nyelvművelő Napoknak, amelynek szombati zárónapján koszorúzási 

ünnepséget, tematikus kiállítást és tudományos tanácskozást rendeztek Adán. A 

háromnapos rendezvényen emellett tartottak játékos nyelvi vetélkedőt az általános iskolás 

diákoknak, beszédversenyt a középiskolásoknak, valamint zenés irodalmi estet a 

nagyközönségnek. A rendezvény szervezője ezúttal is a Szarvas Gábor Nyelvművelő 

Egyesület, Ada község önkormányzata és a Szarvas Gábor Könyvtár volt. 

 

Lezajlott a felvételi vizsga a kutatói szakkollégiumra 
2015. október 12. – karpatalja.ma 

A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 2015-ben is felvételt hirdetett 

kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató felsőoktatási hallgatók 

számára. A pályázatot a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány hirdette meg a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve a 2015/2016-os tanév 10 hónapjára 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. A szakkollégiumra 17 hallgató 

nyújtotta be pályázatát, melyből 5 fő pályázata nem felelt meg a formai követelményeknek. 

 

„Ősz van, dermed a lélek, / aradi gyertyák égnek” – Bécsben is fellobbant 
tizenhárom gyertya lángja 
2015. október 12. – Nemzeti Regiszter 

„Imádkozzunk hazánkért!” – szólt a bécsi Pázmáneum felhívása, és a hívó szót sokan 

meghallották: október 8-án, Magyarok Nagyasszonyának ünnepén este a kollégium 

kápolnája egészen megtelt. A szentmise után a bécsi székhelyű Kaláka-Club 

társszervezésében, ahogy azt a jelenlévők megfogalmazták, „megrendítően szép” műsor 

keretében hajtottunk fejet az aradi vértanúk emléke előtt. 
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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 
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www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  
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