Nyomtatott és online sajtó

Vezető hírek

Kövér László az RMDSZ-re való voksolásra buzdít
2016. október 27. – Krónika, transindex.ro, MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap
Az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) közös képviselő- és szenátorjelöltjeinek
támogatására kérte Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Székely Nemzeti Tanácsot az
SZNT tegnap Marosvásárhelyen rendezett küldöttgyűléséhez intézett levelében.
Állásfoglalásában az Izsák Balázs vezette testület azzal a kéréssel fordul a székely
közösséghez: olyan képviselőket válasszon decemberben, akik elkötelezettek a Székelyföld
autonómiája iránt, és hajlandók is cselekedni érte.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogvédelméről szóló tervet fogadott el a
kormány
2016. október 26. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Biztosítani a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok jogainak védelmére és támogatására
vonatkozó hatékony, áttekinthető és megbízható rendszert, beleszámítva annak intézményes
kereteit is – ez annak az akciótervnek a célja, amelyet szerdai ülésén hagyott jóvá a kormány.
Az akcióterv elkészítését a kisebbségi kormánybiztosi hivatal kapta feladatul, amely azt a
nemzeti kisebbségekkel és etnikai csoportokkal foglalkozó bizottsággal együtt, a nemzeti
kisebbségek képviselőinek részvételével dolgozta ki. Az akcióterv 7 műveleti célt határoz meg,
amelyek a kisebbségek és csoportok kultúrájával kapcsolatos támogatási rendszer, valamint
az anyanyelvhasználatuk feltételeinek javítását célozzák, továbbá biztosítják az oktatásinevelési szükségleteikkel kapcsolatos specifikumok hatékonyabb összehangolását, illetve a
közvélemény nemzeti kisebbségekről és etnikai csoportokról való tájékoztatásának javítását
célozzák meg.

Erdély

Testvérek között: jóváhagyta a főváros Budapest és Udvarhely megállapodását
2016. október 26. – Krónika, szekelyhon.ro
Jóváhagyta a Budapest és Székelyudvarhely közötti testvérvárosi megállapodás megkötését
szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés. A testvérvárosi kapcsolat szimbolikus jelentőségű, mely
Budapest, „a nemzet fővárosa” és Székelyudvarhely, „a székely főváros” között jöhet létre –
olvasható az elfogadott előterjesztésben. Mint az MTI szerint írták, Székelyudvarhely részéről
a testvérvárosi megállapodás testületi döntésre terjesztéséhez a román külügyminisztérium
előzetes jóváhagyása szükséges. A testvérvárosi megállapodást legkorábban november végén
Székelyudvarhelyen írhatják alá.
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Illegális helyszíneken plakátolt az a két cég, amelyekkel az RMDSZ szerződött érvel a rendőrség
2016. október 26. – transindex.ro, maszol.ro
Illegális plakátolóhelyszíneket talált városszerte a kolozsvári helyi rendőrség egy ellenőrzést
követően. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a plakátállványokat a Romulus Vuia 13.
számnál, a Törökvágásnál (a Tetarom ipari park közelében), a Bácsi úton és a Tordai út 194.
számnál azonosították be. Kovács Péter, az RMDZ ügyvezető elnöke, a szövetség parlamenti
választási kampányfőnöke a Transindexnek elmondta, ezek a plakátolóállványok évek óta
üzemelnek, és most derült ki, hogy illegálisak. „Az álláspontunk az, hogy csak akkor lett
probléma, amikor az RMDSZ feltüntette az üzenetét rajtuk. Szabályossággal takaróznak,
pedig politikai lépést tettek” - mondta Kovács Péter. Kolozsvár és környékén az RMDSZ nyolc
darab óriásplakátot függesztetett ki, amelyen többek között az az üzenet szerepel, hogy
"Mentsük meg Kolozsvárt Bukaresttől, vagy az, hogy Erdély a jövő - Ahol Cluj Kolozsvár és
Klausenburg is.

RMDSZ: a magyarellenes hisztéria az etnikai képviselet fontosságát
hangsúlyozza
2016. október 26. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, Krónika
Az RMDSZ a hivatalos határidő lejárta előtt, a megyék nagy részében iktatta parlamenti
jelöltlistáit - közölte a Szövetség. A Kárpátokon túli dokumentumok leadása során tapasztalt
célzott akadályoztatás, valamint az a rendőri túlkapás, amely az óriásplakátok eltávolítását
eredményezte, még inkább aktuálissá teszi és bizonyítja a Szövetség álláspontját, amely
szerint továbbra is ott kell lenni a törvényhozásban is - áll a közleményben.

Dan Tanasă indul a parlamenti választásokon
2016. október 26. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
A Szövetségünk Románia (ANR) nevű nacionalista párt jelöltlistáin indul a parlamenti
választásokon a magyar nyelv és a magyar szimbólumok használatát folyamatosan
megtorpedózó blogger, Dan Tanasă. Ezt az ANR elnöke, Marian Munteanu jelentette be a
Facebook-oldalán. Tájékoztatása szerint Dan Tanasă a párt Hargita vagy Kovászna megyei
jelöltlistájára kerül fel. „Biztos vagyok benne, hogy méltó képviselője lesz az erdélyi
románoknak a parlamentben” – írta Munteanu.

Vasárnap kigyúlnak az autonómia fényei a Székelyföldön
2016. október 26. – maszol.ro
Meghirdetik Székelyföld autonómiájának napját a Székely Nemzeti Tanács
kezdeményezésére, így mostantól október utolsó vasárnapján erre gondolva gyújtanak
fáklyát, gyertyát vagy őrtüzet a történelmi régió településein. A SZNT felhívással fordul
minden önkormányzathoz, civil szervezetekhez, hogy az autonómiát szorgalmazó,
szimbolikus jelentéssel bíró tüzeket minden székelyföldi településen minél többen gyújtsák
meg október utolsó vasárnapján 17 óra 30 perckor. A felhívás a keresztény felekezetekhez is
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szól, amelyben azt kérik, hogy a gyülekezetek az október 30-i szentmiséken, istentiszteleteken
imádkozzanak a területi autonómiáért.

Izsák Balázs a székely diplomácia megerősítéséről, sikeres perekről számolt be
az SZNT küldöttgyűlésén
2016. október 26. – MTI, Webrádió, Vajma.info
A székely diplomácia megerősítéséről és az autonómiatüntetésen való részvételük miatt
meghurcolt székelyek védelmében folytatott sikeres perekről számolt be Izsák Balázs, a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a tanács Marosvásárhelyen tartott szerda esti
küldöttgyűlésén. Izsák Balázs beszámolójában elmondta, eddig minden olyan pert
megnyertek, amelyet az idei székely szabadság napján tartott marosvásárhelyi tüntetés
megbírságolt résztvevői védelmében indítottak, és amelyben már ítélet született.

Bodu mégsem indul az RMDSZ színeiben
2016. október 27. – Krónika
Az előzetes egyeztetések ellenére az RMDSZ mégsem indítja Konstanca megyei
képviselőjelölt-listáján Sebastian Bodut, az országos adóhatóság (ANAF) volt elnökét –
közölte a Krónika kérdésére Kovács Péter, a szövetség ügyvezető elnöke. Mint mondta, Bodu
döntött úgy, hogy nem kíván megméretkezni a választásokon, sem az RMDSZ színeiben, sem
függetlenként, az alakulat kampányában azonban részt fog venni gazdasági szakértőként.

Hazavonzanák az idegenben élő székelyföldi kutatókat
2016. október 26. – szekelyhon.ro
A Magyar Tudomány Napja alkalmából csütörtökön 16 órai kezdettel bemutatkozik a Pro
Scientia Siculorum Egyesület a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) nagy
aulájában. A résztvevők az eseményen élvonalbeli kutatók előadásait is meghallgathatják.

Képviselet nélkül maradhat a vásárhelyi teológiai gimnázium
2016. október 26. – szekelyhon.ro
Ezúttal sem szerepel a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium neve a városi
tanács csütörtökön napirendre kerülő határozattervezetében, amely arról szól, hogy a helyi
tanács részéről kiket nevezzenek ki az iskolák vezetőségi tanácsába.

Felvidék

Támogatják a felvidéki szakkollégiumi rendszer működését
2016. október 26. – MTI, hirek.sk, Új Szó
Több mint nyolcmillió forinttal támogatja a felvidéki szakkollégiumi rendszer működését a
Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány, a támogatás hozzájárul a felvidéki
szakkollégiumi rendszer kiépítéséhez és a Pozsonyi Magyar Szakkollégium működtetéshez közölte az alapítvány szerdán az MTI-vel. Mint írták, a pályázó Pro Collegio Posoniensi
Alapítvány célja a szlovákiai magyar közösség és a vezető felvidéki értelmiség megerősítése.
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Három év múlva állhat az új komáromi híd
2016. október 26. – bumm.sk, Új Szó
Szerdán lerakták az új komáromi Duna-hídhoz vezető bekötőút alapkövét. Az eseményen
jelen volt Érsek Árpád (Híd) közlekedésügyi miniszter, Stubendek László, Komárom
polgármestere, Roman Žembera, a beruházó Szlovák Útkezelő Vállalat (SSC) vezérigazgatója,
Marian Moravčík, a kivitelező Váhostav vezérigazgatója, valamint Vörös Péter (Híd)
képviselő. A beruházás összege 3,5 millió euró, 600 méter hosszú út köti majd össze az új
hidat az I/63-as főúttal. A híd építőjének kiválasztására a magyar fél most végzi a
közbeszerzést, és ha minden a tervek szerint halad, 2019-ben állni fog a híd.

Utolsó esély a megegyezésre Nyitra megyében
2016. október 26. – Új Szó
Nem szavazták meg a Nyitra megye területén működő középiskolák első osztályainak
létszámát meghatározó, a következő tanévre vonatkozó általános érvényű rendeletet az MKPs képviselők, mert a hivatal által beterjesztett anyag alapján a Bátorkeszi Magán
Szakközépiskola az általuk kérvényezett kettő helyett csak egy első osztályt nyithatna. Az
MKP-s képviselők szavazata nélkül viszont nem lett meg az általános érvényű rendelet
elfogadásához szükséges háromötödös többség. A törvény értelmében azonban legkésőbb
október 31-ig meg kell születnie ennek a rendeletnek, ezért péntekre soron kívüli ülést hívott
össze Milan Belica megyeelnök. „Számunkra elfogadhatatlan, hogy a Bátorkeszi Magán
Szakközépiskola, bár az általa kínált szakok iránt van megfelelő érdeklődés, ne nyithasson két
első osztályt – nyilatkozta lapunknak Petheő Attila, a Komáromi járás MKP-s képviselője.

Jó döntés a magyar iskola

Vajdaság

2016. október 26. – Felvidék Ma
Október 25-én adták át a Szenci járás magyar elsőseinek a Rákóczi Szövetség által
adományozott ösztöndíjat. A Szenc és Vidéke Társulás a Rákóczi Szövetséggel közösen
köszöntötték az elsősöket és gratuláltak a szülőknek a magyar iskolaválasztáshoz.

Hetvenéves a zentai Zeneiskola
2016. október 26. – Vajdaság Ma
Szerdán este a zentai Stevan Mokranjac Alsófokú Zeneiskola városi hangversenytermében
ünnepélyes keretek között emlékeztek meg az iskola fennállásának elmúlt évtizedeiről. Lévai
Mónika, az iskola igazgatója köszöntőbeszédében elmondta, az intézmény diákjai és tanárai
minden évben számos hazai és külföldi versenyen vesznek részt, a kitűnő eredmények pedig
igazolják a tanárok példás munkamódszereit. Köszönetet mondott továbbá azoknak, akik
munkájukkal nap mint nap hozzájárulnak az intézmény színvonalának emeléséhez.
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Fennállásának 169. évfordulóját ünnepli a Vajdasági Múzeum
2016. október 26. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Szerdán volt a Vajdasági Múzeum alapításának 169. évfordulója. Az ünnepség szervezésben
részt vett a törökbecsei önkormányzat is, ugyanis a közép-bánáti településen található a
múzeum legnagyobb ásatási helye, a Borjas. Az ünnepre kiállítással egybekötött
rendezvényfolyammal készültek, amelyen a tartomány több településének társintézménye is
bemutatkozik. Este jazz koncert várja az érdeklődőket – mondta Ózer Ágnes, a Vajdasági
Múzeum igazgatója.

Kárpátalja

Összegezték a pályáztatás eddigi tapasztalatait
2016. október 26. – Kárpátalja
A kárpátaljai gazdaságfejlesztési program keretében meghirdetett pályázatok végrehajtása
során szerzett tapasztalatokat összegezte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
Elnöksége, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége, a „Pro agricultura Carpathica”
Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács
képviselőivel, valamint az Egán Ede-tervet kidolgozó szakemberekkel a Rákóczi-főiskolán. A
megbeszélésen részt vettek a megyei tanács KMKSZ-frakciójának képviselői is.

Nehéz helyzetben a kárpátaljai magyar oktatás
2016. október 26. – Kárpátalja
A kárpátaljai magyar oktatási rendszer helyzetéről, illetve a parlamenti bizottságok elé került
új oktatási törvény tervezetéről tárgyalt múlt szombaton a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöksége a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megtartott együttes ülésükön. Orosz Ildikó, a
KMPSZ elnöke előadásában adatok sorával szemléltette az ukrajnai gazdasági helyzet
romlását az elmúlt években, ami a pedagógusok, a magyar oktatás helyzetére is kihatott.
Brenzovics László parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke a vitát összegezve rámutatott: olyan
rendszer kimunkálására van szükség, amely a különböző szempontokat szem előtt tartva
bírná helyben maradásra és minél magasabb színvonalú szakmai munkára a kárpátaljai
magyar pedagógusokat. A felszólalókkal egyetértve fontosnak tartotta azt is, hogy
folytatódjanak az iskolák felújítását és felszereltségük javítását célzó programok.

Folyósították a pedagógus és gyermekétkeztetési támogatásokat
2016. október 26. – Kárpátalja Ma
A “KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közleményében felhívja a pedagógusi, a
gyermekétkeztetési és a művészeti iskolák pedagógusi támogatását igénylők figyelmét, hogy
az október 14-i magyarországi döntést követően a támogatási összeg átutalásra került és a hét
végétől felvehető. A névre szóló szerződéseket hamarosan megkapják az érintettek.
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Megújult a minaji templom
2016. október 26. – Kárpáti Igaz Szó
Hálaadó istentiszteletet tartottak a Minaji Református Gyülekezet megújult templomában.
Balogh Attila esperes ünnepi szolgálatával kezdődött az alkalom, majd Héder János, a KRE
főjegyzője osztotta meg a hívekkel bátorító gondolatait. A felújítási munkálatok még 2007ben indultak meg saját forrásból. A falak javítása, a padozat átfestése, a csatornavíz
elvezetése, nyílászárók renoválása néhány év alatt elkészült. 2013-ban Laki Imre viski
presbiter vállalta fel munkavezetőként a tetőzet felújítását, illetve a toronysisak életveszélyes
állapotának megszüntetését, annak teljes felújítását. A tartógerendáktól kezdve a szarufákon
át sok mindent cserélni kellett. A torony belsejében lépcső készült, az elkorhadt faablakokat
fém zsalugáterekre cserélték.

Muravidék

Magyar-Szlovén Turisztikai Konferencia és üzletember találkozó Lentiben
2016. október 26. – Muravidéki Magyar Rádió
A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. volt a főszervezője a ma Lentiben zajló üzletember
találkozóval egybekötött Magyar-Szlovén Turisztikai Konferenciának. A társszervezői
szerepet a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Magyar-Szlovén Tagozata vállalta fel.

650 éves vásárjog
2016. október 26. - Népújság
vasarjog43161Lendva október 28-án ünnepli községi ünnepét, melynek dátumát az országos
vásártartási jog megszerzésének napjára jelölték ki, Nagy Lajos király ugyanis Bánffy Miklós
fiainak, Istvánnak és Jánosnak a Lyndua nevű településre vonatkozóan 1366-ban országos
vásárjogot adományozott Simon és Júdás napjára, vagyis október 28-ára.

Konyhai felszerelés, húsfeldolgozó gépek
2016. október 26. - Népújság
Egyértelmű, hogy a gazdaságfejlesztés tud leginkább hozzájárulni a szülőföldön maradáshoz.
A Bethlen Gábor Alap „2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program” című pályázata
révén két muravidéki vállalkozó, Bíró József Hosszúfaluból és Hancsik József Dobronakról
nyert vissza nem térítendő támogatást. A húsfeldolgozó tevékenységben működő Bíró József
vállalkozó és a Hancsik Parasztgazdaság a legalább egy éve működő, mezőgazdasági
tevékenységet nem folytató fiatal magyar vállalkozások kategóriájában járt sikerrel.

Főkonzuli fogadás, elismerés
2016. október 26. - Népújság
Múlt szerdán a lendvai főkonzul, Földes Gyula fogadta a Muravidéki Nótázókat a Bánffy
Központban, gratulálva a legutóbbi sikerükhöz, a KÓTA-díj elnyeréséhez. Földes Gyula
főkonzul a gratuláció után felajánlotta segítségét, ahogy fogalmazott, akár a csapat
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népszerűsítésében, akár további programok szervezésében. A főkonzul mellett a Muravidéki
Nótázóknak a csapat fenntartója, az MNMI igazgatójaként gratulált Kepe Kocon Lili, illetve
Vida Törnar Judit, az LKMNÖK elnöke is.

Őrvidék

Nyílt nap a Nemzeti Ünnepen
2016. október 26. - Volksgruppen
A mai Nemzeti Ünnepen hagyományosan nyílt ajtók napjával várják az intézmények és a
múzeumok a látogatókat. Bécsben a Parlamentet ma utoljára lehetett megtekinteni a
hamarosan kezdődő átépítési munkálatok miatt, a Hofburg pedig zárva maradt, hisz jelenleg
nincs köztársasági elnök. Burgenlandban számos múzeum várta az érdeklődőket.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. október 26. – Kossuth Rádió
Kiverte a biztosítékot az RMDSZ-es óriásplakát.
Teli találat volt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség központosítás ellenes üzenete. A
Kolozsváron elhelyezett nyolc RMDSZ-es óriásplakát közül négyet távolított el a helyi
rendőrség. A Megmentjük Kolozsvárt Bukaresttől, Adóink Erdélyt gazdagítsák, ne a fővárost!
feliratú óriásplakátok a román közbeszédben is kiverték a biztosítékot. Szilágyi Szabolcs
összeállítása.
Kevés az ukrán-magyar a határátkelő.
Új ukrán-magyar határátkelő megnyitását szorgalmazzák a kárpátaljai Nagypalád és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagyhódos között.
Október 30-án ismét őrtüzeket gyújtanak Székelyföld határain
A Székelyek nagy menetelése és Székelyföld határainak kivilágítása után, a Székely Nemzeti
Tanács ismét őrtüzek gyújtására szólítja Székelyföld lakosságát. Október utolsó vasárnapját
Székelyföld Autonómiája Napjának nyilvánították, így ebben az évben október 30-án ismét
kigyúlnak az őrtüzek. Az előkészületekről Oláh-Gál Elvira küldött összeállítást
Médiaháború Vajdaságban
Médiaháborúba torkollott a délvidéki magyar ellentét. A Magyar Szó napilaptól távozott,
illetve elbocsátott munkatársak Szabad Magyar Szó néven internetes portált indítottak,
mégpedig azon a webcímen, amelyen vasárnapig az újság online kiadása volt elérhető.
Németh Ernő világítja meg a hátteret.
Új szerb-magyar középszótár jelent meg
A 70-es években készült háromkötetes szerb-magyar szótár óta nem jelent meg jelentősebb
szótár a Vajdaságban. Ezt a hiányt igyekszik pótolni az Újvidéki Fórum könyvkiadó a mintegy
34 és félezer szócikket tartalmazó közép szótár megjelentetésével. A Mirjana Burzan és
Kacziba Ágnes gondozásában elkészült Szerb-magyar szótárnak tegnap Újvidéken, ma pedig
Belgrádban volt a bemutatója. Ternovácz István beszámolója.
A romániai 56-os perekben halálra ítélt Sass Kálmánra, és Érmihályfalvi
Csoportra emlékeztek Érmihályfalván
1956, te csillag címmel emlékeztek Sass Kálmán mártír lelkipásztorra és az Érmiháylfalvi
Csoportra az Érmellék fővárosában, Érmihályfalván. Az eseményen előadást tartott Lezsák
Sándor az Országgyűlés alelnöke, aki bejelentette, hogy a Lakiteleki Népfőiskola
felajánlásával jövőre elkészíttetik Sass Kálmán bronz mellszobrát az érmihályfalvi
közösségnek. Ionescu Nikolett összeállítása.
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Márton Áron kiállítás Csíkszentdomokoson
Csikszentdomokoson, a katolikus templom mellett, az egykori egyházi iskolában rendezték be
a Márton Áron múzeumot. Ezzel járul hozzá az erdélyi püspök kultuszához szülőfaluja. A
múzeum alapító igazgatójával, Lázár Csillával Oláh-Gál Elvira beszélgetett az intézmény
tevékenységéről.
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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
Ukrajna
www.ujszo.com
www.hhrf.org
www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net
www.felvidek.ma
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.bumm.sk
hirek.sk
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
Horvátország
www.magyarszo.com www.hmdk.hr
www.pannonrtv.com www.huncro.hr
www.vajdasagma.info

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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