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Magyar–román tárgyalások: Hrebenciucék állnak a közvetítés mögött 
2014. október 28. – Szucher Ervin – Krónika, Erdély Ma 

Nem hivatalos információk szerint a befolyással üzérkedés gyanújával kedden vizsgálati 

fogságba helyezett Viorel Hrebenciuc szociáldemokrata politikus áll az erdélyi magyarság 

és a román hatalom képviselői között közvetíteni próbáló, amerikainak mondott szervezet 

hátterében. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke úgy tudja, az Asociaţia Friends 

of The Project on Ethnic Relations (FPER) egyesületet idén májusban a képviselőház 

nemrég lemondott alelnöke kezdeményezésére jegyezték be egy bukaresti bíróságon. Az 

1993-as neptuni egyeztetést szervező Project on Ethnic Relations (PER) 2010-ben 

megszűnt. 

 

Borbély László arról, hogy kit támogat az RMDSZ a második fordulóban  
2014. október 28. – maszol.ro 

Az RMDSZ a második fordulóban azt a jelöltet fogja támogatni, akinek konkrét 

elképzelései, üzenetei lesznek a romániai magyar közösség számára – jelentette ki Borbély 

László az RFI-nek adott nyilatkozatában. „Ezt a döntést nyilván csak november 2. után 

fogjuk meghozni. Természetesen, az első forduló után tárgyalni fogunk a második 

fordulóban induló jelöltekkel, hogy jobban átláthassuk és megérthessük programjaikat, 

majd ennek következtében világos képet tudjunk átadni a magyar közösségnek politikai 

terveikről” - magyarázta Borbély. „Mindezek mellett a legfontosabb az lesz, hogy az egyes 

jelölteknek milyen elképzeléseik vannak a nemzeti kisebbségek problémái kapcsán, milyen 

jövőképpel rendelkeznek azok megoldására, és az általános gazdasági, társadalmi, szociális 

problémák megoldására. Fontos, hogy koherens tervei legyenek a társadalom 

demokratizálására, a szubszidiaritás elvének érvényesítésére, egy kibővített autonómia 

megvalósítására mindenki számára” - nyilatkozta. 

 

Băsescu megvédte Magyarországot egy interjúban 
2014. október 28. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika, mno.hu 

Magyarországról nem lehet Európa-ellenességet feltételezni Oroszországhoz fűződő 

gazdasági kapcsolatai miatt - mutatott rá Traian Băsescu államfő kedden az Adevarul 

hírportálnak adott, az interneten közvetített interjúban. „Magyarországról pedig nem 

feltételezhetünk Európa-ellenességet. Magyarország problémái abból adódnak, hogy a 

demokratikus normáktól való eltérés gyanújába keveredett a választásokat nagyon magas 

arányban megnyerő Fidesz viselkedése miatt. De én részt veszek az Európai Tanács (a EU 

állam- és kormányfői értekezlete) ülésein, és ott Magyarországnak abszolút európai 

állásfoglalásai vannak” - jelentette ki Băsescu. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-is-amerikai-a-kozvetito-szervezet
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/37695-borbely-laszlo-arrol-hogy-kit-tamogat-az-rmdsz-a-masodik-forduloban
http://itthon.transindex.ro/?hir=37728
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Hegedüs: nemsokára közvitára kerül a Kulturális Örökségvédelmi 
Törvénykönyv 
2014. október 28. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

A szaktárca két héten belül közvitára bocsátja a Kulturális Örökségvédelmi 

Törvénykönyvet (KÖT) - jelentette be Hegedüs Csilla, a Kulturális Minisztérium 

államtitkára hétfőn, Déván tartott sajtótájékoztatóján. "Már 2010-ben, Kelemen Hunor 

miniszteri megbízatása idején, elkezdtünk dolgozni az örökségvédelmi törvénykönyvön, 

most pedig elmondhatjuk, hogy sikerült egyetlen dokumentumba összefoglalnunk a 

területet szabályzó több tucat jogszabályt, illetve a Románia által vállalt nemzetközi 

kötelezettségeket" – mondta a kulturális államtitkár. 

 

EMNP-EMNT: „lelkiismeret-ébresztő” 
2014. október 28. – Erdély Ma, Krónika 

Behódol számos egyházi személy, lelkész az RMDSZ-nek, ezzel mintegy közvetlenül 

beengedve a politikát az egyházba – figyelmeztetett tegnap Nagyváradon Tőkés László, az 

Erdélyi Nemzeti Tanács elnöke, EP-képviselő. Sajtótájékoztatón elmondta: „25 év alatt 

sem tudtuk kivívni az egyház gazdasági, anyagi függetlenségét, ezért van, hogy sok egyházi 

személy behódol. Egyházkerületünkben immár az RMDSZ osztja a kormányzati pénzeket 

nekik is. Holott a cél az lenne, hogy senkit se vághasson zsebre Kiss Sándor, vagy a 

kormányzati pénzek osztogatása. Szerinte ugyanis ha engednek ennek a nyomásnak, akkor 

ugyanúgy egy párt felügyelete alá kerül az egyház, mint a kommunizmus idején: jelenleg a 

Ponta-kormány az RMDSZ támogatója, és ez utóbbinak adja a behódoltatásra szánt 

pénzeket. 

 

A történelmi egyházak elöljáróival egyeztetett Kelemen Hunor  
2014. október 28. – maszol.ro 

Államelnök-választási kampányában a magyarság ügyének közös képviseletéről, a 

szükséges szociális szolgáltatásokról, egészségügyről, az egyházi ingatlanok 

visszaszolgáltatásáról és oktatási kérdésekről egyeztetett Kelemen Hunor szövetségi elnök 

az erdélyi magyar történelmi egyházak elöljáróival. „Közösen többek és erősebbek 

vagyunk, jobban el tudjuk látni közösségépítő feladatainkat. A magyarságnak széleskörű 

összefogásra van szüksége az élet minden területén, mert azok, akik építeni akarnak, 

jólétünk érdekében dolgoznak, csakis egységesen léphetnek fel a magyarság valamennyi 

fontos ügyében” – összegezte a találkozók tapasztalatait az RMDSZ államelnök-jelöltje. 

 

Antal Árpád: nem osztrák-magyar katonáknak adjuk a lőteret  
2014. október 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Nem az osztrák-magyar hadseregnek akarja átjátszani a lőteret, hanem közösségi 

gondokat szeretne orvosolni, mutatott rá Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester 

válaszul a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok Civil Fórumának nyílt levelére, 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=37732
http://itthon.transindex.ro/?hir=37732
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=175192&cim=emnp_emnt_lelkiismeret_ebreszto
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/37683-a-tortenelmi-egyhazak-eloljaroival-egyeztetett-kelemen-hunor
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/37702-antal-arpad-nem-osztrak-magyar-katonaknak-adjuk-a-loteret
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amelyben azt kérik kormányfőtől, ne adja át a lőteret az önkormányzatnak. A civil fórum 

szerint a magyar szélsőségesek ki akarják kergetni Sepsiszentgyörgyről a román 

hadsereget. Szerintük a három megye románsága számára a sepsiszentgyörgyi terület nem 

csak egy lőtér, hanem annak szimbóluma, hogy az állam a hadsereg révén jelen van a 

térségben. A románok fóruma szerint ezt a jelenlétet erősíteni is kellene a 

„szeparatizmusra hajlamos” térségben.  

 

A háromszéki RMDSZ erejét is leméri a vasárnapi elnökválasztás  
2014. október 28. – maszol.ro 

Bukarestből csak az RMDSZ látszik, ezért fontos, hogy vasárnap Kelemen Hunor neve 

mellé minél több szavazat kerüljön, hogy minél nagyobb erőt tudjon felmutatni, ez ugyanis 

befolyásolhatja, hogy a következő tíz évben mennyire tudunk beleszólni a hazai politika 

alakulásába, mutatott rá Antal Árpád. A sepsiszentgyörgyi polgármester, az RMDSZ helyi 

elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján kifejtette: a Băsescu éra után új korszak kezdődik 

Romániában, mindenki a mostani elnökválasztásokkor mutatja meg mennyire izmos.  

 

Szilágyi feljelentette Funart az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál 
2014. október 28. – Erdély Ma, Háromszék 

Beadvánnyal fordult az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz Szilágyi Zsolt, miután a 

román közszolgálati rádió választási műsorában Gheorghe Funar többször is támadta őt és 

a magyar közösséget. Szilágyi Zsolt, az EMNP államfőjelöltje tegnap Sepsiszentgyörgyön 

beszélt a történtekről: Gheorghe Funar egyebek mellett azt állította, hogy az 1956-os 

forradalmat csak a magyarok találták ki Erdély elcsatolása céljából, de azt is leszögezte, 

hogy megválasztása esetén megtiltja a románon kívül más nyelv használatát a 

közszolgálati médiában. A gyűlöletbeszédre határozott fellépéssel kell válaszolniuk a 

román állam intézményeinek – indokolta kezdeményezését Szilágyi, reményét fejezve ki, 

hogy a magyar közösség elleni uszítás nem marad következmények nélkül. 

 

Ismét jóvátételt követel a Baťa család 
2014. október 28. – hirek.sk, Új Szó 

Újfent államosított vagyona visszakövetelésére készül a Baťa család. Az örökösöknek egy 

év elteltével végre rendelkezésére állnak a pénzügyminisztérium által kért dokumentumok. 

Ján Antonín Baťát a csehszlovák bíróság 1947-ben a Beneš-dekrétumok alapján, a fasiszta 

rendszerrel való állítólagos kollaborációra hivatkozva 15 évi börtönre ítélte és elkobozta a 

vagyonát. Baťát 2007-ben Csehországban rehabilitálták, az ügyben ítéletet hozó prágai 

bíróság előbb a vagyonelkobzásról szóló ítéletet helyezte hatályon kívül, majd az állítólagos 

kollaboráció miatt hozott ítéletet is semmisnek nyilvánította. Az 1947-ben hozott ítélet 

hatályosságát 2013 májusában Szlovákia is megszüntette. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/37706-a-haromszeki-rmdsz-erejet-is-lemeri-a-vasarnapi-elnokvalasztas
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=175208&cim=szilagyi_feljelentette_funart_az_orszagos_diszkriminacioellenes_tanacsnal
http://www.hirek.sk/belfold/20141028141436/Ismet-jovatetelt-kovetel-a-Bata-csalad.html
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Átadták a Bodrogközi Magyar Közösség Háza épületrészét 
2014. október 28. – Felvidék Ma 

A Bodrogközi Magyar Közösség Háza „A” épületrészét október 26-án adták át 

Királyhelmecen. Az intézmény küldetése elsősorban a bodrogköziek közösségi 

összetartozásának az erősítése, valamint a szülőföld, a Bodrogköz iránti szeretet 

elmélyítése, a tájegységhez kötődő identitástudat növelése. Pásztor István, a Rákóczi 

Baráti Köre - Királyhelmec és Vidéke Társulás elnöke szerint ez a közösségi ház biztosítja 

majd a jövőben a közösségi, társadalmi élethez a ma még hiányzó infrastrukturális 

hátteret. 

 

Még mindig nem fogadták el Nyitra megye oktatásügyi rendeletét 
2014. október 28. – Felvidék Ma 

A közoktatási törvény értelmében a megyei önkormányzatnak folyó év október 31-ig kell 

elfogadnia kötelező érvényű rendeletét a megye területén működő középfokú oktatási 

intézményekben nyitható első osztályok számát illetően a következő tanulmányi évre. A 

Nyitra Megyei Önkormányzat először egy héttel ezelőtt tárgyalta a rendeletjavaslatot, 

amelyhez az MKP képviselői olyan módosító indítványt nyújtottak be, hogy a Bátorkeszi 

Szakközépiskola a javaslatban szereplő nulla osztály helyett a mai számnak megfelelő 3 

első osztályt nyithasson, az érsekújvári Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola 

pedig a javaslatban szereplő 1 első osztály helyett az eddigieknek megfelelő számú 2 

magyar tanítási nyelvű első osztályt indíthasson. A szlovák képviselők második 

nekifutásra, az október 27-i ülésen sem fogadták el a módosító javaslatokat. Végső döntés 

október 31-én várható. 

 

Udovički: Sikeresek voltak a nemzeti tanácsi választások 
2014. október 28. – Vajdaság Ma 

Sikeresek voltak a vasárnap megtartott szerbiai kisebbségi nemzeti tanácsi választások, 

csak kisebb incidensek történtek – értékelt Kori Udovički kormányalelnök, államigazgatási 

és helyi önkormányzati miniszter. A szerbiai kormány közleményéből kiderül, Kori 

Udovički Samad Seyidovval, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének koreferensével 

és Tim Cartwrighttal, az Európa Tanács szerbiai irodájának vezetőjével találkozott. A 

kormányelnök értékelése szerint a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 

módosításának eredményeként a most megtartott nemzeti tanácsi választások 

„messzemenően átláthatóbbak voltak”, különösen azért, mert ezúttal a Köztársasági 

Választási Bizottság (RIK) felelt a szavazás végrehajtásáért. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/49576-atadtak-a-bodrogkozi-magyar-kozosseg-haza-a-epuletreszet
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/49564-meg-mindig-nem-fogadtak-el-nyitra-megye-oktatasugyi-rendeletet
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21270/Udovicki-Sikeresek-voltak-a-nemzeti-tanacsi-valasztasok.html
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Így szavaztak a Tisza-vidéken 
2014. október 28. – Magyar Szó 

Igen eltérő eredményeket hozott a Tisza menti községekben a vasárnapi nemzeti tanácsi 

választás. Általános jellemzője volt a választásnak, hogy kevesen mentek el szavazni, bár 

ebben a tekintetben is jelentős eltéréséket tapasztalhattunk: legkevesebben, mindössze 35 

százalékban Adán vettek részt a választáson, Törökkanizsán viszont kiemelkedőn magas 

volt a részvételi arány, megközelítette az 58 százalékot. Közös vonása a szavazásnak, hogy 

mind az öt községben nagy fölénnyel győzött a Magyar Összefogás, de a százalékok itt is 

nagyon eltérnek egymástól: szintén az adai községben támogatták legkisebb arányban (76 

százalékban) a Magyar Összefogást, a másik négy községben egyaránt 80 százalék fölött 

volt a VMSZ-es listára leadott szavazatok aránya, sőt Törökkanizsán elérte a 90 százalékot. 

A Magyar Szó részletesen közli a községenkénti adatokat. 

 

A költségvetésről a kormányátalakítás küszöbén 
2014. október 28. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Döntő többséggel, 69 igen és 36 nem szavazattal a Tartományi Képviselőház kedden 

elfogadta az idei költségvetés módosítását, amely értelmében a rendelkezésre álló összeget 

1,29 milliárd dinárral, azaz mintegy két százalékkal csökkentették a korábbi kerethez 

képest. Bojan Pajtić kormányfő megjegyezte, hogy a sajtó képviselői nemsokára, napokon 

belül hivatalos közlemény útján értesülnek a pártok tárgyalásainak ez irányú 

eredményeiről. Megjegyezte, igazak azok a médiafeltevések, hogy mind a VSZL, mind a 

Szociáldemokrata Párt tartományi képviselői hangot adtak abbeli szándékuknak, hogy 

komolyabban részt vállalnának a tartományi kormány munkájában, amit a DP támogat. A 

kormányátalakítás kérdése kapcsán Egeresi Sándor frakcióvezető elmondta, hogy a VMSZ 

14 éve a tartományi hatalmi koalíció meghatározó része, ez pedig azt jelenti, hogy a párt 

koalícióból való kilépésétől nem kell tartani. 

 

A pedagógus szerepe megváltozott 
2014. október 28. – Magyar Szó 

Erdély Lenke, a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatója a Magyar Szónak elmondta, hogy 

elsősorban a tanárok szakmai, didaktikai, módszertani felkészültségégét szeretnék 

feleleveníteni, megújítani a gyakorlatban új innovatív tanulási-tanítási technikákkal, 

oktatási játékokkal, feladatgyűjteményekkel. – Az Intézet 2011-től végzi a pedagógusok 

szakmai továbbképzéseinek jóváhagyását. A törvény értelmében csak azokat a 

programokat vehetjük figyelembe, amelyek a kisebbségek-nemzeti közösségek nyelvén 

íródtak, és Vajdaság területén hivatalos nyelvhasználatban vannak, azaz ezeken a 

nyelveken folyik az oktatás. A Vajdasági Pedagógiai Intézetnek saját magyar nyelvű 

programjai is vannak, amelyekkel elsősorban a tanárok szakmai, didaktikai, módszertani 

felkészültségégét szeretnék feleleveníteni, megújítani a gyakorlatban új innovatív tanulási-

tanítási technikákkal, oktatási játékokkal, feladatgyűjteményekkel. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2506/kozelet_politika/117705/%C3%8Dgy-szavaztak-a-Tisza-vid%C3%A9ken.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2506/kozelet_politika/117734/A-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9sr%C5%91l-a-korm%C3%A1ny%C3%A1talak%C3%ADt%C3%A1s-k%C3%BCsz%C3%B6b%C3%A9n.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2507/kozelet_oktatas/117757/A-pedag%C3%B3gus-szerepe-megv%C3%A1ltozott.htm
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Illés Zoltán Szabadkán: A jövőben sokkal nagyobb árvízi problémákkal kell 
szembesülni 
2014. október 28. – Magyar Szó 

A víz lázadása címmel tartott előadást Szabadkán dr. Illés Zoltán környezetvédelmi 

szakpolitikus az Életjel Csáth Géza Művészetbaráti Kör meghívására. – Nincs a világnak 

olyan pontja, ahol az árvizek ne okoznának gondot – hangsúlyozta Illés Zoltán Szabadkán 

megtartott előadásán. – Egy új jelenséggel kell szembesülnünk, a villámárvizek 

fogalomkörével – mutatott rá a politikus –, ami azt jelenti, hogy hirtelen nagy mennyiségű 

lezúduló csapadék a terepviszonyok függvényében komoly károkat tud okozni még olyan 

helyeken is, ahol csak vékony erek vagy patakok vannak és nincs nagyobb vízfolyam. Az 

árvíz az a végső állapot, amikor hirtelen nagy mennyiségű víz zúdul le egy területen, 

ugyanakkor ennek megvan az oka: elsősorban is a klímaváltozás, amely nem természetes 

dolog, hanem az emberi társadalom idézi elő, mi magunk okozzuk ezeket a gondokat – 

mutatott rá Illés. 

 

Konzuli fogadónapot tartottak Nagybecskereken  
2014. október 28. – Pannon RTV 

Nagybecskereken 160 honosítási kérelmet vettek át a szabadkai főkonzulátus munkatársai 

a kihelyezett fogadónapon, melyet a Petőfi MME székházában tartottak meg. 2012 óta a 

mai volt a 12. kihelyezett konzuli fogadónap Nagybecskereken, a CMH helyi irodájának 

közreműködése mellett. Az iroda dolgozói segítséget nyújtanak azoknak is, akik 

Szabadkán, Belgrádban vagy Magyarországon akarják benyújtani a honosítási kérelmüket. 

„Továbbra is folyamatos az érdeklődés. Nemcsak nagybecskerekiek, hanem a környező 

helységekből, falvakból is jönnek átadni a kérelmüket. Muzslyáról, Lukácsfalváról, 

Erzsébetlakról, Ittabéről, Tordáról” – mondta el Gabona Ferenc, a CMH nagybecskereki 

irodavezetője. 

 

Választás: Fél százaléknyi sincs a különbség a miniszterelnök és az államfő 
pártja között 
2014. október 28. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

Az előre hozott ukrán parlamenti választásokon leadott szavazatok több mint 88 

százalékának feldolgozása után kedden még mindig fej-fej mellett állt az élen az ukrán 

miniszterelnök és az államfő pártja: előbbi nem egészen fél százalékkal vezet a másik előtt. 

Arszenyij Jacenyuk miniszterelnök Népi Frontja az eddig összeszámolt szavazatok 22,13 

százalékát szerezte meg, míg Petro Porosenko Blokkja 21,74 százalékot kapott. Harmadik 

helyen áll az Andrij Szadovij lembergi polgármester vezette Önsegítés párt a voksok 10,94 

százalékával, a negyediken az eltávolított államfőt, Viktor Janukovicsot támogató 

képviselők és volt kormánytagok által alapított Ellenzéki Blokk 9,38 százalékkal. A 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/6204/Dr-Illes-Zoltan-Szabadkan-A-jovoben-sokkal-nagyobb-arvizi-problemakkal-kell-szembesulni.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/6204/Dr-Illes-Zoltan-Szabadkan-A-jovoben-sokkal-nagyobb-arvizi-problemakkal-kell-szembesulni.html
http://pannonrtv.com/web/?p=164556
http://karpataljalap.net/?q=2014/10/28/valasztas-fel-szazaleknyi-sincs-kulonbseg-miniszterelnok-es-az-allamfo-partja-kozott
http://karpataljalap.net/?q=2014/10/28/valasztas-fel-szazaleknyi-sincs-kulonbseg-miniszterelnok-es-az-allamfo-partja-kozott
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populista, nacionalista Radikális Párt 7,47 százalékot kapott, míg Julija Timosenko Haza 

pártjának a voksok 5,7 százalékát sikerült összegyűjtenie. A nacionalista Szvoboda párt 

kiesik a parlamentből. 

 

Vida Törnar Judit: „Nekünk nem megmaradni, hanem növekedni kell.” 
2014. október 24. – RTV Slovenija Hidak 

Vida Törnar Judit fogja vezetni a következő négy évben a Lendva Községi Magyar Nemzeti 

Önkormányzati Közösség Tanácsát. Így döntött a lendvai magyar önkormányzat 

tanácsának többsége az alakuló ülésen. Az alelnöki tisztséget Soos Mihael tölti be. 

 

Magyar feltalálók napja a Bocskaiban 
2014. október 28. – Nemzeti Regiszter 

A melbourne-i Bocskai Központ éves programjában kiemelt szerepet kapnak az egynapos 

táborok, melyeket hagyományosan az iskolai szünidők idejére időzítenek a szervezők. 

Ebben az évben harmadik alkalommal, október 1-jén gyűltek össze a magyar gyerekek és 

pedagógusok a Bocskai nagytermében, hogy egy jó hangulatú napot töltsenek el együtt, 

ahol a tanulás és az információszerzés mellett a játék, a kísérletezés és a jókedv játszotta a 

legnagyobb szerepet. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/9589
https://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-feltalalok-napja-a-bocskaiban
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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