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Színfalak mögött zajlik a párbeszéd 
2014. október 8. – Krónika 

Eltérően nyilatkoznak a romániai magyar politikai szereplők az amerikai közvetítéssel 

zajló román–magyar párbeszéd kapcsán. Bakk Miklós politológus szerint hasznos lenne az 

RMDSZ mellett a többi erdélyi magyar politikai erőt is bevonni a tárgyalásokba. A 

romániai magyar politikai szervezetek vezetői egyetértenek abban, hogy a román többség 

és a magyar kisebbség közötti viszonyt új alapokra kell helyezni – különösképpen most, 

amikor a Székelyföld autonómiájának a kérdése a figyelem központjába került. 

 

Nyirő újratemetésével példálózott a külügyminiszter a holokauszt-évfordulón 
2014. október 9. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma 

Nyirő József szülőföldjén való újratemetésének megakadályozását hozta példaként Titus 

Corlăţean külügyminiszter szerdán arra, hogy a kormány eltökélt az antiszemita eszmék 

elutasításában. A diplomácia vezetője a romániai holokauszt kezdetének 73. évfordulója 

alkalmából a parlament épületében rendezett emlékülésen beszélt a Nyirő-ügyről.  

"Románia nem fogja megengedni, hogy olyan eszméket, politikai nézeteket és jelképeket 

hozzanak be területére egy szomszédos országból, amelyek szerintünk a múlthoz 

tartoznak. A román állam nem fogadja el mindazt, amit egy szélsőjobboldali, fasiszta, 

antiszemita és románellenes író romániai újratemetése jelképezne" - idézte a diplomácia 

vezetőjét a Mediafax hírügynökség. 

 

Kárpátaljaiaknak gyűjtenek adományt 
2014. október 9. - Magyar Nemzet, kormany.hu, MTI, hirado.hu 

A magyarok már sokszor bizonyították segítőkészségüket, amikor támogatták az 

elesetteket legyen szó cunamiról, árvízről vagy vörösiszap-katasztrófáról – mondta Soltész 

Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkár abból az alkalomból, hogy a honi karitatív szervezetek 

bejelentették: közös adománygyűjtést szerveznek a Kárpátalján élő magyar közösségeknek. 

Az akcióban részt vesz a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Katolikus Karitász, az 

Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Baptista 

Szeretetszolgálat Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt. 

 

Jogerősen törvénytelen a sepsiszentgyörgyi városzászló 
2014. október 8. – transindex.ro, Háromszék, maszol.ro, szekelyhon.ro, MTI, Erdély Ma, 

hirado.hu, Krónika 

Végleges ítéletet hozott a brassói táblabíróság Sepsiszentgyörgy városzászlajáról, 

kimondva, hogy az törvénytelen - írja a Háromszék. Antal Árpád polgármester 

bejelentette, hogy a strasbourgi emberi jogi bíróság elé viszik az ügyet. A közigazgatási pert 

az a körülmény tette különössé, hogy Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester 
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felhívására 2322 magánszemély és civil szervezet csatlakozott a perhez a polgármesteri 

hivatal oldalán. A polgármester azért tartotta fontosnak a sepsiszentgyörgyi civilek 

csatlakozását, mert ezáltal lehetővé válik, hogy egy esetleges kedvezőtlen jogerős romániai 

ítélet után az Emberi Jogok Európai Bíróságán folytatódjék a jogi küzdelem. 

 

Erdőfeleken is ki kell tenni a kétnyelvű helységnévtáblákat 
2014. október 8. – transindex.ro 

Erdőfelek község bejárataihoz román és magyar felirat kihelyezésére kötelezte a 

polgármesteri hivatalt a Kolozs Megyei Törvényszék. A döntés indoklását a napokban 

közölte ki. A pert a European Committee Human Right Hungarians Central Europe 

Alapítvány kezdeményezte, a kereslet szerint azért, mert a község nem tette ki az összes 

hozzá tartozó falu bejáratához a kétnyelvű feliratokat, nem áll kétnyelvű felirat minden 

közintézményen, illetve a község tanácsi határozatai nem elérhetők mindkét nyelven, és 

akadozik a kétnyelvű intézményi szintű ügyintézés, noha mindezen jogok megilletik a 

magyar lakosságot a 2001/215-ös, önkormányzatok működését szabályzó törvény szerint: 

a magyar lakosság több mint 20%-ot tesz ki a községben. 

 

„Az önkormányzatok menetelnek”, a székelyek nem 
2014. október 8. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nem ismétlik meg idén a székelyek nagy menetelését, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) elnöke szerint ugyanis a székelyföldi autonómiaküzdelem újabb 

szakaszához érkezett: ezúttal a székelyföldi önkormányzatok nagy menetelése zajlik. 2013. 

október 27-én több százezren vonultak fel az SZNT felhívására, mondta az eseményt 

követően Izsák Balázs. „A nagy menetelést nem rendezzük meg újra, hisz elérte célját, 

viszont az autonómiaküzdelem minden eszközét továbbra is nagy erővel fogjuk bedobni” – 

hangsúlyozta az elnök. Hozzátette, jelenleg az önkormányzatok nagy menetelése zajlik, a 

cél pedig, hogy az Európai Tanács helyi és regionális önkormányzatainak kongresszusán 

felhívják a figyelmet a székelység autonómiatörekvéseire. „Szeretnénk, ha a kongresszus 

lisszaboni üléséig legalább száz tanácsi határozattal rendelkeznénk, amelyben a helyi 

önkormányzatok kinyilvánítják önrendelkezési igényüket. Az önkormányzatoknak e 

széleskörű mozgalma az autonómia mellett valószínű, hogy a székelyek nagy menetelése 

nélkül nem indult volna el, vagy legalábbis nem tartana jelenlegi stádiumánál” – emelte ki 

Izsák. 

 

Turos Lóránd a CNA egyetlen alelnök-jelöltje 
2014. október 8. – transindex.ro 

Turos Lóránd az egyetlen jelölt az Országos Audiovizuális Tanács alelnöki tisztségére. A 

tisztség a múlt hét közepén üresedett meg, amikor Viorel Vasile Buda lemondott. Turos 

Loránd már szeptember 22-én pályázta meg a tisztséget, azonban az erre vonatkozó 

információt ma hozták nyilvánosságra - tájékoztat a Hotnews. Turos Loránd az RMDSZ 

javaslatára lett a tanács tagja, a szenátus 2012-ben nevesítette a tisztségre. 
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Perben a PER-rel 
2014. október 8. – Csinta Samu – Krónika 

A Krónika vezércikkében Csinta Samu kifejtette: „A washingtoni kormányhoz közel álló 

Project on Ethnic Relations (PER) nevű amerikai szervezet máris aktiválta magát, és 21 

évvel a romániai magyarság önállósodási törekvéseit jégre tevő neptuni „merénylet” után 

újra készen áll higgadt hangot kölcsönözni a felek forró szembenállásának. Újra olyan 

forgatókönyv készül, amelynek alkalmazása hosszabb időre az alapos elemzés és gondos 

előkészítés fázisába merevítheti az immár részben jogosnak hirdetett kisebbségi 

igényeket”. 

 

Mennyire fekete a balkáni ördög 
2014. október 8. – maszol.ro 

A maszol.ro véleményrovatában Ambrus Attila arról írt, hogy „Mivel az amerikai 

civilszervezet elnökének, Allan H. Kassofnak az az elve, hogy csak az őszinte vita vezethet 

valamelyes eredményre, s az állandó választási kampány szindrómától szenvedő politikus 

a nagy nyilvánosság előtt hajlamossá válik az őszintétlenségre, ezért nem a sajtósok hada 

előtt kell a disputának zajlania. Azonban nem a nyilvánosság teljes kizárásával, ezért 

hívtak meg egy magyar és egy román újságírót is, hadd legyenek a tanúi, krónikásai a PER-

eskedésnek.  

 

Bakk: elmozdulás várható kisebbségpolitikai kérdésekben 
2014. október 8. – Krónika 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által megteremtett autonómiamozgalmi háttér és az 

Amerikai Egyesült Államok új biztonságpolitikai mérlege, azon belül pedig a Romániának 

juttatott szerep eredményezte, hogy a PER újra közvetítői szerepet vállalt a román– 

magyar párbeszédben – fogalmazott a Krónika megkeresésére Bakk Miklós politológus. A 

kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) politikatudományi tanszékének 

docense rámutatott, hogy ha Amerika a helyzet eredményesebb stabilizálására törekszik, 

fontos lenne figyelembe vennie, hogy az erdélyi magyar politikai tér pluralizálódott, tehát 

hasznos lenne az RMDSZ mellett a többi erdélyi magyar politikai erőt is bevonni a 

tárgyalásokba. 

 

Pojána Neptun árnyékában 
2014. október 8. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Farkas Réka szerint „Brassó Pojána lesz az új Neptun? – jövő évben kiderül, de 

mindenképpen jó, hogy elkezdődött egyfajta egyeztetés az erdélyi magyarság igényeiről, 

nem hivatalos formában ugyan, de terítékre került Székelyföld területi autonómiája. 

Minden tárgyalásra, érvelési lehetőségre szükség van, hiszen tudnunk kell, a román fél 

meggyőzése nélkül nincs esélyünk bármit elérni”. 
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Önkormányzatok és autonómia – Újabb csatlakozók 
2014. október 8. – Erdély Ma, Háromszék 

Lassan, de biztosan növekszik azon székelyföldi önkormányzati testületek száma, amelyek 

tagjai rábólintottak a Magyar Polgári Párt (MPP) képviselői által szeptember folyamán 

benyújtott autonómiapárti határozatokra. A politikai alakulat tájékoztatása szerint a 

napokban hat újabb helyi testület fogadta el a tervezetet. A tájékoztató szerint, melyet az 

MPP mindhárom megyei – Hargita, Kovászna és Maros – elnöke ellátott kézjegyével, 

Fenyéd, Gyimesközéplok, Csíkpálfalva, Csíkszentdomokos, Árkos és Illyefalva hagyott jóvá 

ilyen határozatot. Csatlakozásukkal immár negyvenre emelkedett azon közigazgatási 

egységek száma, amelyek határozatban juttatják kifejezésre igényüket, hogy önálló 

közigazgatási régióba tartozzanak – a határozat mellékletében felsorolt községekkel és 

városokkal közösen.  

 

Kelemen Hunor: nem szabad megkerülni a románokat 
2014. október 8. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro 

Az érvekkel alátámasztott román-magyar párbeszéd szükségességére hívta fel a figyelmet 

Kelemen Hunor szerdán, a Sepsiszentgyörgyön szervezett pódiumbeszélgetés alkalmával. 

Antal Árpád az etnikai arányosságról és Székelyföld gazdasági növekedéséről beszélt. 

Kelemen Hunor az esemény alkalmával kifejtette, hogy az idei államelnök-választásnak az 

erdélyi magyarság szempontjából az a tétje, hogy megmutathassák: az említett 

kisebbségnek van magáról és Romániáról is jövőképe. Hozzátette, bár a kampányidőszak 

alatt nem lehet megoldani a problémákat, de el lehet indítani egy olyan folyamatot, 

amelynek köszönhetően elindulna egy érvekkel alátámasztott román-magyar párbeszéd. A 

román társadalommal egy vitát kell először lefolytatni, és mindezt azon személyekkel kell 

elkezdeni, akik ehhez a kérdéshez nyitottabban állnak. 

 

Ismét magyarellenes rigmusok miatt bírságoltak meg egy fociklubot 
2014. október 9. – transindex.ro, maszol.ro 

A Román Labdarúgó Szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága 70 ezer lejes pénzbírságot 

szabott ki a ploiesti-i Petrolul klubra szerdán, amiért a csapat szurkolói - egy héttel a 

román-magyar EB-selejtező mérkőzés előtt - magyarellenes idegengyűlölő rigmusokat 

skandáltak egy bajnoki meccsen. A román szövetség vezetői több ízben aggodalmuknak 

adtak hangot amiatt, hogy a szombati román-magyar válogatott mérkőzésen is 

magyarellenes bekiabálások lehetnek. Razvan Burleanu, a FRF elnöke felhívást intézett a 

meccsre készülő román szurkolókhoz, viselkedjenek sportszerűen, mert "senki sem 

szeretné, hogy a román válogatott közönség nélkül játssza soron következő otthoni 

mérkőzéseit". 
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Autonómia, regionalizmus, föderalizmus 
2014. október 9. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Arad megyei körútja során tegnap délelőtt a pécskai piacon találkozott a potenciális 

választókkal Szilágyi Zsolt, az EMNP államfőjelöltje, 12 órától az EMNT Aradi Irodájában 

tartott sajtóértekezletet, Zatykó Gyula partiumi, illetve dr. Burián Sándor Arad megyei 

elnök társaságában. Mivel nem csak magyarok, hanem erdélyiek is, az EMNP mindkét 

közösségért harcolni kíván, az európai önkormányzás, autonómia, szubszidiaritás elvei és 

gyakorlata alapján. Úgy gondolják, hogy Románia egy központosított, korrupt állam, 

amely nem hatékony, ezért Erdély, európai történelmi régióként képes lenne önmagát 

kormányozni minden tekintetben. Képes lenne meghozni a döntéseket a saját fejlődése 

érdekében, ezért Romániát az európai regionalizmus és föderalizmus elvei, gyakorlata 

alapján kellene modernizálni. Eszerint Erdély önálló parlamentet választana, saját 

kormánya, költségvetése lenne német mintára. 

 

Párbeszéden alapuló közösségépítést szorgalmaznak az RMDSZ megyei 
elnökei 
2014. október 9. – Szabadság 

Az RMDSZ Bihar, Kolozs, Szatmár, Szilágy megyei szervezetei fontosnak tartják, hogy az 

elkövetkezendő időszakban is hangsúlyosan megjelenítődjön a szövetség párbeszéden 

alapuló közösségépítése – derül ki az RMDSZ közleményéből. Ennek aláírói Seres Dénes, 

az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke, Pataki Csaba, az RMDSZ Szatmár megyei 

szervezetének elnöke, Máté András Levente, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének 

elnöke és Kiss Sándor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke. 

 

Berényi József: Az alapszerződés átértékelése a nyitott kérdésekben 
előrelépést jelenthet 
2014. október 8. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi pozsonyi látogatása alkalmával 

megerősítette, hogy a magyar fél a két ország közötti vitás kérdéseket továbbra is 

napirenden tartja. Berényi József pártelnök úgy véli, ez jó hír, mert azt jelenti, Budapest 

meg akarja találni a megoldásokat. Az MKP javaslatára Szijjártó Péter szóba hozta a közel 

20 éves szlovák-magyar alapszerződés megnyitását is, amely a vegyes bizottsági rendszer 

átértékelését hozhatja magával. Berényi szerint megnyugtató, hogy a munkahelyteremtés, 

az Ipoly hidak, a Kassa-Miskolc autópálya megépítése kérdésében Szijjártó beszámolója 

szerint a szlovák fél részéről nincsenek akadályok, gördülékenyen haladnak a 

megbeszélések. 
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A héten indul a felvidéki médiaképzés 
2014. október 8. – Felvidék Ma 

Kivételes médiaképzést indít ezen a héten pénteken a Szabad Újságot és Csallóköz 

hetilapot kiadó vállalat.  A Komáromban megrendezésre kerülő előadások nyitányaként 

Jónás István, a Magyar Rádió vezetője osztja meg tudását az érdeklődőkkel. A szervezők 

bíznak abban, az ingyenes képzéssel elérhetik, hogy a felvidéki magyar nyelvű sajtó új 

generációi nevelkedjenek ki, akiknek fontos a magyar nyelv megőrzése. 

 

Tízéves az önálló Pázmány Péter Gimnázium 
2014. október 8. – Felvidék Ma 

Az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium önállósulásának 10. évfordulóját ünnepelte 

október 3-án. A gimnázium története azonban sokkal régebb időkre nyúlik vissza: idén 172 

éve annak, hogy megalapították a tanintézményt. 

 

Pásztor István: Az LSV politikailag tévelyeg és konfliktust keres 
2014. október 8. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke kijelentette, Nenad Čanak 

szavai számára csak megerősítik azt, hogy a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) 

politikailag tévelyeg és konfliktust keres. „A Čanak által kimondott mondatok egyszerűen 

szóra sem érdemesek. Nem kívánom kommentálni sem a szókészletét, sem a vizuális, sem 

egyik más momentumát a megnyilvánulásnak. Ez a kommentár önmagáért beszél. Nem 

kívánok mindebbe belebocsátkozni” – mondta Pásztor a Beta hírügynökségnek 

nyilatkozva. Nenad Čanak korábban éles kritikával illette a tartományi parlament és a 

VMSZ elnökét, s azt állította, Pásztor István a pártjából „’Pásztor és fia’ privát 

etnovállalatot csinált”. 

 

VMSZ-es polgármesteri tanácsos Újvidéken 
2014. október 8. – Vajdaság Ma 

Miloš Vučević újvidéki polgármesternek új tanácsosa van Kiss Gyula, a Vajdasági Magyar 

Szövetség tisztségviselője személyében, értesült a 021. Kiss polgármesteri tanácsosként a 

mezőgazdaságért lesz felelős. Kiss Gyula 1972-ben született Újvidéken, a Mezőgazdasági 

Karon szerzett agrármérnöki oklevelet. Hosszú évek óta tanárként dolgozik a futaki 

Mezőgazdasági Középiskolában. Kiss Gyula hosszú ideig volt a budiszavai helyi közösség 

tanácsának elnöke, 2008 és 2012 között pedig az újvidéki városi képviselő-testület tagja 

volt. 
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Már november első felében megnyílhat három bánáti határátkelő 
2014. október 8. – Vajdaság Ma 

Legkésőbb november 10-éig három állandó szerb-román államközi határt nyitnak meg 

Bánátban. Az észak-bánáti közizgatási körzet illetékeseinek elmondása szerint Nákófalva 

(Nakovo) és Nyújtód (Lunga), Egyházaskér (Vrbica) és Valkány (Valcani), illetve Módos 

(Jaša Tomić) és Fény (Foeni) között nyílik majd állandó határátkelő, jelenti az RTV. A 

projektum gyakorlati megvalósításáról, tehát a feladat elvégzéséhez szükséges 

kötelességéről is tárgyaltak ma Nagykikindán. Velimir Ilić, az észak-bácskai körzet 

vezetője mellett a tárgyaláson jelent volt Dušan Šijan, a közép-bánáti körzet vezetője, 

továbbá Nagykikinda, Csóka és Szécsány községek képviselői, illetve a vámhatóság, a 

határrendészet és az illetékes minisztérium képviselői is. 

 

Ez év végén, de legkésőbb 2015 elején átadják az Európa Kollégiumot  
2014. október 8. – Vajdaság Ma 

Felgyorsultak az újvidéki Európa Kollégium felújításának munkálatai. Ezt állapította meg 

mai újvidéki látogatásán Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kijelentette: 

reális esélyt lát arra, hogy az év végéig vagy a jövő év elejéig elkészüljön a kollégium. 

Pásztor István a Magyar Összefogás jelöltjeivel megtekintette az épületet majd elmondta: 

ez nem csupán egy épület, hanem egy fontos eleme a vajdasági magyar értelmiségi réteg 

újratermelésének. „Ez nem csak egy lakóhely fog lenni, hanem azt gondolom, hogy egy 

olyan műhely, amelyikben jól képzett emberek fognak pallérozni, és olyan kapcsolatokat 

építenek, amik az elkövetkező évtizedekben meghatározóak lesznek ennek a közösségnek a 

felemelkedésének a szempontjából.”  

 

„Téved, aki egyetlen központban gondolkodik” 
2014. október 9. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A nemzeti tanácsi választások kampányának folytatásában a Magyar Szó házában, a 

Forum Könyvkiadóban fogadták Hajnal Jenőt, a Magyar Összefogás listavezetőjét, Pásztor 

Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, továbbá dr. Antal Szilárdot, Jerasz Anikót 

és Ladisity Melindát, a lista jelöltjeit. Hajnal Jenő elismeréssel szólt arról a fejlődésről, 

megújulásról, amelyet tükröznek a könyvkiadó utóbbi időben megjelent kiadványai, ez 

hozzájárult népszerűségének növekedéséhez is, állapította meg. Pásztor elemi érdeknek 

nevezte a Magyar Szó, a Forum Könyvkiadó és a többi újvidéki jelentős intézmény 

fejlődésének folyamatos szavatolását, az újvidéki magyar szellemi központnak az 

erősítését. Mint mondta, farkasvakságban szenved mindenki, aki azt hiszi, nem 

foglalkoznak majd eleget Újvidékkel, s téved, aki egyetlen központban gondolkodik, 

amikor a vajdasági magyarságról esik szó. 
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Lévai Anikó Beregszászba látogatott 
2014. október 8. – Kárpátalja 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az 1998-as kárpátaljai árvíz után hozta létre 

beregszászi irodáját, majd 2000-ben másokkal közösen megalapították az ADVANCE 

Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központot Beregszászban, melynek Perspektíva 

Oktatóközpontját október 8-án meglátogatta Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet 

elnök-igazgatója, akit elkísért Lévai Anikó, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete, 

Orbán Viktor miniszterelnök felesége és Kovács Zoltán, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium nemzetközi együttműködésért felelős helyettes államtitkára. 

 

A magyarok körében is Petro Porosenko Blokkja vezet 
2014. október 9. – Kárpátalja 

A Lehoczky Tivadar Intézet 2014. október 1–5. között közvélemény-kutatást végzett a 

kárpátaljai magyarok körében az ukrajnai választásokkal kapcsolatban. A felmérés során 

Kárpátalja 71 magyarlakta településén összesen 400 főt kérdeztek meg. A pártok iránti 

szimpátia a mért adatok alapján az országos felmérésekhez hasonló. A kárpátaljai 

magyarok közül legtöbben Petro Porosenko Blokját támogatnák, a megkérdezettek 41,8%-

a adná szavazatát erre a választási szövetségre. Második helyen van a Népfront 3,5%-kal, 

harmadik helyen szerepel 2-2%-kal a Batykivcsina és Ljasko Radikális Pártja, a Civil 

Álláspont 1,5%-ot, az Erős Ukrajna Párt – 1%-ot kapna. A válaszadók 10%-a még nem 

döntötte el, melyik pártot fogja támogatni, vagy egyéb pártot nevezett meg, 22,5% állította, 

hogy biztosan nem megy el szavazni, 15,8% még nem döntötte el, hogy részt vesz-e a 

választásokon. 

 

Apró lépések az apróságokért 
2014. október 9. – Kárpátalja 

Október 7-én Antal József, Rafajnaújfalu polgármestere Brenzovics László, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke, az Európai 

Unió Keleti Partnerség program lebonyolításának koordinátora, Sin József, a KMKSZ 

Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, Bozsik Béla beregszászi magyar konzul, 

Demeter Júlia, a KMKSZ Rafajnaújfalui Alapszervezetének alelnöke, Dudics István járási 

képviselő jelenlétében került átadásra a leendő óvoda épületének a Keleti Partnerség 

programja keretén belül kicserélt tetőszerkezete. 

 

A háború nem old meg semmit 
2014. október 9. – Kárpátalja 

Az első világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából a palágykomoróci 

köztemetőben a KMKSZ helyi alapszervezete helyreállította az első világháborúban, 1917-

ben elesett vitéz Takács Lajos síremlékét. A község lakói és a KMKSZ vezetői október 5-én 

avatóünnepség keretében emlékeztek a világháború áldozataira. A KMKSZ elnöke 
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beszédében kijelentette, hogy az elmúlt évszázad hihetetlen vérözönével bizonyítja, hogy a 

háború nem old meg semmit. Ukrajnában ezért minél hamarabb meg kell teremteni a 

békét. Mindehhez nem az ellenség legyőzésével, hanem igazságossággal, jogoknak a 

megadásával, egymás akaratának és törekvéseinek megértésével juthatunk el – 

hangsúlyozta Brenzovics László. 

 

Megválasztottuk a községi nemzetiségi tanácstagokat 
2014. október 8. – Népújság 

Az országos önkormányzati választásokkal egy időben az öt muravidéki vegyesen lakott 

községben megszervezésre kerültek a választások a községi nemzetiségi tanácsokba is. A 

tanácstagok első ülésükön megválasztják majd a tanácsok elnökeit és képviselőiket a 

muravidéki csúcsszervezetbe, ahol eldől a muravidéki elnök személye is. 

A Lendva községi magyar nemzetiségi közösség tanácsába 12 képviselőt (három-három 

képviselőt négy választóegységből) választottak a polgárok. Az első választóegységben, 

vagyis Hármasmalomban és Lendván hét jelölt indult a választásokon. A körzetben 

összesen 1366 szavazatot adtak le. A legtöbb szavazatot, 340-et, vagyis a szavazatok 24,89 

százalékát dr. Požonec Robert szerezte meg. A második helyre dr. Bence Lajos futott be 

234 szavazattal, vagyis a szavazatok 17,13 százalékával. A harmadik, még nyerő helyre a 

választópolgárok 202 szavazattal, a szavazatok 14,79 százalékával Vida Törnár Juditot 

választották. 

 

Találkozott a két országgyűlés elnöke 
2014. október 8. – Népújság 

A múlt héten a Szlovén Országgyűlés elnöke, Milan Brglez kétnapos látogatást tett 

Magyarországon, ahol a rábavidéki szlovén közösségnél tett vizit után a Duna-menti 

Parlamenti Képviselők 2. konferenciáján vett részt. A találkozó mentén a szlovén 

parlament elnöke találkozott a magyar országgyűlés elnökével, Kövér Lászlóval is. A 

szlovén parlament elnöke rábavidéki látogatása során Felsőszölnökön találkozott a 

magyarországi szlovén kisebbség parlamenti szószólójával, Erika Köles Kiss asszonnyal, 

illetve Jože Hirnök és Martin Ropoš kisebbségi vezetőkkel, majd látogatást tett a 

felsőszölnöki kétnyelvű általános iskolában, illetve a gyümölcstermesztési-oktatási 

központban is. 

 

Polgármester-választások 2014: Lendván második kör, Hodoson régi-új 
polgármester 
2014. október 8. – Népújság 

Idén október 5-én került sor Szlovéniában a hatodik helyi önkormányzati választásokra. 

Az öt nemzetiségileg lakott község közül Dobronakon, Hodoson, Moravske Toplicén és 

Šalovcin már az első körben megválasztották a polgármestert, míg Lendván október 19-én 
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második körre kerül sor. Dobronakon, Moravske Toplicén, Šalovcin maradnak a régi 

polgármesterek: Marjan Kardinar Dobronakon, Ajojz Glavač Moravske Toplicén és Iztok 

Fartek Šalovcin. Hodoson egyedüli jelöltként megválasztották a község egy ciklussal 

ezelőtti polgármesterét, Orbán Lajost. Lendván második fordulóra kerül sor, melyben a 

mostani polgármester, Anton Balažek (49,69 százalék) és Baša Kornelija (21,04 százalék) 

méri össze erejét. 

 

Megtartotta első ülését a Nemzetiségi Bizottság 
2014. október 8. – Népújság, RTV Slovenija Hidak 

Kedden délután megtartotta első ülését a Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága. A 

bizottság munkaprogramja mellett az állami térképeken a kétnyelvű területek földrajzi 

neveinek írásáról szóló kormányrendelet szerepelt a napirenden, amelyet még a leköszönő 

Bratušek-kormány alkotott. Az új mandátumban a parlament Nemzetiségi Bizottsága 

Roberto Battelli elnök, Göncz László (alelnök), Marija Bačič (SD), Liljana Kozlovič, 

Simona Kustec Lipicer, Laj Ferenc (SMS), Marinka Levičar (Desus), Marijan Pojbič (SDS) 

és Tešner Vatovec Matej (ZL) összetételben áttekintette a bizottság munkaprogramját. A 

program, amely Horváth Ferenc magyar, Alberto Scheriani olasz közösségi vezető, 

valamint a Nemzetiségi Hivatal nevében felszólaló Stane Baluh szerint is igencsak merész 

és bő, magába foglalja az előző néhány mandátum megoldatlan kérdéseit, így az általános 

nemzetiségi törvény elfogadását, a nemzetiségek gazdasági alapjának kérdését, a 

kétnyelvűség gyakorlati érvényesítését is, emellett újításként többek között hozza a 

nemzeti közösségek kulturális örökségének lajstromát is.  

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Ljubljanában 
2014. október 8. – RTV Slovenija Hidak 

Október 6-a, az aradi vértanúk napja alkalmából Magyarország szlovéniai nagykövetsége 

és a fővárosi József Attila Magyar Kultúregyesület szervezésében koszorúzással 

egybekötött megemlékezést tartottak a ljubljanai várban.  

 

Népcsoporti képviselők kifogásolják a népcsoport-politikát 
2014. október 8. – Volksgruppen 

A hat elismert osztrák népcsoport képviselői látogatást tettek Ana Blatnik-nál, az Osztrák 

Szövetségi Tanács elnöknőjénél. A népcsoportképviselők kifogásolták a jelenlegi 

népcsoportpolitikában történő „lefagyott fejleményeket“. A találkozón közösen követelték 

a népcsoporttörvény módosítását, amely még máig nem történt meg, mondták a 

képviselők. Somogyi Attila, a magyar népcsoporttanács képviselője a kisebbségi tagok 

számára a megfelelő gyermekfoglalkoztatási intézmények jelentőségéről szólalt fel. 
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Villáminterjú Ferenczy Reichmann Évával 
2014. október 8. – Nemzeti Regiszter 

Ferenczy Reichmann Éva művésznővel a hamiltoni Re:InSitu 2014 című kiállítás keretén 

belül volt szerencsém megismerkedni szeptember 19-én a három állomásos rendezvény 

záróhelyszínén, a Gallyery on the Bay termében. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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