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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

November közepén ülésezik a diaszpóratanács és a Magyar Állandó Értekezlet  
2018. október 29. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirek.sk, ma7.sk, 

Felvidék Ma, Krónika, transindex.ro, M5, Echo TV, Pannon RTV, OrientPress, 888.hu, 

Pestisracok.hu, Kossuth Rádió, Tolnai Népújság, Kárpátinfo, Lokál, Webrádió 

November közepén Budapesten lesz a Magyar Állandó Értekezlet és a Diaszpóra Tanács idei 

ülése, amely a magyar nemzetpolitika legnagyobb eseménye. Ebből az alkalomból értékelte az 

elmúlt időszakot, illetve vázolta fel a jövőre várható terveket Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár, valamint Szilágyi Péter és Grezsa István miniszteri biztosok. Az 

államtitkár szerint a külhoni magyar politikai pártoknak az eddiginél is nagyobb hangsúlyt 

kell fektetniük a családpolitikára. A Máért idei napirendjéről szólva az államtitkár kiemelte: 

szeretnék egyszerűsíteni a választási jogszabályokat, erről Gulyás Gergely 

Miniszterelnökséget vezető miniszter tart majd előadást a Máért-en. Kitért arra, hogy a 

parlament ezen a héten megkezdi a külhoni magyarok EP-választáson való szavazásának 

lehetőségét megteremtő javaslat tárgyalását. 

 

Erős Európai Néppárt mellett tett hitet Orbán Viktor és Kelemen Hunor 
2018. október 29. – Krónika, transindex.ro 

Az Európai Néppárt novemberben Helsinkiben tartandó kongresszusával kapcsolatos 

teendőkről tárgyalt egymással Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök hétfőn az Országházban. Találkozójuk során áttekintették a közös 

erdélyi fejlesztési terveket is – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki 

Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy erős 

Európai Néppártra van szükség, és a magyar érdekekért a legeredményesebben úgy tudnak 

közösen küzdeni, ha a májusi EP-választások után erős néppárti frakció alakul az Európai 

Parlamentben. 

 
 

Kit zavar az elzászi Bukarestben? – Nemzetbiztonsági kockázatot jelent a román 
államnak a francia állampolgárságú költő 
2018. október 29. – Krónika 

Az általa írt publicisztikákban, Romániáról szóló politikai elemzéseiben látja az országból 

való kitiltása okát Raoul Weiss. A francia állampolgárságú, az elmúlt években Kolozsváron 

letelepedett, magyarul is jól beszélő költő, fordító – akit nemzetbiztonsági okokból utasítottak 

ki az országból – a Krónikának adott interjúban kifejti: az „irredentizmussal” való asszociálás 

is valószínűsíthető ürügye a kitiltásáról hozott döntésnek. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/november-kozepen-ulesezik-a-diaszporatanacs-es-a-magyar-allando-ertekezlet
https://kronika.ro/kulfold/eros-europai-neppart-mellett-tett-hitet-orban-viktor-es-kelemen-hunor
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kitiltott-elzaszi-romaniabol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kitiltott-elzaszi-romaniabol
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Szándékosság lehet a kisebbségi jogsértések mögött? 
2018. október 29. – szekelyhon.ro 

A zászló- és szimbólumhasználatra vonatkozó törvényt a prefektusok szándékosan 

félremagyarázzák – fogalmazott Árus Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány elnöke a Hargita 

megyei prefektus abbéli döntése kapcsán, hogy az október 23-ára kihelyezett piros-fehér-zöld 

díszítés miatt megbírságolta Székelyudvarhely városát. „A prefektus által felhasznált törvény 

arról szól, hogy más országok zászlóját csak akkor szabad kitűzni, ha nemzetközi rendezvény 

vagy látogatás van, és akkor is csak a román állam zászlajával együtt. Erre hivatkozik mindkét 

esetben. Ellenben van egy másik cikkelye a törvénynek, amely kimondja, hogy a nemzeti 

kisebbségek rendezvényeiken szabadon használhatják jelképeiket. Itt nincs semmiféle 

megkötés, hogy hol, miként. Ez utóbbi cikkely később került be a törvénybe, pontosan azért, 

hogy tisztázza egyrészt, hogy a magyar kisebbség által használt címeres piros-fehér-zöld 

lobogó nem számít országzászlónak, másrészt azt, hogy nem lehet korlátozni a kisebbségek 

azon jogát, amelyet az alkotmány is garantál: hogy kifejezzék identitásukat. A törvényt a 

prefektusok szándékosan félremagyarázzák” – fogalmazott Árus. 

 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentést tett Cristian Tudor Popescu 
újságíró ellen 
2018. október 29. – transindex.ro, maszol.ro 

Panaszt tett az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál, valamint az Országos 

Audiovizuális Tanácsnál Cristian Tudor Popescu újságíró ellen a Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat. Amiatt panaszolták be az ismert újságírót, mert a Digi24 hírtelevízió 2018. október 

25-i adásában sértő és gyűlöletkeltő módon nyilatkozott a romániai magyar kisebbségről - 

írják közleményükben. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló 

törvény kapcsán Cristian Tudor Popescu azt kifogásolta, hogy a törvény alól kivételt képeznek 

a Romániában bejegyzett magyar egyesületek, ami "az újságíró szerint felsőbbrendű fajnak 

minősíti az erdélyi magyarokat". 

 

A „magyar mintára” Dan Tanasă azt szeretné, ha trikolórokkal díszítenék 
Sepsiszentgyörgy központját december elsején 
2018. október 29. – szekelyhon.ro 

Románia nemzeti ünnepére ugyanúgy lobogózzák fel Sepsiszentgyörgy utcáit és tereit, mint 

március 15-re, erre szólítja fel Antal Árpád polgármestert Dan Tanasă a Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület elnöke. A magyarellenes megnyilvánulásairól: a feljelentéseiről, 

valamint pereiről elhíresült Tanasă közleményben hozta nyilvánosságra felhívását, amelyben 

úgy fogalmaz: nyilvánosan felszólítja a polgármestert, hogy adja meg az „illő tiszteletet” a 

román nemzeti ünnepnek, és idén december 1-én ugyanúgy lobogózza fel román zászlókkal a 

várost, mint ahogy tette március 15-én a magyarság ünnepén. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/szandekossag-lehet-a-kisebbsegi-jogsertesek-mogott
http://itthon.transindex.ro/?hir=53346&A_Miko_Imre_Jogvedelmi_Szolgalat_feljelentest_tett_Cristian_Tudor_Popescu_ujsagiro_ellen
http://itthon.transindex.ro/?hir=53346&A_Miko_Imre_Jogvedelmi_Szolgalat_feljelentest_tett_Cristian_Tudor_Popescu_ujsagiro_ellen
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-bmagyar-mintarar-dan-tanas-azt-szeretne-ha-trikolorokkal-diszitenek-sepsiszentgyorgy-kozpontjat-december-elsejen
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-bmagyar-mintarar-dan-tanas-azt-szeretne-ha-trikolorokkal-diszitenek-sepsiszentgyorgy-kozpontjat-december-elsejen


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. október 30. 
3 

Erőt adó színházi  szemle a Cenk alatt 
2018. október 30. – Krónika 

Már önmagában siker, hogy a jelen lévő szakmabeliek dicsérték a szemlét, biztattak, hogy 

csak így tovább – mondta el a Krónikának Toró Tamás, a vasárnap este zárult négynapos 

brassói magyar színházi szemle főszervezője. Elmondása szerint a másodízben tartott 

fesztivál, amelyre erdélyi, magyarországi és újvidéki társulatok is érkeztek, jóval 

sikeresebbnek bizonyult az első kiadásnál, és ez erőt ad a továbbiakra nézve.   

 

„Házon kívül” ünnepelt gyógyszerész-évforduló 
2018. október 30. – Krónika 

Szokatlan helyen, a Művészeti Egyetemen ünnepelték meg a marosvásárhelyi magyar 

gyógyszerészképzés megalakulásának 70. évfordulóját. Az esemény szervezője sem az orvosi 

és gyógyszerészeti egyetem volt, hanem az Erdélyi Múzeum-Egyesület. A felsőoktatási 

intézmény vezetősége ugyanis nem tartotta fontosnak a múlt felelevenítését. „Talán nem is 

akkora baj, hogy hidegen hagyta őket az évforduló” – értékelt a Krónikának Sipos Emese 

szervezőbizottsági elnök.   

 
 

Galánta: felújították az Eszterházyak rózsakertjét 
2018. október 29. – bumm.sk, Új Szó 

A galántai önkormányzatnak saját forrásokból, illetve a Szlovák Takarékpénztár 

alapítványának a támogatásával sikerült felújítania az Eszterházyak rózsakertjét, amihez 

körülbelül 4000 euróra volt szükség. A kastély, melyet 1633-ban építtettek az Eszterházy-

testvérek, jelentős kulturális műemlék. A kastély előtti terület azonban rossz állapotban volt. 

Mivel a kastélynál gyakoriak az ünnepi rendezvények és a polgári esküvők, a város úgy 

döntött, hogy befüvesíti ezt a területet, valamint rózsabokrokat és fákat ültet ki. 

 

Ipoly, Hídvég, lélek, harang 
2018. október 29. – ma7.sk 

A jelenleg még mindig magyar többségű, több mint 600 lakosú községből a Beneš-

dekrétumok hatására 1947-ben 28 magyar családot telepítettek ki erőszakkal 

Magyarországra; helyükre önként betelepülő magyarországi szlovákok érkeztek. Az Ipoly jobb 

partján elterülő Ipolyhídvég község önkormányzata, a Csemadok és az MKP helyi 

alapszervezetével karöltve október 28-án, a 20. század tragikus időszakára emlékezett, a 

kitelepítés 70. évfordulója alkalmából. 

 

Vasárnap nemzeti tanácsi választások 
2018. október 29. – Vajdaság.ma 
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https://www.bumm.sk/regio/2018/10/29/galanta-felujitottak-az-eszterhazyak-rozsakertjet
https://ma7.sk/tajaink/ipoly-hidveg-lelek-harang
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22944/Vasarnap-nemzeti-tanacsi-valasztasok.html
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Huszonkét nemzeti közösség választja meg kisebbségi önkormányzatát vasárnap Szerbiában, 

a nemzeti kisebbségek tagjai a 21 nemzeti tanács tagjait, valamint a Szerbiai Zsidó 

Hitközségek Szövetségének tagjait választják meg a hét végén. A Szerbiában élő kisebbségek a 

nemzeti tanácsokon keresztül valósítják meg a kulturális önigazgatáshoz való jogukat, amely 

a művelődés, a tájékoztatás, a nyelvhasználat és az oktatás területére terjed ki. 

 

Zenta: Felszentelik a felújított hadifogoly-temetőt 
2018. október 29. – Vajdaság.ma 

Ökumenikus istentisztelet keretében kerül sor holnap délután a zentai Szent Anna-temetőben 

a második világháborús katonai parcella kegyeletadó avatására és a felújított hadifogoly-

temető felszentelésére. Annak az ötvenegy honvédnek a sírhelyét, akik 1945 nyarán a zentai 

laktanya hadifogolytáborában hunytak el, és a Szent Anna-temetőben lettek eltemetve, a 

zentai Jézus Szíve-templom egyházközösség és a szentendrei Vigyázók Had- és 

Kultúrtörténeti Egyesület együttműködésének, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

több mint ötmillió forintos támogatásának köszönhetően újították fel. A munkálatok során a 

régi kőkeresztek helyére fekete gránit keresztek kerültek, amelyeknek elkészítését Sass Tamás 

moholi kőfaragó vállalta magára. 

 

Megkoszorúzták az ártatlan áldozatok emléktábláját Piroson 
2018. október 29. – Pannon RTV 

Piroson istentisztelettel és koszorúzással emlékeztek a második világháború ártatlan magyar 

áldozataira. Botos-Osváth Andrea református lelkipásztor hirdetett igét a pirosi református 

templomban megtartott ünnepi istentiszteleten. A megemlékezés a helyi református 

temetőben állított emléktáblánál folytatódott. Az áldozatok emléke előtt tisztelegve Botos 

Elemér református lelkész mondott beszédet. 

 

Felavatták Dudás Gyula szobrát Zentán 
2018. október 29. – Pannon RTV 

Felavatták Dudás Gyula szobrát a zentai Városi Múzeum előtti téren. A leleplezett mű ülő 

pózban ábrázolja a zentai születésű történetírót, aki kiemelten foglalkozott Zenta 

történelmével. Az 1861-ben született történetírót ábrázoló bronzszobor Dudás Sándor 

alkotása.  

 

Gazdag tervek lajstroma 
2018. október 29. – Magyar Szó 

Mint arról lapunkban már olvashattak, szombaton állami tisztségviselők, közéleti 

személyiségek, továbbá egyházi méltóságok jelenlétében ünnepélyesen elhelyezték a palicsi 

magyar művelődési ház alapkövét. A Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló 

Együttműködési Program keretében megvalósuló Colourful Cooperation projektum másik 

elemeként a határ túloldalán, Mórahalmon is művelődési ház épül, ám ott értelemszerűen 

szerb művelődési ház. A projektum teljes költségvetése 3,7 millió euró – 85 százalékát 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22941/Zenta-Felszentelik-a-felujitott-hadifogoly-temetot.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/megkoszoruztak-az-artatlan-aldozatok-emlektablajat-piroson
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/felavattak-dudas-gyula-szobrat-zentan
https://www.magyarszo.rs/hu/3821/vajdasag/192138/Gazdag-tervek-lajstroma.htm
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európai uniós forrásokból biztosítják –, a Szabadkára vonatkozó része 1,3 millió eurót tesz ki, 

s ebből a város megközelítőleg 170 ezer eurót fedez. 

 
 

Belehalt a kanyarófertőzésbe egy kárpátaljai gyerek 
2018. október 29. – MTI, hirado.hu  

Belehalt a kanyaróba egy 12 éves, mezőterebesi fiú Munkácson, a Kárpátalja megyei 

gyermekkórházban - hozta nyilvánosságra hétfőn az UNIAN ukrán hírügynökség a 

mukachevo.net hírportálra hivatkozva.  haláleset múlt szombaton történt. Roman Snyicer, a 

kórház főorvosa elmondta, hogy a fiút aznap reggel szállították be a kórházba, akkor már 

állapota közepesen súlyos volt. Körülbelül egy héttel korábban betegedett meg, otthon 

ápolták. Kanyaró ellen nem volt beoltva. Mivel állapota rohamosan romlott, az intenzív 

osztályra vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. október 29. – Kossuth Rádió 

 

Nemzetbiztonsági indokokra hivatkozva kitiltották Romániaból Raoul Weisst 

Nemzetbiztonsági indokokra hivatkozva kitiltották Romániaból Raoul Weisst,  Kolozsváron 

élő francia nyelvész, újságírót. Őt évig nem léphet be Romániába, konkrét indoklást nem 

csatoltak a kitiltáshoz. Raoul Weiss feltételezi, hogy a kitiltás indítéka az lehet, hogy évek óta 

publikál a romániai politikai közállapotokról, a jogállam megszűntéről. Raoul Weist, Szilágyi 

Szabolcs kérdezte. 

 

A Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács együttes ülést 

tartott a hét végén 

A Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács együttes ülést tartott a hét 

végén,  a marosvásárhelyi Vártemplomban. Az ünnepi ülésről és annak fontosabb 

határozatairól kérdezte Erdei Edit Zsuzsanna Izsák Balázst, SZNT elnökét.  
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https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/10/29/belehalt-a-kanyarofertozesbe-egy-karpataljai-gyerek
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-10-29_18-02-00&enddate=2018-10-29_18-40-00&ch=mr1
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Nemzetpolitika 2018-ban - sajtóreggeli 

Nemzetpolitika 2018-ban. Ez is lehetett volna a címe annak a sajtóreggelivel egybekötött 

tájékoztatónak, ahol a sajtó munkatársainak számolt be a nemzetpolitikai államtitkár idei 

munkájukról, és bejelentette, hogy november 15-én ül össze a Magyar Diaszpóra Tanács, 

majd másnap 16-án  a Magyar Állandó Értekezlet. A sajtóreggeli helyszíne egy belvárosi 

kávéház volt, itt kérdeztem Potápi Árpás Jánost a nemzetpolitika két jelentős rendezvényének 

részleteiről.  

 

A délvidéki magyar áldozatokra emlékeztek Csúrogon 

Az 1944-ben és 45-ben nemzetiségük miatt ártatlanul kivégzett délvidéki magyarokra 

emlékeztek a hétvégén Csúrogon a vajdasági magyarok és szerbek. Az eseményen Ternovácz 

István is jelen volt. 

 

Hétvégén Gömör jótevőjére emlékeztek Krasznahorkaváraljá 

Hűség és emberbaráti szeretet. Hétvégén Gömör jótevőjére emlékeztek 

Krasznahorkaváralján. A Mauzóleumban megtartott gyászmisével emlékeznek minden éven, 

gróf Andrássy Dénes feleségére, Franciskára – 116 év alatt a megemlékezés minden politikai 

rendszert túlélt. A házaspár bőkezű  adományai - iskolák, óvodák, árvaházak, kórházak, 

szegényházak, múzeumok, templomok építését, működését tették lehetővé.  

 

 

 

 


