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2015. október 11. – maszol.ro, transindex.ro, mno.hu, Magyar Nemzet, Magyar Idők
Soós Zoltán nyerte meg a marosvásárhelyi előválasztást. Az RMDSZ jelöltjére 2702-en
voksoltak, a szavazatok 62 százalékát szerezte meg. Az EMNP jelöltje, Portik Vilmos
támogatottsága 29 százalékos volt, a független Barabás Miklósé 8,7 százalék. Összesen
4337 személy vett részt az előválasztáson, a regisztrált személyek 39 százaléka – derült ki
az urnazárás utáni adatokból. „Eddig az RMDSZ jelöltje voltam, holnaptól minden
marosvásárhelyi jelöltje leszek” – jelentette ki az eredményhirdetés után Soós Zoltán, aki
szerint az igazi megmérettetés ezután következik. „Nem egymás ellen leszünk, mert a mi
ellenségünk a polgármester” – mondta, arra szólítva fel a marosvásárhelyieket, hogy minél
jobban összefognak, annál gyengébb lesz Dorin Florea.

Vezető hírek

Polgármesterjelöltjükről döntenek a marosvásárhelyi magyarok

A Siculicidium-emlékmű felújítását ünnepelték Madéfalván
2015. október 11. – Krónika, szekelyhon.ro, Híradó
Az autonómia, az önrendelkezés a székelyek ősi joga, amelynek igénye megalapozott és
jogszerű – fejtette ki vasárnap, a madéfalvi Siculicidium-emlékműnél tartott beszédében
Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az
emlékművet, melynek felújítása három évig húzódott, felszentelésének 110-ik évfordulóján
avatták újra. Vasárnap délelőtt dísztanácsülést tartottak, melyen díszpolgári címet
adományoztak Potápi Árpád Jánosnak az emlékmű felújításában nyújtott segítségéért.

Konfliktus mint megoldás
2015. október 12. – Új Szó
Múlt csütörtökön az Európai Parlament Kisebbségi Munkacsoportjában az MKP
önkormányzati koncepcióját bemutató vitát szerveztek. Nagy József EP-képviselő (Híd,
EPP) szerint a vitában felszólaló Schöpflin György fideszes EP-képviselő egyebek mellett
balkáni példákra hivatkozva azt mondta: csak kikényszeríteni lehet az autonómiát. „Azt
állította, hogy az erőszak a megoldás, úgy tudjuk felhívni az EU figyelmét, ha olyanok
leszünk, mint a koszovói vagy macedóniai albánok. Berényi József MKP-elnök szerint
Nagy József a vita során elhangzottakat megpróbálja felfújni. „Az én értelmezésem szerint
Schöpflin György azt mondta, sajnos az EU intézményei jobban figyelnek a nyílt
konfliktusokra, mint a békés megoldásokra. Nem buzdított erre, csupán tett egy
ténymegállapítást” – mondta az Új Szónak Berényi József. Schöpflin György a napilapnak
elmondta, hogy „azt hittem, ez egy félreértés, de most már látom, ez tudatos torzítás Nagy
József részéről”. Schöpflin György elismerte, felhozta a macedóniai albánokat, ám szerinte
félreértés, hogy követendő példaként állította be őket.
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2015. október 9. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro
A Néppárt megijedt a szavazóktól címmel adott ki közös közleményt pénteken Brassai
Zsombor, a Maros Megyei RMDSZ vezetője, valamint Biró Zsolt, az MPP elnöke. Portik
Vilmos határozottan elutasítja a közleményben megjelenő vádakat, és az előválasztások
leszögezett szabályainak betartását kéri versenytársaitól.

Erdély

Előválasztás: felrúgná a szabályokat az RMDSZ

Kizárták a bizonyítékok egy részét Ráduly Róbert és Szőke Domokos perében
2015. október 9. – transindex.ro, MTI, maszol.ro
A Hargita megyei törvényszék kizárta a korrupcióellenes ügyészség (DNA) bizonyítékainak
egy részét a csíkszeredai elöljárók, Ráduly Róbert és Szőke Domokos perében - közölte
pénteken a Hargita népe. A törvényszék honlapján található csütörtöki végzés szerint a
bírák csak részben hagyták jóvá a védelem kérését. A vádirathoz csatolt mintegy ötven
jegyzőkönyvet zártak ki a bizonyítékok sorából.

Marosvásárhely is elkészült a kultfőváros pályázattal
2015. október 9. – transindex.ro
Elkészült Marosvásárhely pályázata az Európa Kulturális Fővárosa 2021-ben címre tudósít az Erdély FM. A dokumentumot pénteken továbbítják a Kulturális
Minisztériumnak. A projekt összköltségvetése 32 és fél millió euró, a szükséges források
felét a megyei és helyi költségvetésből biztosítanák, az összeg további részét pedig
kormányzati és uniós forrásokból, illetve szponzorpénzekből. Marosvásárhely
pályázatának két fő pillére a térség kulturális örökségének bemutatása, illetve egy oktatási
központ létrehozása. A projekt célja, megmutatni, hogy Marosvásárhely egy olyan város,
ahol tanulni lehet - tájékoztatta a rádiót Csép Andrea megyei tanácsos, a projektcsapat
tagja.

Együtt ülésezett Hargita és Kovászna megye tanácsa
2015. október 9. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika
A megyerendszer fennállása óta ez az első alkalom, hogy a Székelyföldet érintő ügyekben,
hivatalos formában is együtt üléseznek a megyei döntéshozó testületek. Kovászna és
Hargita megye első együttes ülésére a két megye határán, a Szent Anna tavi kilátónál
került sor. Az október 9-i ülésen elsősorban azok a kérdések kerültek napirendre,
amelyben a két megye közösen kell együtt dolgozzon.

Wass Albert terítéken – Visszadobta a magyar kérést a prefektúra
2015. október 9. – Erdély Ma, Székely Hírmondó
Tegnap délután tartotta soros ülését Kézdivásárhely képviselői testülete. A
határozattervezetek megvitatása előtt az ülésen jelen levő Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom (HVIM) képviselői kaptak szót, akik a magyar nyelvhasználati jogának a
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Erdély

korlátozását tették szóvá, és amellett kardoskodtak, hogy Wass Albertről teret nevezzenek
el a céhes városban. Beke István, a HVIM helyi elnöke értetlenségét fejezte ki, hogy a
kérelmüket a prefektúráról visszadobták, mert magyar nyelven fogalmazták meg, jóllehet a
magyarság aránya jóval a húsz százalék fölött van a megyében. Beadványuk egy közterület
Wass Albert után való elnevezéséről szólt, amit 1500 polgár támogatott aláírásával.

Magyar taxisokat keres az Igen, tessék! Mozgalom
2015. október 9. – maszol.ro
Az Igen, tessék! mozgalom a taxisokra figyel legújabb akciójában. A mozgalom önkéntesei
az elmúlt hónapokban keresték a kolozsvári magyar nyelven is beszélő taxisokat, és már
több mint 90 jelvényt szórtak ki a sofőrök között.

Kelemen: nem jobboldalinak vagy baloldalinak kell lennie az RMDSZ-nek
2015. október 10. – maszol.ro
Nem jobboldalinak, baloldalinak vagy liberálisnak kell lennie az RMDSZ-nek, a
mindenkori kormány kisebbségpolitikájához való viszonyulása a fontos – jelentette ki
szombaton Kolozsváron, a városi szervezet alakuló ülésén Kelemen Hunor. A szövetségi
elnök az RMDSZ eddigi kormányzati szerepvállalásairól beszélt. Emlékeztetett arra, hogy
kiléptek ugyan a jelenlegi kormányból, de nem szerettek volna összemosódni az ellenzéki
pártokkal. A múlt heti bizalmatlansági indítvány szövegét nem támogatták, de a kormány
ellen szavaztak.

Megalakult az RMDSZ kolozsvári szervezete, Horváth Annát választották
elnöknek
2015. október 10. – maszol.ro, Krónika
Elsöprő többséggel választották meg szombaton a városi szervezet alakuló ülésén Horváth
Annát az aznap megalakult kolozsvári RMDSZ-szervezet élére. Az alpolgármester az
egyetlen jelölt volt a tisztségre.

Identitásközpontú szentgyörgyi fővárosprojekt
2015. október 11. – Krónika
Sepsiszentgyörgy benyújtotta pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa 2021 címre, és
szombaton a helyi tanács megszavazta a város 2016–2022 közötti időszakra kidolgozott
kulturális stratégiáját is. Antal Árpád polgármester rámutatott: ilyen szintű székelyföldi
összefogás csak a Ráduly Róbert volt csíkszeredai elöljáró által kezdeményezett
székelyföldi kerékpáros körverseny alkalmával alakult ki, ám a mostani projekt sokkal
több intézményt mozgósít, és nagyobb az anyagi ráfordítás is. Kifejtette: a
sepsiszentgyörgyi pályázat címéül választott Identitás, amikor a címről döntöttek még nem
volt ennyire napirenden, ám azóta a geopolitikai helyzet is ezeket a kérdéseket veti fel:
mennyire érinti a népvándorlás az európaiak identitását, kultúráját.
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2015. október 11. – Krónika
Kormánypárti honatyák egy csoportja ismét büntetőjogi kategóriába sorolná a román
nemzeti jelképek megsértését, részben azzal érvelve, hogy sok esetben ennek a
bűncselekménynek a dekriminalizálása vezetett a román zászló kitűzésének
elmulasztásához. A Mediafax hírügynökség tájékoztatása szerint a Szociáldemokrata Párt
(PSD) és az Országos Szövetség Románia Haladásáért (UNPR) 36 képviselője és szenátora
egytől három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtaná azt, aki nyilvánosan megsérti a
román nemzeti jelképeket, vagy „tiszteletlenül viselkedik" ezekkel a szimbólumokkal
szemben. Fél évtől két évig terjedő börtönbüntetés járna azoknak, akik ugyancsak
nyilvánosan „megvetéssel viseltetnek az állami hatóságok által használt jelképekkel
szemben".

Erdély

Szabadságvesztés járna a trikolórsértésért

Egymillió tégla
2015. október 11. – Hanyi Zsolt – Magyar Idők
A török hódoltság alatt elnéptelenedett Bánság területére a XIX. század derekától érkeztek
a magyar telepes hullámok. Azonban az impériumváltás, a kommunista kollektivizálás, a
beolvadás és a kivándorlás miatt megingott az ottani magyar közösségek helyzete.
Igazfalvára a 19. század végén telepedtek át magyar családok. Jelenleg nagyjából a
lakosság fele vallja magát magyarnak, de itt még mindig jobb a helyzet, mint Nőrincsén
hiszen van magyar óvodája és magyar nyelvű tagozat az iskolában.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2015. október 11-i számában olvasható.)

Ezrek látogattak ki a gyalui épületegyüttesnél tartott fesztiválra
2015. október 12. – Krónika
Történelmi kulturális kalandparkká kívánja alakítani új tulajdonosa a Kolozsvártól 16
kilométerre fekvő gyalui várkastélyt és a hozzá tartozó kastélykertet. Gergely Balázs, a
kastélyt birtokló Traditio Transylvanica Alapítvány igazgatója szerint a hétvégi Várkert
fesztivállal a hely alkalmasságát, kapacitását „tesztelték”. Az elhanyagolt, zivatarosabb
időket is megélt várkastély körül megpezsdült az élet, kertjébe ezrek látogattak ki.

Plakátügy: beperelték Emil Bocot és az önkormányzatot
2015. október 12. – Krónika
Beperelte Emil Boc kolozsvári polgármestert, valamint a kincses város önkormányzatát
Fancsali Ernő, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) helyi szervezetének elnöke, mert a
képviselőtestület nem adott engedélyt az Erdély autonómiáját három nyelven hirdető
óriásplakát kihelyezésére. Az önrendelkezésért Kolozsváron többször is tüntetést szervező
Fancsali közleményben jelezte, hogy azért döntött a plakátügy jogi útra való terelése
mellett, mert szerinte az önkormányzat nem illetékes alkotmányossági kérdésekben
véleményt nyilvánítani. „A kérésemre adott elutasító levélben a városvezetők etnikai
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Sikeresnek ítélték az MKP képviselői a strasbourgi meghallgatást
2015. október 9. – hirek.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja sikeresnek ítélte a párt önkormányzati koncepciójának
bemutatását az Európai Parlament Kisebbségi Intergroup ülésén. Berényi József, az MKP
elnöke, a küldöttség vezetője elégedetten állapította meg, hogy a kiutazás nemcsak
szimbolikus, hanem gyakorlati szempontból is fontos volt, hiszen ilyen fórumokon is el
kell mondanunk a véleményünket, érveinket, hogy ne a megbélyegzés jusson nekünk
osztályrészül, hanem a megértés, indokaink és igényeink elfogadása.

Felvidék

autonómiáról beszélnek, holott én Erdély közigazgatási és gazdasági autonómiáját
támogatom” – mutatott rá.

Nagy József: A hallgatás beleegyezés, elfogadhatatlan balkáni módszerekkel
kikényszeríteni a területi autonómiát
2015. október 9. – bumm.sk
Nagy József, a Híd EP-képviselője az MKP strasbourgi meghallgatása kapcsán
sajtóközleményben tiltakozott az ellen, hogy a Fidesz és Jobbik képviselői kinyilvánították,
nem elég javaslatokat tenni, hanem radikális fellépésre van szükség és a területi
autonómia elfogadását akár erővel, erőszakkal, sőt háború árán lehetne kikényszeríteni.
Nagy József szerint „teljesen elfogadhatatlan amit hallhattunk, hogy külföldről nyíltan
buzdítsanak erőszakos cselekményekre. Köszönjük szépen, biztos vagyok benne, hogy
ebből a segítségből sem a Híd, sem az MKP választói nem kérnek Szlovákiában!”.

MVK felmérés: hat párt jutna a parlamentbe, köztük az MKP is
2015. október 10. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Smer győzött volna a parlamenti választásokon, ha szeptember és október fordulóján
tartják a voksolást. Összesen 6 párt jutna a parlamentbe, a Most-Híd 6,9, a Magyar
Közösség Pártja 5 százalékos eredményt érne el – derült ki az MVK közvélemény-kutató
ügynökség felméréséből.

A szlovákiai kisebbségek is a komáromi demonstráció mögé álltak
2015. október 10. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Az oktatási normák módosításáról egyeztetnének az iskolaügyi minisztériummal azok a
kisebbségek, amelyeket közvetlenül is érintenek a rendszer problémái és a küszöbön álló
reformok – derült ki a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Bizottságának ülésén Pozsonyban,
pénteken. A komáromi, oktatásügyi demonstráción megfogalmazott aggályokat és elveket
is megértik és azonosulnak velük - tájékoztatott Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok
Kerekasztalának szóvivője.
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2015. október 10. – hirek.sk
Kettős évfordulót ünnepelt pénteken a Selye János Gimnázium. A hontalanság évei után,
1950-ben a szlovákiai magyar középiskolák közül elsőként e jeles intézményben indult újra
a magyar tannyelvű oktatás, és az intézmény 20 évvel ezelőtt vette fel volt diákjának, a
világhírű tudósnak, Selye Jánosnak a nevét.

Felvidék

Kettős jubileumot ünnepelt a Selye János Gimnázium

Via Nova - A fiataljaink fontosabbak a bevándorlóknál
2015. október 10. – Felvidék Ma, hirek.sk
A hazai fiatalság fontosságára felhívó plakátkampányt indított a Via Nova alelnöke.
Cziprusz Zoltán kiáll amellett, hogy be kéne tartani a felvidéki fiatalok és a jobb
megélhetés után vándorló migránsok közötti fontossági sorrendet.

Már 1208 embert fosztottak meg szlovák állampolgárságától
2015. október 11. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Az állampolgársági törvény hatályba lépte óta eltel több mint öt év alatt, 2010. július 17-e
és 2015. október 9-e között összesen 1208 személy - köztük 64 magyar állampolgár veszítette el szlovák állampolgárságát – derült ki a belügyminisztérium statisztikai
adataiból. Állampolgársága visszaadását eddig 72 személy kérvényezte, s közülük 33-an
jártak sikerrel.

Bárdos Gyula: Az oktatás mellett a kultúra területén is diszkriminálnak
bennünket

Horváth Noémi a VMSZ Női Fórumának új elnöke
2015. október 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A vajdasági magyar közösség megtartásában hatalmas szerepe van a nőknek. Ez volt a
VMSZ Női Fórumának Taggyűlésén megjelent küldöttek egyöntetű véleménye. Az ülésen
Horváth Noémit választották meg a szervezet új elnökévé, helyettesévé pedig Bálint Novák
Mirellát. Vajdasági Magyar Szövetség Női Fóruma hat évvel ezelőtt, 2009-ban alakult meg.
Jelenleg 15 alapszervezete és több száz aktív tagja van Vajdaság-szerte.

Vajdaság

2015. október 11. – Felvidék Ma
A Csemadok országos elnöke szerint hangot kell adni annak, hogy nemcsak az oktatás, de
a kultúra területén is hátrányos megkülönböztetés tapasztalható a felvidéki magyar
közösség kárára. Úgy véli, a magyar érdekképviselet erősödése érdekében az MKP-nak ott
a helye a parlamentben.
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2015. október 10. – Pannon RTV
Október 13-a a Vajdasági Magyar Mozgókép Napja. 1910-ben ezen a napon nyitotta meg
Lifka Sándor Szabadkán az első kőfilmszínházat. Öt településen, Szabadkán,
Magyarkanizsán, Zentán, Zomborban és Újvidéken szerveznek programsorozatot ez
alkalomból október 12-e és 21-e között. Az ünnepségsorozat hétfőn 12 órakor Szabadkán
kezdődik Lifka Sándor mellszobrának megkoszorúzásával. Több mint egy héten keresztül
kortárs vajdasági magyar filmeket vetítenek a programban részt vevő filmszínházakban,
ezzel is közelebb hozva a közönséghez az új alkotásokat.

Vajdaság

A Vajdasági Magyar Mozgókép Napja

Az adai nyelvészre emlékeztek
2015. október 10. – Pannon RTV
Szarvas Gábor mellszobrának megkoszorúzásával, A 28-as nemzedék című kiállítás
megnyitójával, valamint A nyelv határai címmel megszervezett tudományos
tanácskozással zárult ma Adán a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok idei
rendezvénysorozata. Az ünnepségen Molnár Csikós László olvasta fel Láncz Irén vajdasági
nyelvész üdvözlőlevelét. Ezután az egybegyűltek megkoszorúzták Szarvas Gábor
mellszobrát, ezzel tisztelegve az adai születésű neves nyelvész előtt.

Magyar népi hangszeres oktatás
2015. október 10. – Magyar Szó
A Magyar Nemzeti Tanács a tavasszal jóváhagyta a Szabadkai Zeneiskola népzenei
tanszakára vonatkozó tantervjavaslatát, a népi éneket illetően, ugyanakkor indítványozta a
tanszak bővítését, kiegészülését, amely a népi hangszeres oktatásra is kiterjedne. A tervek
szerint akár már a következő, 2016/17-es tanévtől sor kerülhet arra, hogy a Szabadkai
Zeneiskola népzenei tanszaka újabb képzésekkel gazdagodik.

Játékos anyanyelvi versenyek
2015. október 11. – Magyar Szó
hagyományokhoz híven a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok második napján, pénteken
tartották meg az általános iskolák 4. és 7. osztályos tanulói számára játékos nyelvi
vetélkedőket az adai Cseh Károly Általános Iskolában és a helyi színházteremben. Az Ada
községi általános iskolák negyedik osztályos tanulói számára megtartott versenyén
tizenheten vettek részt. A játékvezető dr. Molnár Csikós László egyetemi tanár volt.

A vajdasági közoktatás negyvennégy kiváló hallgatóval bővült
2015. október 11. – Hét Nap
Húsz óvodapedagógus és huszonnégy tanító kezdte meg egyetemi tanulmányait október 1jén a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon (MTTK). Dr. Lepeš Josip megbízott
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2015. október 11. – Hét Nap
Beszélgetés Snejder-Sára Ildikóval, az Európa Kollégium megbízott igazgatójával — A
2006. évi elképzelés megszületése, illetve a 2008. évi alapkőletétel után egy álom vált
valóra a mostani megnyitóval — ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg kapuit az Európa
Kollégium. Snejder-Sára Ildikó megbízott igazgatónőt egyebek közt arról kérdeztük, a
lakhatáson kívül milyen funkciót vállal magára a kollégium, illetve milyen tartalommal
töltik meg az intézményt.

Csutora Zsolt látogatása Kárpátalján
2015. október 11. – karpatalja.ma
Október 9-én hivatalos látogatást tett Beregszászban Csutora Zsolt, Magyarország
Külgazdasági és Külügyminisztériumának helyettes államtitkára. Csutora Zsolt ellátogatott
Ungvárra, Munkácsra és Beregszászba. Beregszászba érve megtekintette a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát, a Kárpátaljai Állami Levéltár beregszászi osztályát. A
nap második felében Magyarország Beregszászi Konzulátusán emléktáblát avattak Babják
Zoltán polgármesterrel és Szalipszki Endrével, Magyarország Beregszászi Konzulátusának
főkonzuljával. Ezután sajtótájékoztató következett, melyet Szalipszki Endre nyitott meg.

Vajdaság

A cél egy szakkollégiumi rendszer létrehozása

Kárpátalja

dékán kiemelte: a vajdasági közoktatás kiváló egyetemistákkal bővült, hiszen a felvételi
eredményei alapján látszik, hogy valóban jó képességűek a hallgatók.

Újabb magyar–ukrán együttműködési szervezet jön létre
2015. október 10. – karpatalja.ma,mukachevo.net
A Tiszáról kapja a nevét az az európai területi együttműködési szervezet, melynek
létrehozásáról a közeljövőben döntenek a megyei tanács képviselői – tette közzé a
mukachevo.net hírportál. Az egyesület megalakulásáról szóló szerződést a Kárpátaljai
Megyei Tanács, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés, valamint Kisvárda
önkormányzatának a képviselői írják alá. Az egyesület célja Kárpátalja és SzabolcsSzatmár-Bereg megye közös fejlődésének elősegítése. Feladatai közé tartozik az Európai
Unió által finanszírozott, határon átívelő együttműködési projektek és programok
lebonyolítása a közös célok elérése érdekében.

Felavatták a RIT alapító elnökének síremlékét
2015. október 10. – karpatalja.ma, Kárpátalja
Kilenc évvel ezelőtt, 58 éves korában hunyt el Tóth Lajos festőművész, a Kárpátaljai
Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) alapító elnöke, a
Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Kollégája és barátja, Magyar László
festőművész és a RIT kezdeményezésére, a KMKSZ anyagi támogatásával méltó síremléket
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Nyelvtanfolyamok felnőtteknek: A legtöbben magyarul akarnak tanulni
2015. október 10. – karpatinfo.net
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a Felnőttképzési Központ vezetésével
immáron évente különböző tanfolyamokat szerveznek felnőttek számára. Idén közel
háromszázan jelentkeztek azokra. Általában az angol nyelvtanfolyam a legnépszerűbb –
arra idén is 94-en nyújtották be jelentkezésüket –, most viszont kiderült, a legtöbben – 124
fő – a magyar nyelvet szeretné elsajátítani alap- vagy középfokon, ami a magyar nyelv
presztízsének növekedését jelzi az ukrán/orosz nemzetiség körében. A német
nyelvtanfolyamra 38-an, míg az ukránra 22-en jelentkeztek.

Kárpátalja

állítottak neki sírja fölött, a szürtei református temetőben. Október másodikán felesége és
fia mellett ott álltak sírjánál pályatársai és egykori barátai, tisztelői. A megemlékezésen
beszédet mondott Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának
képviselője is.

2015. október 10. – karpatalja.ma
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011-től nyolc tehetségpontban – Ungvár
Nagydobrony, Bátyú, Munkács, Beregszász, Mezővári, Tiszaújlak, Aknaszlatina – a
Bethlen Alap támogatásával olyan iskolások tehetséggondozását szervezi, akik többet
szeretnének tudni, mint ami a tantervben szerepel, s e célból hajlandóak szabadidejüket is
erre áldozni. Október 3-án idén újra kezdetét vette a munka aszerint a program szerint,
melyet előzőleg a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács dolgozott ki, így ennek alapján
minden tehetségpontban egységesen zajlik az oktatás.

A „Haza bölcsére” emlékeztek Zsitkócon
2015. október 11. – Muravidéki Magyar Rádió
Deák-napi rendezvénnyel várták tegnap délután az érdeklődőket Zsitkócon a faluotthonba.
A helyi közösség és Gyöngyvirág Művelődési Egyesület volt a rendezvény szervezője,
amelyre Kovács Sándor is ellátogatott.

Kilépett a MESZ-ből a Nagypiszanicai Magyarok Közössége
2015. október 9. – Huncro.hr
A napokban újabb, eddig a MESZ-hez tartozó egyesület döntött úgy, hogy csatlakozik a
HMDK-hoz. A jövőben a Nagypiszanicai Magyarok Közössége is a HMDK
tagszervezeteként működik tovább.

Horvátország Muravidék

Folytatódik a tehetséggondozás

10

2015. október 9. – Huncro.hr
A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége (HMIK) múlt pénteken tartotta tisztújító
közgyűlését, és működésének 4. évfordulóját ünnepelte a HMDK eszéki
rendezvénytermében. Négy évvel ezelőtt alakult meg a HMIK azzal a céllal, hogy a
horvátországi magyar ifjúságot összefogja, képviselje országos és nemzetközi szinten is.
A kezdeményezés horvátországi magyar fiatalok egy kisebb csoportjától indult, akik úgy
érezték, egy országos hatókörű szervezet könnyebben tömörítheti azokat a fiatalokat,
akiknek fontos a magyarságuk, a magyar kultúra, a magyar nyelvű oktatás és a szülőföldön
való, anyanyelven történő boldogulás.

Horvátország

„Olyan egyesületet hoztunk létre, amelyre korábban nem volt példa”

Horvátországi magyarok Ópusztaszeren

2015. október 10. – Volksgruppen
A Club Pannonia, a Bécsi Magyar Nagykövetség és a Páneurópa Alapítvány szervezésében
tartanak nyilvános konferenciát Bécsben a nagykövetség dísztermében a Bécsi
Kongresszus 200. évfordulója alkalmából. Október 14-én 20:00 órás kezdettel Habsburg
Károly tart előadást, melyet pódiumbeszélgetés követ. Az estet Kloucek Gerhard a
Páneurópa Alapítvány főtitkára, valamint Radda Istvána a Club Pannonia elnökségi tagja
moderálja.

Szüreti mulatság Bécsben
2015. október 10. – Nemzeti Regiszter
2015.október 3-án, szombaton este 17 órai kezdettel Az Ausztriai Független Magyar
Kultúregyesületek Csúcsszervezete Szüreti Mulatságot rendezett a bécsi Rothneusidelerhof
vendéglőben. A csúcsszervezet elnöke, Steip Ferenc távollétében a vendégeket az
elnökhelyettes Helmut Windhager köszöntötte. A mulatságot a köszöntő után Kilyénfalvi
Gábor vezetésével a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb néptánccsoportjának fergeteges
táncbemutatója alapozta meg az est hangulatát.

Diaszpóra

Konferencia a Bécsi Kongresszusról

Őrvidék

2015. október 9. – Huncro.hr
A HMDK országos szervezete, valamint a HMDK sepsei egyesületének szervezésében
szombaton 124 horvátországi magyar utazhatott az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkba, hogy részt vegyen a Vereckei-hágóról az 1960-as években eltávolított
millenniumi emlékmű újraavatásán. Az emlékművet Kövér László házelnök leplezte le.
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2015. október 12. – Nemzeti Regiszter
Az idén 44. alkalommal rendezték meg São Paulo japán negyedében: Bunkyóban a
nemzetközi néptáncfesztivált, ahol a brazil metropolisz kisebbségi néptáncegyüttesei
mutatkoznak be évről évre. A nemrég lezajlott hétvégi esemény mindkét napján
képviseltette magát a magyar kolónia. Az első nap a Zrínyi Művészegyüttes rábaközi
táncokkal lépett fel, a rendezvény zárónapján pedig a Pántlika Néptáncegyüttes kalocsai
táncokat mutatott be. Mindkét együttes produkciója sikert aratott.

Diaszpóra

Nemzetközi néptáncfesztivál São Paulóban
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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
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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