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2015. október 15. – Borsodi Attila – Magyar Idők
– Magyarország minden lehetséges politikai eszközzel támogatja a székelyek területi
autonómiára való törekvéseit. Minden nemzetközi fórumon, ahol a székelyek ezzel a
kérdéssel megjelennek, vagy ahol mi ezt be tudjuk vinni a tárgyalásokba, fellépünk az
ügyben – jelentette ki a Magyar Időknek a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki
vasárnap részt vett a felújított madéfalvi Siculicidium emlékmű újraavatásán. Potápi
Árpád János elmondta, mint ahogy egy család, úgy egy nép esetében is igaz, hogy
elsősorban önmagán kell segítenie, és nem mástól kell a megoldást várnia.

Vezető hírek

Potápi: A területi autonómia gazdasági hatalmat is jelent

Anyaországi támogatás a verbászi ovisoknak
2015. október 14. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó
Tanszer- és ajándékcsomagokat adtak át ma a verbászi Napraforgó óvoda magyar
csoportjában. A magyar kormány a támogatásokkal azt kívánja elérni, hogy a
szórványmagyarságban minden magyar gyermek anyanyelvén végezze tanulmányait. 100
ezer forint értékű csomagot adományozott a magyar kormány a verbászi magyar óvodás
csoportnak. Ezen a vidéken 20 év után először nyílt ismét magyar tagozat. A magyar
kormány sokat tesz annak érdekében, hogy támogassa a külhoni magyar nyelvű oktatást,
mondta el Grezsa István miniszteri biztos. A magyarországi Nemzetpolitikai
Államtitkárság által létrehozott Petőfi Sándor-programról is szó esett a látogatáson. Ennek
keretében 5 ösztöndíjas önkéntes arra vállalkozott, hogy a szórványmagyarság helyzetének
a javításáért dolgozik szerte a Vajdaságban.

Aurescu szerint nem fog kerítés épülni a magyar-román határon
2015. október 15. – maszol.ro, transindex.ro, MTI, MNO
Bogdan Aurescu román külügyminiszter szerint a román-magyar államközi kapcsolatban a
konszenzuson alapuló megoldásokat kell keresni, mert az egyoldalú megközelítés nem
vezet a vitás kérdések tartós rendezéséhez. Aurescu a Digi 24 hírtelevízió késő esti
műsorában tért ki a riporter kérdésére a román-magyar viszonyra is, nyomatékosítván,
hogy nem szeretné ismét lángra lobbantani a vitát. Kijelentette: az 1996-ban kötött
alapszerződés, vagy a stratégiai partnerségre vonatkozó 2002-es nyilatkozat - melynek a
kidolgozásában maga is részt vett - világos igazodási pontok a kétoldalú kapcsolatokban.
„Ezek olyan tényezők, amelyeket tiszteletben kell tartani" - hangoztatta.

Szülőföldön magyarul – kiosztották a támogatásokat
2015. október 14. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Kiosztották a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó oktatási-nevelési támogatásokat. Az
elkövetkező időszakban minden család értesítést kap majd arról, hogy átveheti a pénzügyi
segítséget. A szabadkai Magyar Házban Pirityiné Szabó Judit, a magyar Nemzetpolitikai
Államtitkárság kapcsolattartási főosztályvezetője hat vajdasági magyar családnak
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Háromszáz diák vett részt az idei gyerekparlament ülésén
2015. október 15. – MTI, Magyar Hírlap
Magyarországi településekről és a határon túlról összesen 300 gyermek vett részt a
gyermekek világnapja alkalmából rendezett ötödik Gyermek- és Ifjúsági Országgyűlésen
kedden az Országház felsőházi termében. A gyerekeket és fiatalokat a rendezvény
házigazdája, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, valamint Edvi Péter, a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat elnöke fogadta. A diákok kérdései és javaslatai egyebek mellett
az oktatás, a környezetvédelem, az iskolai közétkeztetés, a sportolási lehetőségek, a
határvédelem és a honvédelem témaköreit érintették, valamint felmerültek az Európai
Uniót érintő és a határon túl élőkkel kapcsolatos kérdések is. A rendezvényen a gyerekek
személyesen tehették fel kérdéseiket az illetékes politikusoknak, államtitkároknak és
szakembereknek.

Magyarország

személyesen adta át a magyar kormány támogatását. Az idei évben oktatási és nevelési
támogatásban csaknem 24 ezer vajdasági óvodás, általános- és középiskolás gyermek
részesült, emellett 77 egyetemi hallgatót is támogat az anyaország a program részeként.

2015. október 14. – Krónika, MTI, Bihari Napló
Elfogadta a képviselőház kedden az RMDSZ által kezdeményezett törvénytervezetet, amely
Romániában is a magyar nyelv napjává nyilvánítja november 13-át. A javaslatot 264-en
támogatták, tízen ellenezték, míg 19 képviselő tartózkodott. A tervezetet júniusban a
szenátus ellenszavazat nélkül megszavazta, így hatályba lépéséhez már csak az államfő
aláírására van szükség. Az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciója által közösen
kezdeményezett jogszabály értelmében ezen a napon a magyarlakta településeken
különböző kulturális programokat szervezhetnek, amelyekhez a helyi önkormányzatokon
kívül a civil szervezetek is hozzájárulhatnak. A tervezet kitér arra, hogy a közmédia is
sugározhat az ünnepre hangoló műsorokat. A törvény kihirdetése után a magyar tannyelvű
iskolák ünnepélyes keretek között is megemlékezhetnek a magyar nyelv napjáról.

Erdély

Rábólintott a képviselőház a magyar nyelv napjának megünneplésére

Újabb összeférhetetlenségek: Kelemen Atilla is a listán
2015. október 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Újabb harminckét – köztük két RMDSZ-es – jelenlegi és volt honatyát vádolt meg szerdán
az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) érdek-összeférhetetlenséggel arra
hivatkozva, hogy az érintettek valamely rokonukat alkalmazták képviselői, vagy szenátori
irodájukban. A megállapítás tizenhárom jelenlegi képviselőt és egy szenátort – közöttük az
RMDSZ-es Kelemen Atillát – érint, valamint tizenhét korábbi képviselőt, akik között ott
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van Béres István, valamint Relu Fenechiu, az azóta más ügyben ötéves szabadságvesztését
töltő volt közlekedési miniszter is. Az ANI szerint az érintettek azon időszak alatt, amíg
családtagjaikat alkalmazták, összesen 1 062 798 lejt fizettek ki törvénytelenül. Kelemen
Atilla feleségével kötött szerződést, aki referensként összesen 27 248 lej fizetést kapott.
Béres István László – aki 2008 és 2012 között volt parlamenti képviselő – testvérét
tanácsadóként, fiát pedig referensként alkalmazta, a két családtag pedig összesen 37 646,
illetve 26 203 lejt keresett.

Kibővült a Kolozs megyei Néppárt elnöksége
2015. október 14. – Erdély Ma
Októbert 12-én tartották az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei szervezetének
küldöttgyűlését. A tanácskozás résztvevői megszavazták a hétvégén, Kézdivásárhelyen
megszervezésre kerülő Országos Küldöttgyűlés megyei küldötteit, valamint további két
taggal bővítették a megyei elnökséget. A jövőbeli tervek megvitatása során a megyei
szervezet képviselői eldöntötték: a Vigyázó Egyesülettel közösen, novemberben egy Közép
Erdélyi Közéleti Akadémiát fognak megszervezni.

Ismét zárt ajtók mögött tartja küldöttgyűlését az EMNP
2015. október 14. – maszol.ro
Kézdivásárhelyen tartja negyedik országos küldöttgyűlését az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) pénteken. A Vigadó Művelődési Házban zárt ajtók mögött zajlik a rendezvény, az
év elején Marosvásárhelyen szervezett küldöttgyűléshez hasonlóan, amikor Szilágyi Zsoltot
választották pártelnöknek. A néppárt küldöttgyűlése pénteken 15 órától Szilágyi Zsolt
évértékelő beszédével kezdődik, ezt pedig a zárt ajtók mögötti tanácskozás követi. A
szervezők szerint tisztújításra nem kerül sor, kizárólag technikai kérdésekben döntenek a
küldöttek. Az ülést követően nem adnak lehetőséget az újságíróknak, hogy kérdéseket
tegyenek fel, hanem közleményben tájékoztatják az érdeklődőket a küldöttgyűlés
döntéseiről, áll az EMNP meghívójában.

„Óriási csalásokat tesz lehetővé a levélszavazás”
2015. október 14. – maszol.ro
A parlament választási törvényekben illetékes bizottságának RMDSZ-es tagja, Márton
Árpád szerint óriási csalásokat tesz lehetővé a levélszavazásról szóló törvény, amelynek
hétfőn kezdődik a vitája a szenátusban. A tervezetet az Állandó Választási Hatóság
dolgozta ki. Hosszas huzavona után felgyorsulni látszik a levélben történő szavazást
szabályozó törvény véglegesítése. A parlament illetékes bizottsága kedden elfogadta a
jogszabály tervezetét, amelynek a szenátusi vitája már hétfőn elkezdődik.
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2015. október 14. – maszol.ro, Erdély Ma
A Hargita megyei gazdaságfejlesztési törekvésekről, a helyi fejlesztésekről tartott előadást
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke október 14-én Brüsszelben, a Régiók
Bizottsága (RB) négynapos Open Days rendezvényén. A Hargita Megye Tanácsa által,
három magyarországi testvérmegyéje – Békés, Hajdú-Bihar, Pest –, valamint Románia
RB-delegációja partnerségével szervezett workshopot Twinned regions open for support of
SMEs and urban-rural development through EU funded projects (Testvérmegyék a kkv-k
és a vidéki-városi fejlesztések EU-s támogatásáért) címmel szervezték meg.

Erdély

Helyi szinten, mégis „nagyban” gondolkodni

Leszigetelték a Téglás belső udvarát
2015. október 14. – Nyugati Jelen
Nagy kő esett le a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum vezetőségének szívéről, miután a
múlt héten sikerült kijavítani az iskola aulájának tető-részét, illetve megoldani a belső
udvar szigetelését. „A Bethlen Gábor Alaphoz pályáztunk, a határon túli oktatásra szánt
alapból kérve támogatást. És örömmel mondhatom, hogy meg is kaptunk 2,2 millió
forintot, amiből 1 800 000-et az iskolaépület javítására, 400 000 forintot pedig bentlakó
diákjaink támogatására fordíthattunk. Ez az összeg nagymértékben hozzájárult a belső
udvar szigetelélésének és az aula mennyezetének javítási költségeihez, de még mindig nem
fedezte azt teljes mértékben. Iskolánk azonban idén augusztusban megkapta a Külhoni
Magyarságért Díjat, ami az oklevélen túl pénzbeli juttatást is jelentett” – mondta el Kocsis
Attila Levente iskolaigazgató.

Fogyasztóvédelmi figyelmeztetés a román feliratok hiánya miatt
2015. október 14. – szekelyhon.ro, Krónika
Magán és állami óvodákat, illetve napközi otthonokat ellenőriztek a Kovászna Megyei
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség munkatársai az elmúlt időszakban, több figyelmeztetést,
valamint kétezer lejes bírságot is kiszabva a kihágások miatt – tájékoztatnak
közleményben a fogyasztóvédők.

Eltűnt a székely zászló az SZNT sepsiszentgyörgyi székházáról
2015. október 14. – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma
Eltűnt a székely zászló a Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházáról, az esetet
kedd délután vették észre, azóta pótolták is egy másik lobogóval a megüresedett
zászlótartót. A székely zászló egyébként nem először tűnt el az ingatlan épületéről.

Retteg a román hírszerzés a székelyektől
2015. október 14. – Erdély Ma, MTI
A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) az alkotmányosságot veszélyeztető tényezők közé
sorolta 2014. évi jelentésében a székelyföldi autonómiatörekvéseket. A jelentést a román
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parlament honlapján tették közzé. A 39 oldalas dokumentumban egyetlen bekezdés
foglalkozik az „etnikai alapú szélsőségességgel”. Ebben az SRI megállapítja, hogy az
autonómiapárti diskurzust az autonómia nyílt hirdetése jellemezte. „Külföldön Bukarest
»magyarellenes politikájának« a nemzetköziesítése volt a cél, belföldön a »székely«
etnokulturális sajátosságok agresszív hangoztatására esett a hangsúly” – állapította meg az
SRI a parlament elé terjesztett jelentésben. A hírszerző szolgálat úgy vélte, hogy a román
állam intézményeinek fellépése következtében csökkent „a szélsőséges, hungarista
csoportok” megnyilvánulásainak intenzitása, így ezen a téren kevesebb a fenyegető
jelenség.

Már pálinkánk sem lehet? – Szinte hiányzik Erdély az értéktárból
2015. október 15. – Erdély Ma, Székely Hírmondó
A hungarikumok ügyében senkit semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem érhet –
jelentette ki Szakáli István Loránd. A magyar kormány agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős helyettes államtitkára a magyar közszolgálati médiumok (MTVA)
tudósítóinak székesfehérvári találkozóján beszélt a sok helyen vitákat kiváltó kérdésről.
Háromszéken nincsenek annyira meggyőződve a hungarikum-bizottság pártatlanságáról.
A helyettes államtitkár a hét végén lezajlott Erdélyi Pálinka Lovagrend megalakulását
hozta fel pozitív példaként, ahol a magyar földművelésügyi miniszter fővédnökséget
vállalt. „Az, hogy a pálinka megnevezést hol lehet használni, és hol nem, nem politikai,
hanem eredetvédelmi jogi kérdés” – jelentette ki Szakáli István Loránd.

Levélbe zárt voks
2015. október 15. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „nem támogatja a módszert az RMDSZ sem. Pedig a
szövetség esetében a képlet egyszerű: ha bevezetik a levélben szavazást, akkor olyan
mértékben nőhet a román pártokra leadott szavazatok aránya, hogy ez veszélybe
sodorhatja az alakulat parlamenti képviseletét. A kilencvenes évekkel ellentétben ugyanis
ma már sokkal aktívabbak a külföldre kivándorolt románok az erdélyi magyaroknál, így az
RMDSZ alulreprezentált e téren”.

Nem fogadta el az ítélőtábla Ráduly és Szőke fellebbezését
2015. október 15. – Krónika, szekelyhon.ro
A marosvásárhelyi ítélőtábla megerősítette a Hargita megyei törvényszék múlt heti
végzését, amelynek értelmében újabb két hónapra szükségesnek ítélték a hatósági
felügyelet fenntartását Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos esetében. Csíkszereda
volt polgármestere és hivatalának gyakorlásától bírói döntéssel eltiltott alpolgármestere
így csak decemberben várhatja az előzetes kényszerintézkedés feloldását.
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2015. október 14. – MTI, Új Szó
Szerdán Szávay István, a Jobbik parlamenti képviselője képviselői irodát nyitott
Dunaszerdahelyen. A képviselő hangsúlyozta, hogy az irodát magánvállalkozótól bérlik,
nem az önkormányzat adta bérbe a helyiséget. „Ez nem a Jobbik Magyarországért
Mozgalom irodája, hanem az én képviselői fogadóirodám. Ez az első alkalom, hogy egy
magyar képviselő úgy döntött, hogy nem Magyarországon, hanem valamely magyarok által
lakott szomszédos régióban nyitja meg” – nyilatkozta lapunknak Szávay. Pallér Péter, a
Jobbik szlovákiai szervezője elmondta, terveik szerint több iroda is követi majd a
dunaszerdahelyit.

Felvidék

Dunaszerdahelyen nyitott irodát a jobbikos Szávay

SNS: A magyarok nélkül nem lehet megoldani a vidék problémáit
2015. október 14. – Felvidék Ma
Széles körű összefogással kívánja orvosolni a szlovák agrárium és a vidék problémáit a
Szlovák Nemzeti Párt. Ebből az összefogásból nem maradhatnak ki az itt élő magyarok
sem - mondta Vladimír Chovan, a párt egyik alelnöke. „Ha meg akarjuk oldani a vidék és a
mezőgazdasági termelés problémáit, akkor ez nem fog menni Dél-Szlovákia, illetve a
magyar nemzetiségű polgártársaink nélkül” – nyilatkozta a politikus.

Kitelepítettek Emléknapja Pozsonypüspökin
2015. október 14. – Felvidék Ma
A XXIX. Városi Kulturális Napok keretében rendezték meg a Kitelepítettek Emléknapját
október 11-én, Pozsonypüspökin. Az emléknap a megbékélés szándékára bemutatott
szentmisével kezdődött a Szent Miklós plébániatemplomban. Az alapszervezet
vezetőségének nevében Jégh Izabella üdvözölte a vendégeket, Dr. Molnár Imrét, a
Pozsonyi Magyar Intézet igazgatóját, Kovács Pétert, Budapest főváros XVI. Kerülete
Önkormányzatának polgármesterét és a delegáció többi tagját: Budapest főváros XVII.
kerületéből és Mosonmagyaróvárról érkezett, Püspökiről kitelepített családok
leszármazottait.

Mintegy száz felvidéki és magyarországi középiskolás indul útnak a hétvégén
2015. október 14. – bumm.sk
Október 16. és 18. között tizennyolcadik alkalommal valósul meg a középiskolásokat
megszólító „Felvidéki Séta”, a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjai keretében. Az
utazáson közel száz magyarországi és felvidéki középiskolás vesz részt 10 északmagyarországi és 6 felvidéki középiskolából. A diákok együtt felfedezik majd a felvidéki
bányavárosok történelmi és kulturális kincseit.
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2015. október 14. – Hét Nap, Pannon RTV, Vajdasági RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége szerint a Magyar Mozgalom hathatós
támogatásával szervezett, a Szabadkai Rádió magyar műsorának munkatársai által végzett
aláírásgyűjtés pusztán öncélú, valós megoldást nem kínáló, a magyarságot pajzsként
használó politikai poénszerzési kísérlet. A VMSZ álláspontja szerint a Szabadkai Rádió és
annak magyar szerkesztősége elsősorban intézmény, sorsának megoldása tehát nem
kizárólag személyi kérdés, hiszen a 47 évben megannyi hang, egyéniség, szenvedély,
elkötelezettség, szerkesztői, főszerkesztői elképzelés beleépült, amiről ma egyetlen szót
sem hallunk. A VMSZ elnöksége ezt a közösségi önazonosság, a közös emlékezet figyelmen
kívül hagyásának és rövidlátó kommunikációnak tartja.

Vajdaság

A VMSZ közleménye a Szabadkai Rádió magyar műsorának munkatársai által
végzett aláírásgyűjtésről

Reagálás a Vajdasági Magyar Szövetség elnökségének kiadott közleményére

A szélsőjobb kárpátaljai szócsöve ismét magyarságunk megosztásán dolgozik
2015. október 14. – karpatalja.ma, Kárpátalja
Október 13-án, kedden az egyik helyi magyar (legalább is magát annak mondó) hírportál
hírei között Brenzovics is megsarcolná a vendégmunkásokat címmel jelent meg egy
egészen felelőtlen, névtelen írás, amely azt próbálja látványosan hiányos információs
arzenáljával bemutatni, hogyan próbálja egy újabb adónemmel megsarcolni az ukrán
állam az önhibájukon kívül külföldi munkavállalásra szorult embereket (közöttük
magyarokat is), illetve hogyan asszisztál ehhez a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
elnöke és ukrán parlamenti képviselő, Brenzovics László. a törvénytervezet egy általános
szabályozása a külföldi munkavállalásnak. A tervezet nem támogatja, hanem igyekszik
kiküszöbölni a kettős adózás (amikor az állampolgár ugyanazon jövedelem után két
országban adózik) anomáliáját.

Kárpátalja

2015. október 14. – Hét Nap
Amint az várható volt – igaz, elég nagy fáziskéséssel – a VMSZ vezetősége nemtetszését
fejezte ki a Szabadkai Rádió magyar műsorainak megmentéséért kezdeményezett petíció
miatt. Déja vu érzésem van. Ugyanez volt nyolc évvel ezelőtt is. Akkor is a pártvezetőség
azt az ukázt adta, hogy nem szabad aláírni a petíciót. A polgárok mégis összefogtak, és
aláírásaikkal józan belátásra bírták a döntéshozókat. Különben a Szabadkai Rádió már
évekkel ezelőtt, örökre elhallgatott volna.
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2015. október 14. – Kárpátalja
A közelmúltban a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola elkészítette a kárpátaljai magyar szakképzés fejlesztésének
koncepcióját. A két intézmény közös elképzeléseiből dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ és a
beregszászi főiskola elnöke mesélt a Kárpátalja hetilapnak.

Válságban is segít Debrecen
2015. október 14. – Kárpátalja
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata – Magyarország kormánya, valamint a
kárpátaljai magyar szervezetek és egyházak között létrejött megállapodásban foglalt
humanitárius segítségnyújtási szándékhoz csatlakozva – a 2015. májusi közgyűlése
határozata értelmében segítséget nyújt Salánk településnek. A háborús helyzet és a
gazdasági krízis következtében a kárpátaljai magyarok szociális támogatásai beszűkültek,
mely elsősorban az eleve elmaradott települések lakóinak mindennapi életére rótt óriási
terheket.

Kárpátalja

Orosz Ildikó: Bővíteni szeretnénk a magyar nyelvű szakképzési lehetőségeket

Megalakult a Kárpátaljai Magyar Polgárőrökért Civilszervezet

Stabil marad a nemzetiségek finanszírozása
2015. október 14. - Népújság
Hétfőn a Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága 4. sürgős ülésén megerősítette a
kormány által 2016-ra és 2017-re beterjesztett állami költségvetés nemzetiségre vonatkozó
tételeit. A finanszírozás stabil marad, sőt néhány tételben nominálisan növekedést
tartalmaz. Teljesen új tételként szerepel mindkettő évben félmillió euró, amelyeket vissza
nem térítendő összegként a nemzetiségek gazdasági alapjába szán a kormány.

Muravidék

2015. október 14. – Kárpátalja
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 2014-ben, a kárpátaljai polgárőrök
megsegítésének céljából felvette a kapcsolatot a magyarországi Országos
Polgárőrszövetséggel (OPSZ) és annak elnökével, dr. Túrós Andrással. Az OPSZ üdvözölte
a kapcsolatfelvételt, majd nem sokkal később Nyíregyházán sor került egy találkozóra, ahol
a KMKSZ és az OPSZ elnöksége tárgyalásokat folytatott az együttműködés lehetőségéről,
amelynek célja a már említett, Kárpátalján tevékenykedő polgárőrség támogatása volt. Így
idén nyáron már a kárpátaljai „polgárőr-válogatott” is részt vehetett az országos ifjúsági
polgárőrtáborban, ahol elnyerték a Polgárőr-járőrverseny első helyezését, október 10-én,
szombaton pedig megalakult a Kárpátaljai Magyar Polgárőrökért Civilszervezet.
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2015. október 14. - Népújság
Ennyi lépést kell megtenni, ha a Muravidék két legszélső pontját, Hodost és Pincét
összekötve végiggyalogolunk a magyarlakta településeken. A Hodos Községi Magyar
Nemzeti Önkormányzati Közösség által szervezett gyalogtúra az 1956. október 23-i
forradalom és szabadságharc előtti tiszteletadás okán valósult meg. 56 ezer lépés – e szám
a hétvégén hitelesítést nyert. A hodosi magyarság szervezésében megvalósult gyaloglás két
teljes napot vett igénybe. Csekély számú résztvevővel ugyan, de sikeres volt a kihívás,
hiszen a célt az indulók elérték.

Muravidék

1956 emlékére – 56 ezer lépés a Muravidéken

300 éves az első muravidéki szlovén könyv
2015. október 14. - Népújság
A címben szereplő jelmondat jegyében került sor múlt csütörtökön a muraszombati
Területi és Tanulmányi Könyvtár szervezésében a bibliafordító Temlin Franc (Ferenc) Kis
katekizmusa megjelenésének 300. évfordulójára szervezett nemzetközi tudományos
szimpóziumra. Temlin érdemeit a muravidéki szlovén nyelv és a fordítói irodalom
kibontakozása szemszögéből több előadó is kiemelte.

Még a csengőt is kikötik Kárpátalján

Semmelweis kiállítás nyílt a CH-ban
2015. október 14. - Volksgruppen
Október 13-án nyílt meg a Semmelweis Ignác élete és munkássága ihlette interaktív
kiállítás a bécsi Collegium Hungaricumban. Az UngArt galériában kiállító művészcsoport a
Semmelweis Art Award díjnak a nyertese. Az Európa szerte meghirdetett Semmelweis Art
Award pályázatra több mint 100 fiatal művész jelentkezett, mintegy 30 országból.

Őrvidék

2015. október 15. – Kuthi Áron – Magyar nemzet
Lassan, de biztosan romlanak a kilátások Kárpátalján azóta, hogy idén tavasszal a háború
következtében összeomlott az ukrán nemzeti fizetőeszköz, és háromszorosára emelkedtek
a fogyasztói árak. Akkor a négygyermekes, Munkácson élő Popovicsné Palojtay Márta
levelet írt budapesti ismerőseinek, kérve őket, adakozzanak a nélkülöző embereknek. Ez
hamar elterjedt az interneten, és lassan olyan nagyságrendű segélyhullámot kellett
kezelnie, hogy egedül nem is bírta a munkát. A tél közeledtével viszont egyre több ember
esik gondolkodóba, gyógyszerre, fűtésre vagy életre költse az elképesztően alacsony
fizetését vagy nyugdíját. Mindháromra sosem, de már kettőre is bajosan jut.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. október 15-i számában olvasható)
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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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