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2015. október 19. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap
A mai magyarok idejében teljesedhet be az 1956-ban a tankokkal eltaposott és vérbe fojtott
magyar szabadságharc győzelme - mondta hétfő este Kövér László, az Országgyűlés elnöke
a forradalom kitörésének 59. évfordulója alkalmából a Párizsi Magyar Intézetben
rendezett ünnepi megemlékezésen. A házelnök szerint a magyar szabadságharcok
történelmi körülményei évszázadonként változtak, ám kiváltó okuk mindig "a nemzeti
önrendelkezési akaratban fogant szabadságvágy és a társadalmi igazságosság iránti vágy"
volt, a hatás pedig mindig „a legyőzetve való győzelem” lett.

Vezető hírek

Kövér szerint 1956 győzelme a mai magyarok idejében teljesedhet be

Szijjártó Péter és Berényi József a felvidéki magyarság helyzetéről tárgyalt
2015. október 19. – MTI, hirek.sk, Új Szó, MNO, Magyar Idők, kormany.hu
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a hivatalában fogadta Berényi Józsefet, a
Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnökét, aki tájékoztatta őt az MKP választási
felkészüléséről, valamint a felvidéki magyar közösség aktuális helyzetéről. A tárgyaló felek
egyetértettek abban, hogy mind a szlovák-magyar kétoldalú kapcsolatok, mind pedig a
felvidéki magyarság szempontjából rendkívül kedvezőtlen lenne, ha a szlovák választások
kampányának hangulata provokációk miatt feszültté válna.

Megalakult a Székely Nemzeti Tanács ellenzéke

Az erdélyi vérengzés emléke
2015. október 20. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap
Id. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke, korábbi főbíró, arra
emlékeztetett, hogy 1848. október 19-én kezdődött az erdélyi vérengzés, amelynek során
császárhű románok több mint nyolcezer magyart mészároltak le, és ezzel megváltoztatták
Dél-Erdély etnikai összetételét. „A történelmi sebek begyógyulását, a megbékélést nehezíti,
hogy a román hatóságok ma is rendszeresen megsértik az őshonos magyar kisebbség
jogait. A székely nemzeti szimbólumok használatának akadályozása, az egyházi ingatlanok
visszaszolgáltatásának elszabotálása, az autonómiatörekvések elfojtása azt jelzi, hogy a

Magyarország

2015. október 19. – Krónika, szekelyhon.ro, Csíki Hírlap, Erdély Ma
Székely Önrendelkezési Tanács (SZÖT) néven új szervezet alakult a Székelyföldön, amely a
Székely Nemzeti Tanácshoz (SZNT) hasonlóan mozgalomként indul, s amelynek tagjai
teljes mértékben elégedetlenek az Izsák Balázs vezette SZNT tevékenységével – jelentette
ki Csiby Károly alapító, nyugalmazott egyetemi tanár. A SZÖT sajtószóvivői teendőit is
ellátó Csiby szerint a több mint tíz évvel ezelőtt megjelent SZNT és Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) nagyon vonzó és hihető célokat fogalmazott meg, az azóta eltelt
időszakban azonban semmi nem valósult meg a célkitűzésekből, mint ahogyan az RMDSZnek sem sikerült a célok megvalósítása.
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Erdélyi magyar ki kivel
2015. október 19. – Krónika
A hétvégi EMNP, EMNT kongresszuson Szilágyi Zsolt azzal a kevésbé hízelgő kijelentéssel
zárta le a polgáriak hosszas körbeudvarlását, hogy az MPP vélhetően az RMDSZ-től kapott
„júdáspénz” hatására mondott nemet az együttműködésre. Amire Biró Zsolt MPP-elnök
azzal vágott vissza, hogy Szilágyi szerinte végérvényesen kiírta magát a jobboldali
politikából. Sokáig jellemezte az MPP politikai programjának alakulását az RMDSZ-szel
való szembehelyezkedés, azonban az elmúlt időszakban már-már baráti viszonnyá kezd
alakulni a két párt kapcsolata. Valószínűleg Bíró Zsolt a jövő évi helyhatósági
választásokon befutó helyet kap Maros megyében a tulipános jelöltlistán. Ha így lesz, a
polgáriak maguk mondanak majd ellent eddig képviselt álláspontjuknak, miszerint Erdélyés Székelyföld-központú vezetésre van szükség, nem Bukarestből irányított politizálásra.

Erdély

román állam nem tartja tiszteletben a nemzetközi normákat, sőt a saját törvényeit sem” –
olvasható a közleményben.

Román rácsodálkozás Háromszékre
2015. október 19. – Krónika, Erdély Ma
A hagyományok, az épített örökség, a vendégszeretet miatt érdemes ellátogatni
Székelyföldre, és bár furcsa, nem baj, hogy Romániában vannak helyek, ahol nem
beszélnek románul – vélik azok a román bloggerek, akik október elején háromnapos
információs kiránduláson vettek részt Háromszéken. Szerintük a térség felfedezetlen,
rejtett kincs. A 11 hazai bloggert a Kovászna Megyei Tanács és a Kovászna Megye
Turizmusáért Egyesület látta vendégül a bukaresti Travel Focus Egyesület logisztikai
támogatásával, azzal a céllal, hogy megmutassák a román társadalomnak, mit jelent
Székelyföld, és a közösségi hálózatokon népszerűsítsék a térség idegenforgalmi
potenciálját. A többség ebben a térségben is beszél románul, és már nem úgy van, mint
régen, hogy ha ásványvizet kértél egy boltban, nem értette az eladó, hogy mit akarsz, mutat
rá Simona Stănescu. Végül következtetésképpen elmondja, hogy miután saját szemével
látta az itteni embereket, tájat, megtapasztalta az itteni vendégszeretetet, megszabadult az
előítéleteitől.

Ötszáz erdélyi magyar diák a kolozsvári sportolimpián
2015. október 19. – Krónika
Huszonkét erdélyi magyar iskola félezer diákja mérkőzött meg egymással a hétfőn zárult,
háromnapos Erdélyi Magyar Középiskolás Sportolimpián, Kolozsváron. Az első ízben
szervezett, nagyszabású sportversenysorozaton a középiskolások röplabdában,
kézilabdában, atlétikában, futballban és kosárlabdában mérték össze tudásukat. A
hagyományteremtő céllal tartott torna fővédnöke a kolozsvári származású Károlyi Béla, az
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Magyar színművészek fesztiválsikere Bukarestben
2015. október 19. – Krónika
Györgyjakab Enikő és Harsányi Attila színművész kapta a legjobb női, illetve
férfialakításért járó díjat a bukaresti FESTin pe Bulevard elnevezésű nemzetközi színházi
fesztiválon – közölte hétfőn a szervező Nottara Színház. Györgyjakab Enikő a Kolozsvári
Állami Magyar Színház Nona Ciobanu által rendezett, Aki elzárja az éjszakát című
előadásában nyújtott alakításával érdemelte ki a kitüntetést. A színművész Hanna szerepét
formálta meg az előadásban, amelynek forgatókönyvét Liliana Cavani Az éjszakai portás
című filmje ihlette. Harsányi Attilát az Aradi Kamaraszínház Sex, drugs, gods & rock 'n'
roll című előadásának főszerepéért ismerték el Bukarestben. Az alkotók által „radikális
stand-up tragedyként” meghatározott produkciót Tapasztó Ernő rendezte.

Erdély

Amerikai Egyesült Államok nemzeti tornacsapatának vezetője. A Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) közép-erdélyi alelnöke, Virág Erzsébet a torna
partnerszervezetének nevében köszönetet mondott a szervezőknek elszánt munkájukért.

Szoboravató lesz Érmihályfalván: Hazaváró Édesanya
2015. október 19. – Bihari Napló
A szülőföld hazaváró szeretetét kifejező szobrot avatnak a hét végén Érmihályfalván. A
részletekről Nyakó József polgármester nyilatkozott. Érmihályfalva polgármestere még az
esztendő elején hirdette meg helyi szinten „A kő marad”-évet, melynek keretében az elmúlt
hónapokban több rendezvényen is a szülőföld szeretete, a helyben maradás volt a téma.
Már akkor előrevetítette, hogy ősszel szoboravatóra is sor kerül. Ez lesz e hétvégén,
mintegy az emlékév zárásaként. Ennek kapcsán Nyakó József elmondta: az érmihályfalvi
képviselő-testület egyöntetű döntésének köszönhető, hogy a város az Érmihályfalváért
Egyesülettel karöltve szobrot állít.

Sepsiszentgyörgyi iskolaépületeket újítanak fel
2015. október 19. – szekelyhon.ro
Tanintézetek épületrészeinek felújításáról, valamint az új főtérre tervezett Sárkánydombot érintő tanulmányok visszavonásáról szavazott a sepsiszentgyörgyi önkormányzat
képviselő-testülete hétfői rendkívüli tanácsülésén. Tischler Ferenc, Sepsiszentgyörgy
alpolgármestere elmondta: a bevételi oldalon 910 ezer lejjel emelték a megyeszékhely
önkormányzatának költségvetését, amely faeladásból, és további szolgáltatásokból
származik. A kiadások oldalán pedig két sepsiszentgyörgyi tanintézmény felújításának
dokumentációjának elkészítési ellenszolgáltatásai, illetve az Ady Endre Általános
Iskolában elromlott kazán kicserélésének költségei jelennek meg. A közszállítás
fejlesztésére közel 600 ezer lejt szánnak.
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2015. október 19. – szekelyhon.ro
A Plugor Sándor Művészeti Szakközépiskola újabb osztályt indít Románia egyetlen magyar
nyelvű, akkreditációval rendelkező drámatagozatán. A jövő szeptemberben induló
drámaosztály ingyenes felkészítői pénteken kezdődnek. A szakközépiskolában 15 éve
működik magyar nyelvű drámatagozat, amely több alkalommal elnyerte a legjobb
romániai drámatagozatnak járó minisztériumi díjat úgy a csoportos, mint az egyéni
országos tantárgyversenyeken. „Az elmúlt években már öt színészosztály ballagott el,
jelenleg egy tizedikes és egy tizenkettedikes osztály képzése zajlik” – tájékoztat Fazakas
Mihály, a tagozat kezdeményezője. Hozzáteszi, az előző évekhez hasonlóan a hamarosan
induló kilencedikes drámaosztályba való jelentkezését megelőzően ingyenes felkészítőket
is szerveznek, az elsőt pénteken a tanintézet Visky András drámatermében.

Erdély

Ismét indul magyar nyelvű drámatagozat

Várják az őrtüzekhez a csíkiakat
2015. október 19. – szekelyhon.ro
Székelyföld határai – október 24-ei – kivilágításának részleteiről, az azzal kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókról sajtótájékoztatón számolt be Veress Dávid, a kezdeményező
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) csíkszéki elnöke. A tájékoztatón részt vettek a Csíkszéken
működő magyar pártok képviselői is: az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács részéről Sándor
Krisztina ügyvezető elnök, az Erdélyi Magyar Néppárt képviseletében Tőke Ervin csíkszéki
elnök, a Magyar Polgári Párt részéről Somay Péter csíkszeredai elnök és a csíkszéki
RMDSZ képviseletében Füleki Zoltán.

Elismerés a Háromszék táncegyüttesnek
2015. október 20. – Háromszék
Számunkra az volt a fontos, hogy a folyton cserélődő csapat legújabb tagjaival is jól
működő produkciót mutassunk be, bátorítsuk őket, ami sikerült is, hisz a szakmai
kiértékelőn együttesünk kapta a legtöbb pozitív véleményt – foglalta össze lapunk
érdeklődésére Ivácson László, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes művészeti
vezetője a társulat szereplését a XI. Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozóján, amit a
hétvégén tartottak Székelyudvarhelyen.

Készülnek az őrtűzgyújtásra
2015. október 20. – Háromszék
Felső-Háromszéken szombaton öt határponton, Gelence, Ozsdola, Lemhény, Bereck és
Esztelnek községben gyúlnak ki az őrtüzek – tudtuk meg Péter Jánostól, a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) alelnökétől, az egyik főszervezőtől. Péter János azt is elmondta, hogy
tegnaptól mind az öt településre szórólapokat vittek, visznek, ezáltal is népszerűsítve a
nagyszabású SZNT-rendezvényt, amelyet mind a három magyar politikai alakulat támogat.
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Lesz kommunikációs tankönyv
2015. október 20. – Háromszék
Jelentős előrelépés történt tankönyvügyben: tegnap a kisebbségi oktatásért felelős
államtitkárságon aláírták azt a miniszteri határozatot, amely jóváhagyja a második
osztályosok számára hiánypótló, Magyar anyanyelvi kommunikáció tankönyv kiadását –
közölte Király András, az RMDSZ oktatásért felelős államtitkára. A nyomtatott tankönyvek
mellé digitális változat (CD-lemez) is jár. „A rendelet értelmében már az idei tanévtől
kezdődően használatba kerül a második osztályosok számára íródott tankönyv”, a Román
nyelvű kommunikáció már a tanfelügyelőségeken van.

Erdély

Minden határtelepülésen jól megközelíthető helyen lesz egy-egy gyülekezési pont az adott
településen lakóknak, illetve a távolabbról érkezőknek.

Kató Béla: vesztébe rohan Európa
2015. október 20. – Csíki Hírlap
Egész oldalas interjút közöl Kató Bélával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével
a Csíki Hírlap a migránsválságról és Európa jövőjéről. Kató Béla az interjúban kifejtette,
hogy a nyugat-európai politikus nagy része sajnos nem látja, hogy a különböző vallású és
felekezetű embertömegeket nem lehet eggyé gyúrni. A püspök szerint az egész konfliktust
egyértelműen a pénz mozgatja. Meglátása szerint a kulturált keresztény világ hedonista
életmódja miatt a vesztébe rohan.

Kivár az RMDSZ Csíkszeredában

Berényi József: 1956 mindmáig erkölcsi erőt és tartást ad
2015. október 19. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma
Ezerkilencszázötvenhat, valamint a magyar történelem összes forradalma és
szabadságharca mindmáig erkölcsi erőt és tartást ad - jelentette ki Berényi József, a
Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke hétfőn este Galántán a párt által az 1956-os
forradalom emléknapja alkalmából tartott központi megemlékezésen. Ünnepi beszédében
az MKP elnöke hangsúlyozta: a magyaroknak egész történelmük során - ahogy az 1956-os
forradalomban is - nem mindig volt szerencséjük, sikerük, de mindig voltak köztük

Felvidék

2015. október 20. – Krónika Csíki Hírlap
Határozottan cáfolta azt a híresztelést Kelemen Hunor az RMDSZ szövetségi elnöke, mely
szerint Hajdú Áron vállalkozó vagy Gyerkó László volt szenátor lehet az RMDSZ
csíkszeredai polgármesterjelöltje a jövő évi helyhatósági választáson. Kelemen Hunor úgy
véli meg kell várni, hogy legalább alapfokon felmentő ítélet szülessen Ráduly Róbert
Kálmán volt polgármester perében, mert akkor érdemes elgondolkodni, hogy újra Ráduly
legyen a jelölt. A Csíki Területi RMDSZ szervezet még kivár döntéssel.
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2015. október 19. – bumm.sk, Új Szó
A FOCUS közvélemény-kutató ügynökség felmérése szerint, ha a választásokat ebben a
hónapban tartanák, a jelenleg is kormányzó Smerre a választók 39,1 százaléka szavazna. A
parlamentbe összesen hat párt jutna be. A harmadik legerősebb párt a Híd lenne, Bugár
Béla pártjára 7,3 százalék szavazna. A parlamentbe nem jutna be a Magyar Közösség Párja
(MKP), amely 4,2 százalékos eredményt ért el, és ezzel az öt százalékos küszöb alatt
maradna.

Tisztújítás volt a VMSZ nagybecskereki körzeti szervezetében
2015. október 19. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Sajtótájékoztatón mutatkozott be ma a VMSZ nagybecskereki körzeti szervezetének új
elnöke, Sztojkó József matematikatanár, aki egyébként a VMSZ muzslyai helyi
szervezetének elnöki posztját is betölti. Jelen volt még a sajtótájékoztatón a két újonnan
megválasztott alelnök is, Pozsár-Halász Éva tanítónő, az erzsébetlaki helyi szervezet
elnöke, illetve Puskás János fizikatanár, a nagybecskereki helyi szervezet elnöke. Az elmúlt
két hétben ejtették meg a tisztújító közgyűléseket, és az említetteken kívül még a helyi
szervezetek élére Lukácsfalván Bakos Ervint, illetve Szentmihályon Kovács Dianát
választották.

Felvidék

A Smer egyedül is kormányt tudna alakítani

Vajdaság

olyanok, akik akartak tenni valamit közösségük érdekében, és megszólaltak, ha nagy volt a
zsarnokság, ha voltak „rendszerhibák”, s ez erkölcsi erőt és tartást adott és ad még ma is.

Újabb emléktábla az oromhegyesi Csákó-halmon lévő emlékművön
2015. október 19. – Pannon RTV
Újabb emléktábla került fel ma az oromhegyesi Csákó-halmon lévő emlékműre a
magyarkanizsai községnapi rendezvénysorozat keretében. Ünnepi megemlékezést a rossz
időjárás miatt ezúttal nem az emlékműnél, hanem az oromhegyesi Faluházban tartottak. A
helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület népdalkórusa és citerazenekara alkalmi
kultúrműsorral lépett fel. Az idén a XI. század egyik jelentős évszáma került az immár
nyolcadik emléktáblára: 1093, Magyarkanizsa első írásos emlékének éve.

Megnyitotta a tanévet a szabadkai Gazdasági és Igazságügyi Jogi Kar
2015. október 19. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Ünnepélyesen is megnyitotta az idei tanévet a szabadkai Gazdasági és Igazságügyi Jogi
Kar. Köszöntötték az új hallgatókat az intézmény nagytermében és megválasztották a kar
diákparlamentjét is. A közel 100 új hallgató már az egyetem új épületében kezdheti meg az
iskolaévet. 80 évvel ezelőtt indult meg Szabadkán a jogi képzés, és mára sikerült elérni azt,
hogy egy jól felszerelt, új épületben folyjon az oktatás. Az Egyetem célja, hogy hallgatóik ne
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Az erdélyi fejedelem emlékére szólt a tárogató – III. Bethlen-nap Huszton
2015. október 19. – karpatalja.ma
Harmadszor rendezett Bethlen-napot a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet október
18-án Huszton, a helytörténeti múzeum előtti téren. A Bethlen-nap célja, hogy a
szórványmagyarság jeles eseményévé avanzsáljon, illetve hatásos eszköze legyen a népek
közötti jó viszony elmélyítésének, s ahol a huszti és a felső-Tisza-vidéki magyarság
megmutathatja a többségi és más kisebbségi lakosoknak saját kulturális hagyományait,
zenéit, sajátosságait. Ezek a célkitűzések töretlenül haladnak előre, hisz az alkalom évről
évre egyre több helyi, ukrán anyanyelvű lakost vonzott ki a helyszínre. A rendezvényt
Kudlotyák Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica igazgatója, a rendezvény háziasszonya
nyitotta meg.

Egy igazi Erdélyi ebéd
2015. október 19. – Nemzeti Regiszter
Október 11-én, vasárnap a Magyar Központ ifjúsági termében került megrendezésre a
Bálint Kálmán elnökletével működő magyar egyesület, az Ausztráliai Erdélyi Magyar
Szövetség közös ebédje. A Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai is meghívást
kaptak erre az eseményre. Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség 1964-ben alapult meg,
és 1965-től viseli e nevet. Alapítója, Adorján Ferenc nevéhez fűződik az a kezdeményes,
mely egy hősi emlékmű felavatásához vezetett a következő felirattal: PRO PATRIA
HUNGARIA (1848-1956). A nyugati világ egyik legszebb hősi emlékműjeként tartják
számon a mai napig, tetején a 325 kg-os bronz turulmadárral és hátterében az urnafallal.

Vajdaság

2015. október 19. – Pannon RTV
Főként a falusi, a gasztronómiai és a fürdőturizmusban vannak lehetőségek Vajdaságban –
emelte ki a Kárpát-medencei Turizmus Egyesület elnöke. A szervezet első közös elnökségi
és belügyi bizottsági találkozóját Magyarkanizsán tartották meg. A turizmus
világviszonylatban az egyik leggyorsabban fejlődő gazdasági ágazat. Szakértők szerint egy
évtizeden belül az idegenforgalomból befolyó összegek megduplázódhatnak. Vajdaság
kitűnő adottságokkal rendelkezik a turizmus szempontjából, a többi között a falusi és a
fürdőturizmusban is vannak még lehetőségek. A témával kapcsolatban konferenciát
tartottak Magyarkanizsán. A tartományi kormány évi szinten mintegy 90 millió dinár
értékben ír ki pályázatot a vajdasági idegenforgalom fejlesztésére.

Kárpátalja

Turisztikai lehetőségek Vajdaságban

Diaszpóra

csak az oktatási területen teljesítsenek a legjobban, hanem a mindennapi életben is részt
vegyenek, sőt versenyekre is járjanak.
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2015. október 19. – Nemzeti Regiszter
A Torontói Magyar Hetednapi Adventista Egyház idén október 10-én ünnepelte
fennállásának 50. évfordulóját. A jeles esemény alkalmából a gyülekezet ünnepi
istentiszteletre, ebédre, délutáni zenés programra és közös vacsorára invitált minden
érdeklődőt. Bár már 1958-ban is voltak Torontóban adventista magyar családok, akik
kisebb közösséget alkottak az akkori jugoszláv egyházon belül, formálisan 1965-ben
alakult meg a magyar gyülekezet Sohlman Károly lelkipásztor kezdeményezésével. A New
York-i lelkész 1965-ben rendszeresen látogatott Torontóba hirdetve Isten igéjét.

Diaszpóra

A Torontói Magyar Hetednapi Adventista Egyház első fél évszázada „Hatalmasan cselekedett velünk az Úr”
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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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