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2015. október 25. – MTI, Magyar Idők, mno.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Kárpátalján rendben folyt vasárnap az ukrajnai helyhatósági választás, de a magyar
érdekképviselet szempontjából fontos Beregszászon és a Beregszászi járásban - a késő
délutáni adatok szerint - a megyei átlagnál valamivel alacsonyabb a választói részvétel. Mivel
az ukrán Központi Választási Bizottság (CVK) a nap folyamán nem tett közzé semmilyen
adatot a helyhatósági választásokon való részvételről, egyelőre nem rangsorolható a
kárpátaljai választói aktivitás. Ugyanakkor a korábbi ukrajnai választásokon Kárpátalja
mindig az utolsó helyek egyikén szerepelt a részvételt tekintve. A jelenlegi voksolás előtt helyi
szakértők 50 százalékos választói aktivitást jósoltak Kárpátalján.

Vezető hírek

A megyei átlagnál alacsonyabb Kárpátalján a magyar részvétel az ukrajnai
helyhatósági választáson

A román-magyar együttműködés fontosságáról beszélt Szijjártó a Digi24
műsorában
2015. október 25. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika
Pragmatikus együttműködéssel kell a kölcsönös bizalom légkörét megteremteni a magyarromán kapcsolatokban is, úgy, ahogy az Szlovákia esetében történt - hangoztatta Szijjártó
Péter Magyarország külgazdasági és külügyminisztere a Digi24 hírtelevíziónak adott
interjújában, amely szombat este, a Diplomata-útlevél című külpolitikai magazinban került
képernyőre. A miniszter azt mondta, a Kárpát-medencében a történelmi örökség miatt
komoly feszültségek állhatnak elő a kétoldalú kapcsolatokban, ezért mindig nagy a
jelentőségük a kölcsönös bizalmat építő lépéseknek.

Új lehetőségekkel az itthon maradásért
2015. október 24. – Magyar Szó, Pannon RTV, Hét Nap, Magyar Hírlap, Magyar Idők,
Inforádió, Orientpress
Magyar
Levente,
Magyarország
Külgazdasági
és
Külügyminisztériumának
gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára pénteken Szabadkán és Palicson részt vett a
Vajdasági Magyar Szövetség 1956-os központi megemlékezésén. Ezt megelőzőleg elmondta,
hogy a nemzeti ünnep jelentőségét hangsúlyozta: ’56 nyilvánvalóan a magyarság
történelmének egyik legfelemelőbb és legfontosabb pillanata. Ezt nemcsak a magyarság
gondolja így, hanem külföld is, amely javarészt az akkori történésekről ismeri a magyarokat.
A világ elsősorban a szabadságszeretetből fakadó mozgalom révén ismerte meg igazán a
magyarságot, emelte ki Magyar Levente, mondván, örömmel fogadta a VMSZ meghívását,
hogy a szabadságharc ötvenkilencedik évfordulójáról Vajdaságban emlékezzen meg.

Pásztor István: a vége felé közeledik a magyar-szerb megbékélési folyamat
2015. október 25. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV
A magyar-szerb megbékélési folyamat a vége felé közeledik - jelentette ki Pásztor István, a
vajdasági tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke vasárnap a
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2015. október 24. – Krónika, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro,
transindex.ro, Nyugati Jelen, Magyar Idők
Székelyföld peremtelepülésein több száz helyszínen gyújtottak őrtüzet szombat este a Székely
Nemzeti Tanács tiltakozó akciója keretében a régió önkormányzási jogát követelve.
Gyergyószentmiklóson a rendőrség elkobozta a tűzrakáshoz szállított fát. A tömegrendezvény
Székelyföld 68 peremtelepülésén kezdődött egy időben ökumenikus istentisztelettel,
amelynek végén felolvasták a demonstráció kiáltványát, és a résztvevők kivonultak a
környező magaslatokra őrtüzeket gyújtani, illetve a gépkocsik fénycsóváját tükrökkel az ég
felé irányítani – írja az MTI.

Utcanévtáblák: sikernek hitte, ám végül perel az RMDSZ
2015. október 22. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, Kossuth Rádió, szekelyhon.ro
Miközben két héttel ezelőtt Peti András, Marosvásárhely alpolgármestere diadalként
könyvelte el, hogy sikerült meghirdetni az új utcanévtáblák elkészítésére vonatkozó
közbeszerzési eljárást, az RMDSZ-es frakció most a közigazgatási bírósághoz fordul, miután
nyilvánvalóvá vált, hogy a feladatfüzet szerint a városháza olyan utcanévtáblákat készíttet,
amelyeknek nincs köze a valós kétnyelvűséghez. A szövetség helyi képviselői ugyanakkor az
Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) is feljelentést tesznek.

Vezető hírek

Több száz őrtűz gyúlt Székelyföld határán

Erdély

délvidéki Csúrogon, ahol az 1944-1945-ben ártatlanul kivégzett áldozatokra emlékeztek.
Vasárnap politikai pártok, önkormányzatok, civil szervezetek, valamint a magyar diplomácia
képviselői és magánszemélyek koszorúzták meg az emlékhelyet. Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkár azt üzente az emlékezőknek: "rajtunk a sor, hogy bizonyítsuk az
áldozatok előtt is és értük is, hogy lehet a délvidéki magyarság élete boldog akkor is, ha nehéz,
akkor is, ha őseinket ilyen sorscsapás érte, mert van a magyarságnak jövője a Délvidéken".

Utcanévtáblaügy: városházi replika az RMDSZ-nek
2015. október 25. – Krónika
Közönséges manipulációnak nevezi a marosvásárhelyi városháza, hogy az önkormányzati
képviselő-testület RMDSZ-es frakciója az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz és a
közigazgatási bírósághoz kíván fordulni, miután kiderült, hogy a polgármesteri hivatal által
megrendelt utcanévtáblákon nem lesz magyar elnevezés. A városháza sajtóirodája pénteki
közleményében úgy fogalmaz, az RMDSZ lépésének semmi köze a város magyar közössége
érdekének a védelméhez. „Egyes jelöltek azt hiszik, hogy népszerűségre tehetnek szert, ha
feszültséget keltenek, és becsapják a polgárokat. Marosvásárhely polgármesteri hivatala nem
tesz mást, mint életbe ülteti azt a helyi tanácsi határozatot, amely az utcanevekről szól, s
amelyet megvitattak és elfogadtak a helyi önkormányzati képviselők, magyarok és románok
egyaránt” – olvasható a városháza állásfoglalásában.
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2015. október 22. – Krónika, Erdély Ma, Népszabadság
Mircea Duşa védelmi miniszter – aki egyben a Szociáldemokrata Párt (PSD) parlamenti
képviselője – tulajdonképpen Sebastian Cucu Kovászna megyei prefektus kérésének eleget
téve a héten beterjesztette a döntéshozók elé törvénymódosító javaslatát, amelynek
értelmében idő előtt megszűnik egy polgármester mandátuma, ha megtagadja a román zászló
kitűzését vagy a háromszínű szalag viselését ünnepi alkalmakon, fogadásokon, nyilvános
ceremóniákon vagy esketések alkalmával.

Erdély

Duşa: nem lehet polgármester, aki nem tűzi ki a trikolórt

RMDSZ-es górcső alatt a nyelvi jogok
2015. október 22. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen
„Teljességre törekvő” felmérést végez a nyelvi jogok gyakorlatba ültetése terén az RMDSZ
ügyvezető elnöksége. A szövetség csütörtöki hírlevelének beszámolója szerint a Kulturális
Autonómia Tanács (KAT) döntése értelmében elsőként az önkormányzatok, ezek
intézményei, valamint a központi államigazgatási hivatalok alá tartozó intézmények
anyanyelvhasználatát ellenőrzik. „Az anyanyelv közigazgatásban való használatának
jogszabályi feltételei adottak, bár a 20 százalékos nyelvhasználati küszöböt csökkenteni kell,
és a hatályos jogszabályok közül több pontosításra, javításra szorul" – fogalmazott Székely
István KAT-elnök.

Konzultációsorozatot indít az RMDSZ Arad megyei szervezete
2015. október 22. – Nyugati Jelen
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség országos szintű konzultációsorozatot indít,
amellyel a szórványstratégiára kidolgozott konkrét cselekvési tervek gyakorlatba ültetését
akarja elősegíteni, illetve a közösség mindennapi kérdéseire igyekszik választ adni, és az
igényeket szeretné felmérni. Az RMDSZ Arad megyei szervezete is csatlakozik a
kezdeményezéshez, amelyről Faragó Pétert, a megyei szervezet elnökét kérdezték.

Legyen vita a levélben szavazásról
2015. október 22. – Bihari Napló
Biró Rozália arra hívta fel a figyelmet: a szenátusban az RMDSZ hét és az ALDE három
ellenszavazata mellett megszavazták a levélben történő szavazásról szóló törvényt, mely a
parlamenti, az államelnöki és az európai parlamenti választásokra vonatkozik. Hangsúlyozta:
nem azért nem szavazták meg, mert nem értenének egyet azzal, hogy a külföldön élők
hasonló jogokkal rendelkezzenek e téren, mint a Romániában élők, hanem azért, mert
véleményük szerint kutyafuttában fogadták el a törvényt, mely nem garantálja a közvetlen,
egyenlő, biztonságos és szabad akaratból kifejezett vokslehetőséget.
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2015. október 23. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma
A román legfelsőbb bíróság jogerős ítéletben érvénytelenítette csütörtökön azokat az iratokat,
amelyekkel az egykori tulajdonos a román államnak adományozta a csucsai Boncza-kastélyt,
Ady Endre és felesége, Boncza Berta egykori otthonát – közölte honlapján a bíróság. Vákár
István, a Kolozs megyei önkormányzat alelnöke az MTI-nek elmondta, várják a jogerős ítélet
indoklását, hogy az alapján dönthessenek a továbbiakról. Az RMDSZ-es politikus hozzátette,
ha el is veszti a birtok tulajdonjogát az önkormányzat, a törvény értelmében az új
tulajdonosnak tíz évig meg kell őriznie az épület jelenlegi rendeltetését. Azt sem tartotta
kizártnak, hogy az önkormányzat tárgyalásokat kezd az örökösökkel a birtok megvásárlásáról.

Erdély

A Goga-örökösök tulajdonába kerül a csucsai Boncza-kastély

Lefoglalta a rendőrség a gyergyószentmiklósi őrtűzre szánt fát, de azért égett a
máglya
2015. október 24. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro
Lefoglalta a rendőrség azt a tűzifát, amit a gyergyószentmiklósi lovas pályára tervezett
őrtűzhöz szállítottak a Székelyföld határkivilágításának a helyi szervezői. Árus Zsolt, a
Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke elmondta, egy nyitott rakterű gépkocsival szállított
szombaton délután a háza udvaráról a saját tüzelőjéből mintegy húsz hasáb tűzifát a
tiltakozás gyergyószentmiklósi őrtűzéhez, amikor rendőri intézkedés történt vele szemben.

Fókuszban a magyar alaptörvény
2015. október 25. – szekelyhon.ro, Krónika
Az új magyar alkotmányról, valamint a magyar állampolgárok jogairól és kötelezettségeiről
volt szó a Jogállami kerekasztal Erdélyben című beszélgetésen péntek délután a
székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központban. A székelyudvarhelyi rendezvényen Szarka
Gábor konzul is jelen volt, és rámutatott, hogy a magyar állampolgárság felvétele nem más,
mint a magyar nemzet közjogi egyesítése. Az eseményt Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület (MPEE) és a MÜTF szervezte.

Szacsvay-szobor: kitolódik a felújítás
2015. október 25. – Bihari Napló
Ritli László Csongor, az RMDSZ váradi frakcióvezetője pénteken azt nyilatkozta a Szacsvayszobor felújításával kapcsolatban: mivel az utóbbi periódus esőzései miatt a kövek vizesek, a
restaurálás utolsó szakaszát (a régi és új kövek színeinek összhangba hozatala patinázással,
vegyszeres kezelések stb.) nem tudják befejezni a kijelölt határidőig.

Értékmegőrzés a marosvásárhelyi Bernády Napokon
2015. október 25. – Krónika
Az értékteremtés és értékek átadása volt az egyik fő gondolata az idén háromnaposra
sikeredett, 18. alkalommal megszervezett Bernády Napok rendezvénysorozatnak
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Erdély

Marosvásárhelyen. A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány 24 éves, 20 éve szervez
rendezvényeket, és 18. éve rendezi meg a Bernády Napokat – összegezte Borbély László, az
alapítvány elnöke az idei ünnepi eseménysorozat gálaestjén szombaton a Kultúrpalota
nagytermében.

Lármafák

Új, intézményes úton gyűjtik a felvidéki magyar értékeket
2015. október 22. – Felvidék Ma, hirek.sk
Új alapokra helyezik a külhoni magyar értéktárba bevihető felvidéki értékek jóváhagyásával
járó munkát. Dunaszerdahelyen a Felvidéki Magyar Értéktár megalakulásáról és
működéséről írt alá megállapodást négy felvidéki intézmény vezetője. A szerződést
kézjegyével Bárdos Gyula (a Csemadok elnöke), Jókai Tibor (a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetségének elnöke), Varga Péter (a Gazda Polgári Társulás elnöke) és
Huszár László (a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója) látták el.

Felvidék

2015. október 26. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „a zászlajukra a székely autonómia ügyét tűző hazai szervezetek
és mozgalmak akkor követnék el a legnagyobb hibát, ha folyamatosan egy kedvező politikai
konstelláció függvényében hallatnák a szavukat, addig pedig mélyen hallgatnának. Ki tudja,
néhány újabb lármafa felgyújtása nyomán talán az erdélyi magyarok parlamenti képviselete is
belátja, hogy „ég a ház”, és igazán eljött az ideje az autonómiáról szóló törvénytervezet
előterjesztésének”.

Kassai kerekasztal a magyar oktatás jövőjéről
2015. október 22. – Felvidék Ma, hirek.sk
Gyermekeink jövője az óvodától az egyetemig. Ez volt a témája a IV. Kassai Kerekasztalnak,
ahol a város magyar oktatási intézményeinek vezetői és a kassai magyar oktatás jövőjéért
aggódó szervezetek és egyének egyeztették elképzeléseiket, terveiket.

Testvériskolai egyezményt írtak alá Szepsiben
2015. október 22. – hirek.sk
A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium diákjainak
és tanárainak huszonöt fős csoportja a napokban a szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar
Tannyelvű Egyházi Intézménybe látogatott. A két intézmény diákjai közösen emlékeztek az
1956-os forradalom és szabadságharc hősi áldozatairól, majd városnézés után szentmisén
vettek részt a makranci római katolikus templomban. A szentmise végén Debreczeni Zsolt, a
budapesti és Nagy István, a szepsi intézmény igazgatója az együttműködés jeleként
testvériskolai egyezményt írtak alá az első magyar szent család ereklyéit őrző oltáron.
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2015. október 23. – hirek.sk, Új Szó
Az idén Dunaszerdahelyen rendezi meg éves konferenciáját a Szlovákiai Magyarok
Kerekasztala 2015. november 21-én. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyitott, politikai
pártoktól független, önkéntes és informális intézmény, amely a szlovákiai magyar szervezetek
egyeztető fóruma.

Felvidék

Dunaszerdahelyen tartja éves konferenciáját a Kerekasztal

Az MKP is részt vett az Európai Néppárt madridi kongresszusán
2015. október 23. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Az Európai Néppárt (EPP) Madridban több mint háromezer résztvevővel tartott
kongresszusa október 22-én, csütörtökön este véget ért. A Magyar Közösség Pártja az EPP
tagjaként ötfős küldöttséggel vett részt a kétnapos rendezvényen. A kongresszus tisztújítással
foglalkozó részében nagy többséggel erősítette meg Joseph Dault a Néppárt elnöki
tisztségében, akivel az MKP küldöttsége csütörtök reggel külön megbeszélést folytatott. A
megbeszélésen az MKP képviselői felvázolták a szlovákiai parlamenti választás előtti politikai
helyzetet. A felek egyetértettek abban, hogy az EPP szlovákiai tagpártjainak (KDH, SDKÚ,
Most-Híd, MKP) meg kellett volna találniuk a választási együttműködés megfelelő formáit,
mert anélkül Robert Fico és a SMER ismételt győzelme elkerülhetetlen. Berényi József
tájékoztatta Joseph Dault, hogy az MKP kész koalíciót kötni a Most-Híddal többek között az
Európai Néppárt sikerének érdekében is.

Az OĽaNO lehetővé akarja tenni az elvesztett állampolgárság visszaszerzését
2015. október 23. – hirek.sk
Újból vissza lehessen szerezni a szlovák állampolgárságot, ha az egyén a Robert Fico
kormánya által 2010-ben elfogadott törvény alapján veszítette el azt, ezt szeretnék elérni az
Egyszerű Emberek az általuk megfogalmazott állampolgársági törvény módosításával. Az
Egyszerű Emberek egyúttal azt javasolják, hogy a szlovák állampolgárok ne veszítsék el
automatikusan állampolgárságukat, ha felveszik más ország állampolgárságát. Az ellenzéki
képviselők törvénymódosítása azzal is foglalkozik, hogy ne kelljen megfizetni a közigazgatási
illetékeket a szlovák állampolgárság visszaszerzése esetén azon személyeknek, akik 2010.
július 17. és 2016. február 29. között veszítették el szlovák állampolgárságukat.

Állami támogatásból növekszik az óvodai osztályok száma
2015. október 24. – Felvidék Ma
Állami támogatással mintegy 67 osztály jön létre az ország óvodáiban. A kormány második
szociális csomagjának részeként az oktatási minisztérium pályázatot írt ki az óvodai osztályok
számának növekedése érdekében. Az állami dotációból meglévő óvodai épületek újulhatnak
meg, emellett az osztályok száma is növekszik. Az új osztályok kialakításával 1500 gyermekkel
többet tudnak befogadni az adott tanintézmények. Ugyanakkor több mint száz nevelői állást
is kialakítanak. Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke a
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Bárdos szerint választási kampányfogás Pozsony kvótaügyi keresete
2015. október 25. – hirek.sk
Bárdos Gyula, a Magyar Közösség Pártja elnökségi tagja, a Csemadok elnöke szerint Pozsony
nem fordulna keresettel a luxemburgi székhelyű Európai Bírsághoz a kötelező
menekültelosztási kvóták ügyében, ha az ország nem állna éppen a soron következő
parlamenti választások kapujában. Úgy véli, sok párt és politikus próbál meg politikai
hasznot húzni a kérdésből, miközben Szlovákiában nem olyan akkut a menekültügyi helyzet.

Felvidék

Felvidék Ma hírportálnak elmondta: több olyan magyarlakta régió van, ahol korlátozott az
óvodai férőhelyek száma, az adott intézmény fenntartója önerőből nem képes növelni a
kapacitást.

Híd: bejáratott arcok a listán

Mégsem a magyar egyesület által használt épület lesz a migráns-befogadóhely
Törökbecsén
2015. október 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Hatályon kívül helyezte szeptember 7-i döntését Törökbecse Migrációs Tanácsa, tehát nem a
Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület által használt önkormányzati épület lesz a
migránsok befogadóhelye. A szerbiai Menekültügyi és Migrációs Főbiztosság utasítása volt az,
hogy a törökbecsei önkormányzat jelöljön ki épületet a migránsok szükség szerinti
elhelyezésére. A helyi Migrációs Tanács erre a célra az egyesület által használt önkormányzati
épületet találta a legalkalmasabbnak. E döntés ellen a Vajdasági Magyar Szövetség Intéző
Bizottsága is tiltakozott, végül a Migrációs Tanács elállt eredeti szándékától, és más épületet
jelölt ki a erre a célra.

Vajdaság

2015. október 25. – Új Szó
Már szinte összeállt a Híd választási listája, legalábbis az első 20–30 helyre már többékevésbé tudható, ki kerül. Az első tízben jobbára az eddigi képviselők kapnak helyet, az új
arcok a 10. hely után következnek. A listát november 21-én véglegesíti a párt. Az első helyen
ezúttal is Bugár Béla pártelnök szerepel majd, ezt indokolja a népszerűsége is. Az MVK
ügynökség legutóbbi felmérése szerint a lakosság őt tartja a legmegbízhatóbb ellenzéki
politikusnak, a teljes listán 14,9%-os népszerűséggel negyedik helyen szerepel Fico, Kiska és
Kaliňák mögött. A négy évvel korábbi listához képest a legnagyobb változás, hogy a második
helyen Lucia Žitňanská, a párt új alelnöke szerepel.
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2015. október 23. – Pannon RTV
A magyar kormány Petőfi Sándor programja keretében a dél-bánáti Hertelendyfalva is azon
települések közé került, amelyekben a program ösztöndíjasával karöltve próbálják megőrizni
a magyar nyelvet, a hagyományokat és a közösséget. A Hertelendyfalván tevékenykedő
ösztöndíjas Székelyföldről érkezett. A májusig tartó program során a gyerekekkel az olvasást
kívánják megszerettetni, ugyanakkor a székely kézimunka kincstárát, a szőttesek készítésének
technikáját is átadják az itteni magyarságnak.

Vajdaság

Hertelendyfalvára is érkezett Petőfi-ösztöndíjas fiatal

Hatszoros a túljelentkezés az MNT-ösztöndíjra
2015. október 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
Október 20-án járt le a Magyar Nemzeti Tanács idei második pályázata is. A 36 ösztöndíjra
207-en adták át kérvényüket. Döntés arról, hogy ki részesül ösztöndíjban, a napokban
várható. Lejárt az Európa Kollégiumban való bennlakásra kiírt pályázat második köre,
amelyre a felsőbb évfolyamok hallgatói, a mester- és doktori képzésen részt vevő egyetemi
hallgatók jelentkezhettek, de azok az elsőévesek is lehetőséget kaptak, akik az első körben
nem adták át kérvényüket. Összesen 128-an pályáztak, és minden bizonnyal felvételt is
nyernek – mondta Petkovics Márta, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja. Ez azt jelenti,
hogy a már ott lévő 66 elsőéves egyetemistával együtt mintegy 200 lakója lesz az Európa
Kollégiumnak.

Tisza Kálmán emlékművét avatták fel Budiszaván

Újabb oktatási-nevelési intézmények újultak meg
2015. október 22. – Kárpátalja, karpatalja.ma
Három, az Európai Unió Keleti Partnerség programja által megújult oktatási-nevelési
intézményben a program keretében elvégzett fejlesztések átadására került sor október 21-én.
A projekt keretében a Péterfalvai Kölcsey Ferenc Középiskolában, a Beregrákosi Óvodában és
a nagyszőlősi járási Gyula épülő óvodájában került sor nagyobb lélegzetvételű fejlesztésre.

Kárpátalja

2015. október 25. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A falu megalapítójáról szombat délután emlékeztek meg a helyiek. A rendezvényt Tisza
Kálmán miniszterelnökké avatásának 140-dik évfordulójához időzítették. Tisza Kálmán
Magyarország leghosszabb ideig tevékenykedő miniszterelnöke volt, 15 évig vezette az
országot megszakítások nélkül. 1884-ben, Újvidék mellett megalapította a ma Budiszavaként
ismert vajdasági települést. Milánovity Ottília, elnök, Petőfi Sándor Művelődési Egyesület,
Budiszava: „Nekünk, a Nemzeti Tanács segítségével, sikerült kibokszolnunk és elérnünk azt,
hogy újra a Tiszakálmánfalva nevet fogja viselni a falunk, a Budiszava mellett. Ennek
örömére egy emlékművet állítottunk Tisza Kálmán emlékére.”
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2015. október 22. – MTI
Tízmillió forint értékű építőanyaggal támogatja a Bodrogi Bau Kft. és a Dél Konstrukt Kft. a
hódmezővásárhelyi önkormányzat kezdeményezését, hogy új óvoda épüljön Kárpátalján, a
többségében magyarok lakta Mezővári községben. Almási István (Fidesz-KDNP)
polgármester a felajánlást bejelentő csütörtöki sajtótájékoztatón felidézte, az alföldi város
közgyűlése május végén döntött arról, hogy óvoda építését kezdeményezi a 3400 lakosú
Mezővári községben, a várhatóan százmillió forintos beruházás érdekében pedig
adománygyűjtést indítanak.

Kárpátalja

Vállalkozások építőanyaggal támogatják a mezővári óvoda építését

Felavatták Ferenc József szobrát Kárpátalján
2015. október 23. – MTI, Kárpátalja
Október 21-én Vida László, Magyarország ungvári konzulja Mihajlo Kolodko ungvári
szobrász és Szerhij Mosák mecénás jelenlétében felavatta a vadászó Ferenc József osztrák
császárt és magyar királyt kedvenc kutyájával ábrázoló szobrot a Schönborn parkban a
kárpátaljai perecsenyi járásban, Turjavágáson (Turja Paszeka). A szoborral szeretnének
köszönetet mondani Ferenc Józsefnek azért, hogy uralkodásának 68 éve alatt sokat segített az
itteni polgárokon.

Magyar embernek lenni becsület dolga – Szüreti bál Csapon
2015. október 24. – Kárpátalja, karpatalja.ma
Október 17-én tartotta hagyományos szüreti batyus bálját a KMKSZ Csapi Alapszervezete és a
Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület. A rendezvény vendége volt ezúttal a moldvai magyarok
népzenéjét népszerűsítő, Nagy Bercel vezette Zurgó együttes. A csapi 2. Számú Széchenyi
István Középiskola tornatermében tartott rendezvényen Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári
Középszintű Szervezetének és Csapi Alapszervezetének elnöke, megyei és járási tanácsi
képviselőjelölt köszöntötte a vendégeket.

Hatalmas fölénnyel nyert Babják Zoltán
2015. október 26. – karpatinfo.net
Az október 25-én tartott helyhatósági választásokon Babják Zoltán a szavazatok 75,64%-át
gyűjtötte be, megelőzve Vagyim Zeleneckijt (4,9%) és Oleg Levickijt (12,25%), így továbbra is
ő marad Beregszász polgármestere. Babják Zoltán Facebook-oldalán mondott köszönetet a rá
voksolóknak: "Szívből köszönöm a választások során irányomban tanúsított bizalmukat!
Nagy megtiszteltetés ez számomra. Kötelességemnek tekintem, hogy polgármesterként
végzett munkámmal, városunk felvirágoztatásáról, Beregszász polgárainak érdekeiről való
gondoskodásommal háláljam meg ezt.”
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2015. október 23. - Huncro.hr
A szülőföldön való sikeres boldogulás elképzelhetetlen a magyar gazdaság fejlesztése nélkül hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a múlt pénteken Simontornyán.
A nemzetpolitikai államtitkárság által Gazdaságfejlesztés az egyéni boldogulás és a
szülőföldön maradás szolgálatában címmel szervezett szakmai továbbképzésen külhoni
magyar főiskolai és egyetemi hallgatók vettek részt. A konferencián Hordósi Dániel képviselte
magyarságunkat.

Újabb könyvekkel bővült a központi magyar könyvtár állománya
2015. október 23. - Huncro.hr
A Pélmonostori Városi Könyvtár - Horvátországi Magyarok Központi Könyvtárának idén a
magyarországi Bethlen Gábor Alap pályázata révén új könyvekkel sikerült bővítenie a 4000
kötetből álló állományt. Most elsősorban felnőtteknek szóló irodalmat vásároltak, de
hamarosan a gyerekeknek szánt könyvek kínálatát is gazdagítják.

Horvátország

A szülőföldön való boldogulás nem létezik gazdaságfejlesztés nélkül

Az önkéntességről és a pályázatírásról tanultak a fiatalok

Magyar est, nem csak magyaroknak a Dobos Bistroban
2015. október 24. - Volksgruppen
Péntek este a Dobos Bistroban Bécsben ezúttal egy magyar estre került sor, melyre nemcsak
magyar vendégeket invitáltak. A fellépő Gabor Auguszt – Duo Best előadása során népszerű
magyar és külföldi slágerek is elhangzottak. Emellett pedig a magyaros ételkínálat igazi
kulináris élményt nyújtott az étterembe látogatóknak.

Őrvidék

2015. október 22. - Huncro.hr
Összesen hat ország, régió (Magyarország, a Felvidék, Kárpátalja, a Vajdaság, Erdély és
Horvátország) 20 ifjúsági szervezetének képviselői vettek részt azon a hétvégi képzésen,
amelyet a Magyar Ifjúsági Konferencia a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közösségével
együtt szervezett meg, ezúttal Horvátországban, Laskón.

Jövő konferencia a nyelvoktatásról Kismartonban
2015. október 23. - Volksgruppen
Csütörtökön immár harmadik alkalommal került sor az úgynevezett "Jövő konferenciára az
Oktatás- és Nőügyi Minisztérium, az Ausztriai Nyelvi Konpetencia Központ Grác, valamint a
Burgenlandi Tartományi Iskolatanács Kisebbségi Oktatásügyi Tagozatának szervezésében. A
rendezvény célja az ausztriai kisebbségek oktatásügyének megbeszélése, értékelése volt.
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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

12

