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Vezető hírek

A túlkapásokról is tájékoztatták az amerikai nagykövetséget Háromszéken
2015. október 28. – maszol.ro, transindex.ro, MTI, Krónika, szekelyhon.ro
A bukaresti amerikai nagykövetség politikai attaséját tájékoztatták a székely szimbólumok
és magyar nyelvhasználati problémákról, a székelyföldi autonómia kérdésköréről, a
restitúció elakadásáról és a térség gazdasági helyzetéről háromszéki elöljárók. Tamás
Sándor háromszéki tanácselnök és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester kedden, a
megyeházán fogadta Matthew B. Jones-t, az Amerikai Egyesült Államok bukaresti
nagykövetségének politikai attaséját.

Új, XXI. századi tanuszoda és sportcsarnok épül a beregszászi főiskolán –
Ungváron tárgyalt Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter
2015. október 28. – Kárpátalja
Seszták Miklós, Magyarország nemzeti fejlesztési minisztere október 23-án Ungvárra
látogatott, ahol a KMKSZ székházában megbeszélést folytatott kárpátaljai magyar
szervezetek vezetőivel, majd részt vett az ungvári ünnepi megemlékezéseken. A minisztert
és kíséretét Brenzovics László, a KMKSZ elnöke fogadta, a találkozón a Szövetség vezetői
mellett az UMDSZ, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége és a „Pro agricultura
Carpathica” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány vezetői is jelen voltak. Seszták
Miklós látogatása során arról is beszélt, hogy konkrét infrastrukturális beruházások
támogatására is készül a magyar állam, ezek közül az első lépés az lesz, hogy a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megy tanuszodát és egy sportcsarnokot fognak
építeni, direkt magyar forrásból.

MKP: A magyarok választási sikere Kárpátalján

Erdély

2015. október 28. – hirek.sk, Új Szó
A kárpátaljai összefogás igazolja, hogy a választás előtt félre lehet és kell tenni az
ellentéteket a magyar közösség érdekében – hangsúlyozta a Magyar Közösség Pártja,
hozzátéve, hogy itthon a 2016-os parlamenti választás sem hozott hasonló összefogást. „Ez
a példa is rámutat, hogy a szlovákiai magyar politika 2009 óta rossz úton jár. Politikai
megosztottságunk gyöngíti érdekérvényesítő képességünket minden szinten. Sajnos a
Magyar Közösség Pártja szándékai ellenére a 2016-os parlamenti választás sem hozott
hasonló összefogást, ahogy azt az MKP szerette volna, és ahogy ez a kárpátaljai
magyaroknak sikerült” – zárta közleményét Berényi József, az MKP elnöke.

Rábólintott a képviselőház a levélben szavazásra
2015. október 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen
Nagy többséggel, 257 „igen” és 30 „nem” szavazattal, az RMDSZ ellenkezése mellett
elfogadta szerdán a képviselőház a külföldön élő román állampolgárok levélben történő
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szavazását lehetővé tevő jogszabályt. A szövetség képviselői a végszavazás előtt kivonultak
a teremből, tiltakozásul az ellen, hogy nem fogadták el módosító javaslataikat a szerint
alkotmányellenes jogszabályhoz. Azt is sérelmezték, hogy túl kevés időt – 15 percet –
irányoztak elő a vitára. Az RMDSZ többek között azt kifogásolta, hogy egyelőre csak a jövő
évi parlamenti voksoláson tennék lehetővé Romániában a levélben való voksolást, és
annak tapasztalata alapján terjesztenék ki a jogszabályt más típusú választásokra: ebben a
formában véglegesítette kedden a választási reformot kidolgozó parlamenti különbizottság
a levelezéses szavazás tervezetét, amely a külföldön élő román állampolgárokra
vonatkozik.

Kitart az álláspontja mellett a levélben való szavazás törvénye kapcsán az
RMDSZ
2015. október 28. – transindex.ro
Nagy hibát követtek el a parlamenti pártok képviselői, hiszen egy alkotmányellenes és sok
szempontból hibás törvénytervezetet fogadtak el – nyilatkozta Márton Árpád, az RMDSZ
Kovászna megyei parlamenti képviselője a képviselőház szerdai, október 28-i plenáris
ülésén. A szövetség képviselői számos hiányosságot azonosítottak az elfogadásra javasolt,
levélben való szavazás törvénytervezetében, melyek az alkotmányossági elégtelenségeken
túl a választási csalás lehetőségére is rávilágítanak. A képviselőházi szavazást követően az
Alsóház változatlanul, a hibás és alkotmányellenes kitételeket tartalmazó szöveget fogadta
el.

Felavatták a Nagyvárad és Berettyóújfalu közötti kerékpárutat
2015. október 28. – Krónika, MTI, maszol.ro
A magyar kormány kiemelt figyelmet szentel a kerékpárhálózat fejlesztésének – mondta a
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár az ártándi határátkelőnél, a Berettyóújfalu és
Nagyvárad közt elkészült kerékpárút avató ünnepségén. A kerékpárút összköltsége 6,4
millió euró, melyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatása 5,4 millió
euró volt – írja az MTI.

Év végéig várják a magyarul is kommunikáló partnerek jelentkezését a Zöld
Okosba
2015. október 28. – transindex.ro
Jövő januárban ismét megjelenik az Igen, tessék! mozgalom Zöld Okos című kiadványa,
amely azoknak a Kolozsvár térségben működő cégeknek a jegyzékét tartalmazza, amelyek
magyarul is kommunikálnak ügyfeleikkel. A mozgalom indulásakor az volt az
alaptevékenység, hogy minél több, magyarul is kommunikáló partnert szerezzenek, és
ezeknek száma szeptember végére elérte az 550-et - mondta el sajtótájékoztatón Talpas
Botond, a mozgalom elnöke.
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Román politikusok a tüzekről – A nagy többség nem tudja, mit jelent az
autonómia?
2015. október 28. – Erdély Ma
A román pártok Kovászna megyei képviselői eltérően nyilatkoznak Székelyföld határainak
szombati kivilágításáról: miközben a PSD megyei vezetője úgy véli, hogy egy etnikai alapú
szeparatizmusra szító akcióról van szó, a PNL társelnökei a párbeszéd fontosságára hívták
fel a figyelmet.

Az EMNP készül a jövő évi választásokra – Rezsicsökkentést szeretne
2015. október 28. – Erdély Ma, MTI, Kossuth Rádió
A rezsicsökkentés jelszavával vág neki az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a 2016-os
önkormányzati választásoknak – derült ki a beszélgetésből, amelyet Ionescu Nikolett
folytatott Szilágyi Zsolt pártelnökkel. Ha Magyarországon működik, miért ne lehetne
Erdélyben is rezsit csökkenteni – tette fel a kérdést Szilágyi. Szilágyi Zsolt szerint
pártjának kevés esélye van arra, hogy az áram és gázszolgáltatók díjainak a csökkentését
érje el, de vízszolgáltatás és a szemételszállítás díjai sok helyen csökkenthetők lennének.

Fórum Marosvásárhelyen: Civilek a szórványban
2015. október 28. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Civil fórum zajlott Marosvásárhelyen, a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület
szervezésében. Bodó Barna, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke
Civilek a szórványban címmel tartott előadást. Úgy fogalmazott, fontos feladat a
szórványban működő civil szervezetek folytonosságának elősegítése és a szakmai képzések
biztosítása.

Antal Árpád szerint a háromszéki prefektus nem ismeri a törvényeket
2015. október 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
A Sepsiszentgyörgy főterére tervezett sárkánydomb minden dokumentációja rendben van,
a prefektus, a törvényesség őreként nem ismeri a jogszabályokat, jelentette ki szerdán
Antal Árpád polgármester az épülő főtéren tartott sajtótájékoztatón. Az elöljáró
emlékeztetett, hogy Sebastian Cucu prefektus megtámadta a kormányhivatal és a megyei
tanács elé tervezett zöldövezet létesítésének tervét, arra hivatkozva, hogy az önkormányzat
a területrendezési terv (PUZ) elfogadásakor nem kérte a védelmi és belügyminisztérium,
illetve a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) belegyezését.

Továbbra is bérvisszatartással fenyegetik a tanfelügyelőségeket
2015. október 28. – Krónika, szekelyhon.ro
Továbbra is ragaszkodik a megszorításokhoz, valamint a leépítésekhez az oktatási
minisztérium, amely bérvisszatartással tartja sakkban a megyei tanfelügyelőségeket,
vagyis azzal fenyegetőzik, hogy nem utalja a tanügyben dolgozók fizetését, amíg a
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létszámot nem csökkentik az elvárt szintre – közölte Kiss Imre. Kiss Imre azt is elmondta:
a szaktárca illetékeseinek kifejtették, hogy a kétnyelvű oktatás miatt több pedagógusra van
szükségük, például a Sepsiszentgyörgy lakónegyedeiben működő iskolákban kis létszámú
osztályokban kell dolgozniuk a tanerőknek, hogy a román tagozat fennmaradhasson.

Magyar focicsászár személyes tárgyaiból nyílt kiállítás a csíki főkonzulátuson
2015. október 28. – maszol.ro
Albert Flórián magyar futballista személyes tárgyaiból, pályafutásának relikviáiból nyílt
kiállítás kedd este Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán. A zárt körben tartott
ünnepi megnyitót követően a kiállítás november 13-ig látogatható, előzetes
bejelentkezéssel.

Székelyföldi munkaerőhiány

Felvidék

2015. október 28. – Krónika, szekelyhon.ro
Óriási munkaerőhiánnyal kell megküzdeniük a székelyföldi vállalkozóknak – jelentették ki
egybehangzóan a Hargita és Maros megyei munkaerő-elhelyező ügynökségnél, amikor
arról faggatta az illetékeseket a Krónika, hogy szembesültek-e hasonló tapasztalatokkal,
mint Kovászna megyei kollégáik.

Elutasította a kormány a Kisebbségi Kulturális Alap felállítását
2015. október 28. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
A kormány szerdai ülésén elutasította a Most-Híd kisebbségi kultúrák finanszírozásáról
szóló törvényjavaslatát, amelyet korábban a parlament második olvasatba utalt. A
törvénytervezet egy Kisebbségi Kulturális Alap felállításával számol, amelyben minden
kisebbségnek saját, önálló tanácsa lenne. A tanács, amelynek tagságát a kisebbségi
kulturális szervezetek képviselői, valamint független szakértők alkotnák, önálló döntéseket
hozhatna arról, melyik pályázatokat és mennyivel érdemes támogatni a kisebbségi
kultúrák finanszírozására felhasználható keretből. Ezzel a tanácsok megfelelő jogköröket
kapnának arra, hogy autonóm módon meghatározhassák saját közösségük
kultúrpolitikájának az irányát.

Közös összefogással a kisebbségi programok támogatásáért
2015. október 28. – hirek.sk
Az Európai Parlament jóváhagyta a jövő évi uniós költségvetést, illetve bizonyos
projektjavaslatokat, köztük Csáky Pál és Gál Kinga néppárti képviselők Sokszínű Európa
című közös projektjét. A javaslat lényege, hogy többnyelvű kulturális, oktatási és képzési
céllal létrejövő programok kapjanak támogatást, olyan európai régiókban, ahol a nemzeti
kisebbségek jogai máig a háttérbe szorulnak – tájékoztat Csáky Pál és Gál Kinga
sajtóközleménye.
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Téglajegyeket bocsátottak ki az oroszkai református templom felépítésének
támogatására

Vajdaság

2015. október 28. – Felvidék Ma
Az adományozók téglajegy megvásárlásával járulhatnak hozzá az oroszkai reformátusok új
templomához. A Barsi Református Egyházmegyéhez tartozó községben hosszú szünet után
négy évvel ezelőtt szerveződött újjá a református gyülekezet. A gyülekezet tagjai jelenleg
saját templom felépítésén szorgoskodnak. Ennek érdekében hirdették meg a téglajegy
vásárlását is.

Nagybecskereken is átadták a Rákóczi Szövetség egyszeri támogatását
2015. október 28. – Pannon RTV, Hét Nap, Vajdasági RTV
Nagybecskereken is átadták a Rákóczi Szövetség tízezer forintos egyszeri támogatását.
Azok az elsősök kaphatták meg a pénzt, akik szeptember 1-jén magyar nyelvű első
osztályban kezdték meg általános iskolai tanulmányaikat Vajdaságban, a
szórványtelepüléseken. A Rákóczi Szövetség munkatársai szerdán a dél-bánsági
szórványtelepüléseken:
Nezsényben,
Ürményházán,
Torontálvásárhelyen,
Hertelendyfalván és Székelykevén adták még át a támogatásokat.

Megnyílt a Magyar Nemzeti Kereskedőház képviselete Belgrádban
2015. október 28. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Megnyílt a Magyar Nemzeti Kereskedőház első szerbiai képviselete szerdán Belgrádban. A
megnyitón elhangzott, a magyar kormány kiemelt célkitűzése, hogy a környező
országokban növelje gazdasági jelenlétét, nemcsak a kereskedelem, hanem a befektetések
terén is. A kereskedőház elsődleges feladata, hogy a Szerbiában már ismert és keresett, jó
minőségű és magas hozzáadott értéket képviselő magyar áruknak, valamint az új és
innovatív termékeknek még nagyobb ismertséget és teret biztosítson. Emellett a szerb és
magyar kis- és közepes vállalkozások számára biztosít kapcsolódási lehetőséget.

Kilencvenedik születésnapját ünnepelte az Óbecsei Gimnázium
2015. október 28. – Pannon RTV
Kilencvenedik születésnapját ünnepelte kedden este az Óbecsei Gimnázium. A
tanintézmény falai közül hatvan tudományok doktora került ki, de számos neves közéleti
személyiség, művész, tudós pályáját is itt alapozták meg a tanárok. Az ünnepség után a
gimnáziumban átadták az új nyelvi labort. A jubileum alkalmából egy monográfiában is
bemutatják majd a gimnázium elmúlt 90 évét, sportrendezvények lesznek, valamint egy
szabadtéri edzőtermet is felavatnak.
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Megmarad minden magyar tagozat Óbecsén
2015. október 28. – Fehér Rózsa – Magyar Szó
Júliusban járt Óbecsén Nyilas Mihály oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti
közösségi titkár a munkatársaival, ekkor a találkozó témája elsősorban az általános iskolák
hálózatának a kialakítása volt. Az önkormányzat akkor három hónapot kapott arra, hogy
az általános iskolai hálózatra vonatkozó elaborátumot kidolgozza, és megküldje a
titkárságnak. Kinka Erzsébet alpolgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat és az
iskolák együttműködésével az iskolahálózat tervdokumentációja elkészült, azt mind a
községi képviselő-testület, mind a Magyar Nemzeti Tanács elfogadta, végül októberben a
tartományi oktatási titkárság is jóváhagyta.

Magyar Szó-botrány: Lezárult egy fejezet, leváltották a szerkesztőt
2015. október 28. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Kontra Ferenc, a Kilátó folyóirat eddigi szerkesztője szerdán megerősítette a sajtóban
megjelent híreket, miszerint többhetes huzavona után véglegesen távozni kényszerül a
Kilátó éléről. Mint ismeretes, a Magyar Szó irodalmi mellékletének szerkesztőjével október
elején szóban közölte Varjú Márta, a napilap főszerkesztője, hogy a továbbiakban másra
bízza a mellékletet. Kontra Ferenc a Magyar Mozgalom civil szervezet honlapján reagált a
történtekre. Varjú Márta ezt követően többször is visszavonta, majd ismét megerősítette a
döntését.

Varjú Márta: A Magyar Szó jobbításáról van szó
2015. október 28. – Vajdaság Ma
Kontra Ferenc egy európai színvonalon alkotó író, József Attila- és Márai-díjas, úgy tud
legjobban hozzájárulni a lap színvonalának a növeléséhez, ha ír – jelentette ki Varjú
Márta, a Magyar Szó napilap főszerkesztője a Kilátó melléklet élén történt szerkesztőváltás
kapcsán. „Azzal a céllal tettem ezt, hogy gazdagabbá, érdekesebbé és közérthetőbbé
tegyem a Magyar Szót, olyan színfolt kerüljön be a lapba, amely korábban is jellemezte" –
fejtette ki meglátásait Varjú Márta, aki tehát azt szerette volna elérni, hogy Kontra Ferenc
saját szövegeket publikáljon a lapban.

Németh Ernő: A politikailag kényes témák miatt maradt el az MNT
tájékoztatási bizottságának ülése
2015. október 28. – Vajdaság Ma
Létszámhiány miatt maradt el a Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatási bizottságának ülése
– jelentette be Németh Ernő, a bizottság elnöke, aki szerint a bizottság tagjainak
távolmaradása mögött politikai okok állnak. Az ülésen a Szabadkai Rádió munkatársai
által kezdeményezett petíció véleményezése, a Magyar Szó napilapban történt leváltás és
szerkesztőcserék után előállt helyzet megvitatása, valamint a topolyai médiatámogatási
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pályázatra beérkezett anyagok véleményezése került volna napirendre – ismertette
Németh Ernő, aki sajtótájékoztatót tartott az ülés elmaradása miatt.

Kárpátalja

A szavazatok közel 9%-ával jutottak be a magyar szervezetek a Kárpátalja
megyei tanácsba
2015. október 28. – Kárpátalja
A bejutási küszöböt közel kétszeresen meghaladó, 8,95 százaléknyi szavazattal jutott be a
Kárpátalja Megyei Tanácsba a vasárnapi ukrajnai helyhatósági választáson közös listával
induló Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és Ukrajnai Magyar Demokrata
Szövetség (UMDSZ) – adták hírül kárpátaljai hírportálok kedden, a megyei tanácsi
választáson leadott voksok összeszámlálásának befejezése után. Kiválónak értékelte a
kárpátaljai magyarok választási szereplését Szerhij Fedaka ungvári politológus és
publicista a Goloskarpat.info hírportálon kedden közölt választási elemzésében. Mint írta,
a magyarok európai elveket mutattak fel, amikor az egymással rivalizáló két pártjuk a
választások előtt összefogott. „Az ukránoknak a magyaroktól kell politikai kultúrát
tanulniuk” – jegyezte meg a szakember.

Magyar tudóstalálkozó készül Ungváron
2015. október 28. – karpatalja.ma
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) ukrajnai köztestületi tagjai Ungváron
találkoznak október 30-án. A tudóstalálkozó célja a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács
megalakítása - írja a karpatalja.ma. A háttérről Kocsis Károly akadémikust, az MTA
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnökét, a Kárpátalján is jól ismert
földrajztudóst kérdezte a karpatalja.ma.

Kárpátalja első villamos vízierőműve 125 éve kezdte meg működését
2015. október 28. – Kárpátalja
Október 24-én, szombaton állított emléktáblát a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
abból az alkalomból, hogy a frigyesfalvai, villamos vízierőmű 125 éve kezdte meg
működését. A rendezvényen részt vett Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség általános alelnöke, Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, Bodnár Zsolt,
ungvári magyar konzul, Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke,
Popovics Béla, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség tiszteletbeli elnöke, Orosz János, a
Kárpátaljai Magyar Polgárőrökért Civilszervezet elnöke.
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Kárpátalja

Kárpátaljai látogatócsoport Brüsszelben
2015. október 28. – karpatalja.ma
Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő meghívására és támogatásával 43 fős
kárpátaljai csoport látogatott Brüsszelbe október 13–15. között. Az utazáson a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség tagjai, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
munkatársai és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének (KMKSZ
ISZ) aktivistái vettek részt.

Tüzelőt oszt és menekültközpontokat újít fel az Ökumenikus Segélyszervezet
Ukrajnában
2015. október 28. – MTI, karpatalja.ma
Tüzelőanyag-osztással és menekültközpontok felújításával segíti az Ökumenikus
Segélyszervezet az ukrán belső menekülteket – közölte a szervezet sajtóreferense szerdán
az MTI-vel. Kis Boáz tájékoztatása szerint az ACT Alliance (segélyszervezetek genfi
székelyű szövetsége) által támogatott nemzetközi segélyprogram keretében ötszáz
családnak adnak téli tüzelőt Harkov, Zaporizsja és Herszon megyében, helyi partnereik
közreműködésével.

Vitézek, kurucok Ungban és Ugocsában

Lendva Község XIX. ünnepe – nagy projektek fejeződtek be sikeresen
2015. október 28. – Muravidéki Magyar Rádió
1366. október 28-án I. Lajos király vásártartási jogot adományozott a lendvai Bánffy
családnak. Lendva ezzel beírta magát az akkori Európa gazdasági, politikai és később
polgári történelmébe. Lendva Község ezt a fontos dátumot választotta a községi ünnep
időpontjának néhány évvel ezelőtt. A község 19. ünnepének napján mag. Anton Balažek
polgármester, valamint Horváth Ferenc és Stanislav Gjerkeš alpolgármesterek
sajtótájékoztatón számoltak be az elmúlt egy év eredményeiről, a jelenről és a jövőről.

Muravidék

2015. október 28. – Kárpátalja
A magyarság történelmét kívánta a szó szoros értelmében is élővé tenni a Kárpátaljai
Népfőiskolai Egyesület (KNE) a közelmúltban zajlott élő történelemóra-sorozata, amely
által A magyar nép története tankönyv fejezetei elevenedtek meg az általános és
középiskolás diákok számára 8 kárpátaljai helyszínen. A program a Földművelésügyi
Minisztérium, a Hungarikum Bizottság támogatásával, a HUNG2015 program keretében
valósult meg.
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2015. október 28. - Népújság
A múlt héten ülésezett a Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorainak
Programbizottsága. A napirenden a 2016. évi program- és gyártási terv, valamint az idei
évben megvalósított feladatokról szóló beszámoló megvitatása és elfogadása szerepelt.
Ennek ellenére újra a csatornaszerkezet, illetve ezen belül a magyar műsorok helye
borzolta a kedélyeket. A 2016. évi program- és gyártási tervvel kapcsolatosan Zver Ilona, a
Szlovén RTV vezérigazgatójának magyar nyelvi műsorokért felelős helyettese kifejtette, ez
igencsak hasonló a 2015-ös tervekhez, mivel a két költségvetés is hasonló
kiindulópontokkal rendelkezik.

Muravidék

A nemzetiségi műsoroknak az 1-es csatornán kell maradniuk!

Hét ösztöndíjról döntöttek

Nyolcadik Magyarház Nap Zürichben
2015. október 28. – Nemzeti Regiszter
Egy igazán értékes esemény talált hagyományra Zürichben, s ez a minden év szeptember
második hétvégéjén esedékes Svájci Magyarház Nap, melyet immár nyolcadik alkalommal
sikerült megrendezni a Svájci Magyarház Alapítványnak a Hirzenbach Közösségi Házban.

Az első Paprikás magyar fesztivál Dél-Ausztráliában
2015. október 28. – Nemzeti Regiszter
Adelaide városában került sor 2015. október 18-án Dél-Ausztrália első magyar
fesztiváljának a megrendezésére. Az esemény több száz embert mozgatott meg, a Port
Road-i Idős és Rokkant Magyarok Egyesülete, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális
Kör együttműködésének köszönhetően valósulhatott meg az idei fesztivál.

Diaszpóra

2015. október 28. - Népújság
Tartalmas vita alakult ki a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség
Tanácsának (LKMNÖK) múlt heti soros ülésén, bár a napirend zömét a jegyzőkönyvek
elfogadása tette ki. A tanács erre a tanévre hét ösztöndíjat ítélt oda, bár a bizottság csak
hatot javasolt. Az LKMNÖK a legutóbbi, október 15-én záruló ösztöndíjpályázatát a
márciusban elfogadott szabályzat alapján hirdette meg, melyben új pontozási rendszert
határozott meg, valamint újrafogalmazta a kiemelt szakmák listáját is.
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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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