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Orbán Viktor a muravidéki
miniszterelnökkel is találkozik

2015. november 4. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap
Orbán Viktor magyar és Miro Cerar szlovén miniszterelnök együtt vesz részt a muravidéki
magyarság érdekvédelmi szervezete fennállásának 40. évfordulójára szervezett gálaesten
pénteken Lendván. Orbán Viktor a szlovéniai városban megbeszélést folytat a Muravidéki
Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség vezetőivel, majd a lendvai színházban
szervezett ünnepségen mindkét kormányfő beszédet mond.

A görögkatolikus egyház a legnehezebb körülmények között is kitartott a hit
és a magyarság mellett
2015. november 4. – MTI, Kormány.hu, mno.hu, hirado.hu, Magyar Idők
A görögkatolikus egyház a legnehezebb körülmények és a legbrutálisabb üldöztetések
között is hűségesen kitartott a hit és a magyarság mellett - fogalmazott Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes a 25 éve szabadon - a Kárpátaljai Görögkatolikus Egyház
helytállása és tanúságtétele című kiállítás megnyitóján a fővárosban. Semjén Zsolt a
magyar kormány nevében köszönetét és mélységes elismerését fejezte ki a görögkatolikus
egyháznak, és azt mondta: legyenek meggyőződve arról Kárpátalján, hogy bármi történjék
is, mindig minden körülmények között számíthatnak Magyarországra, a magyar nemzetre
és a magyar kormányra. Rámutatott: az elmúlt negyed század annak a bizonyítéka, hogy
meghozott áldozatok nem voltak hiábavalók. A munkácsi egyházmegyében több mint 100
új templom épült, 420 parókián 320 ezer hívő éli keresztény életét 320 pap vezetésével. Az
ungvári teológia 59 papnövendéke a jövő záloga, köztük hét magyar - fejtette ki Semjén
Zsolt.

Lemondott Victor Ponta
2015. november 4. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari
Napló, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Magyar Idők,
Népszava, TV2, hvg.hu, Orientpress, Inforádió
Belebukott Victor Ponta miniszterelnök és kormánya a bukaresti Colectiv klubban
pénteken este pusztító, 32 ember életét kioltó tűzvész kiváltotta elégedetlenségi hullámba.
Miután kedden este mintegy 25 ezer ember követelte Bukarest utcáin a tragédiáért felelős
illetékesek, illetve általában véve az országban uralkodó korrupcióért felelőssé tehető
politikai vezetők lemondását, szerdán Victor Ponta bejelentette: benyújtja saját és
kormánya lemondását. „Legitim a düh és legitim az óhaj, hogy nagyobb felelősségről
tegyek tanúbizonyságot, mint a lokál tulajdonosai. Nem lenne korrekt, hogy
polgármesterekre vagy államtitkárokra hárítsam a felelősséget" – indokolta lépését a
miniszterelnök, leszögezve: benyújtja a saját és a kormány lemondását. Egyben reményét
fejezte ki, hogy lemondása kielégíti a tüntetőket. Rámutatott ugyanakkor: a mohóság és a
felelőtlenség a legfőbb felelősök.
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Áder János magyarországi látogatásra hívta meg Klaus Johannist
2015. november 4. – maszol.ro, MTI, Bihari Napló
Áder János köztársasági elnök magyarországi látogatásra hívta meg Klaus Johannis román
államfőt szerdán a közép- és kelet-európai NATO-tagállamok bukaresti államfői
értekezlete alkalmából tartott kétoldalú megbeszélésükön. A rövid négyszemközti
találkozót követően Áder János az MTI-nek elmondta: a román elnök elfogadta a
meghívást, és várhatóan jövő év elején érkezik Magyarországra.

Erdély

Johannis a napokban egyeztet a pártokkal az ideiglenes kormányról
2015. november 4. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro
Várja a kormányfő lemondását, majd konzultációt hív össze a pártokkal - jelentette be
Klaus Johannis államfő. Ezek jó esetben már holnap, legkésőbb holnapután megtörténnek
- mondta, miután azt is kijelentette: meg kellett halniuk embereknek ahhoz, hogy a
kormány lemondjon. Az államfő sajtónyilatkozatában közölte, csak akkor szolgáltat
információkat az ideiglenes kormányról, amikor ezek körvonalazódnak. Ma már keringtek
változatok, de ma még nem akar technikai részletekbe bocsátkozni - mondta.

Kelemen: Ponta lemondása a lehető legjobb megoldás
2015. november 4. – transindex.ro, Magyar Hírlap
Az RMDSZ elnöke sok változatot el tud képzelni, de azt nem, hogy a mostani
kormánykoalíció tovább tevékenykedjen, és az RMDSZ ezt támogassa. Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök a Transindex kérésére kommentálta Victor Ponta lemondását, és elmondta,
hogyan látja az RMDSZ helyzetét, szerepét a következő napok történéseiben.

Kovács Péter nem tartja valószínűnek az előrehozott választásokat
2015. november 4. – transindex.ro
Az RMDSZ ügyvezető elnöke szerint méltányolandó Pontának a lemondása, főleg annak
fényében, hogy az elmúlt hetekben-hónapokban számtalan olyan téma volt, amikor
felmerült a lemondásának kérdése. A Transindexnek Kovács Péter azt is elmondta, az még
kétes, hogy mit hoz a jövő a szövetség számára.

Illyés Gergő: Ponta most elterelte a figyelmet arról, hogy politikai hulla volt
2015. november 4. – transindex.ro
A Transindex Illyés Gergő politológust kérdezte Victor Ponta miniszterelnök
lemondásáról. Én sem tudom, hogy mennyire van felkészülve, de az egyértelmű, hogy
Klaus Johannis most az ellenzékből nevez meg miniszterelnök-jelöltet. Valószínűleg
Cătălin Predoiu lesz az, hiszen úgy lett elnök Johannis, hogy Predoiut nevezte meg
"jelöltjének". Az államfő eddig folyton arra panaszkodott, hogy neki nincs saját kormánya,
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ezért nehezen tud együttműködni Pontával és a PSD-vel, és most itt az alkalom: lehet saját
kormánya, hiszen neki kell megnevezni a következő miniszterelnök-jelöltet – mondta Ilyés
Gergő.

A luxemburgi bíróság kitűzte a tárgyalást az SZNT polgári kezdeményezése
ügyében
2015. november 4. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Az Európai Unió Luxemburgban székelő bírósága december 15.-re kitűzte a tárgyalást a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) polgári kezdeményezése ügyében. A keresetet az unió
végrehajtó testülete, az Európai Bizottság ellen nyújtotta be két éve Izsák Balázs és Dabis
Attila, az SZNT külügyi megbízottja. Azt sérelmezik, hogy Brüsszel nem fogadta be a
nemzeti régiók védelméért indított európai polgári kezdeményezést, és így nem lehetett
elindítani az ügyet támogató aláírásgyűjtést az Európai Unió tagállamaiban. A Kossuth
Rádió munkatársa, Erdei Edit Zsuzsanna Izsák Balázzsal, a kezdeményezővel, az SZNT
elnökével beszélgetett.

Ponta lemondása – Kelemen Hunor: a jelenlegi kormánykoalíció nem
alakíthat újabb kormányt
2015. november 4. – Erdély Ma, MTI, Bihari Napló, Krónika
Kelemen Hunor elképzelhetetlennek tartja, hogy Victor Ponta miniszterelnök lemondása
után az a baloldali koalíció alakítson újabb kormányt, mely a Ponta-kormány számára
biztosította a parlamenti többséget. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
elnöke szerdán, Victor Ponta lemondása után értékelte az MTI kérdésére a Romániában
kialakult politikai helyzetet.

Izsák: különböző hatóságok vették át a Securitate szerepét
2015. november 4. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Közismert, hogy súlyos büntetést kapott Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács vezetője, a
Székelyföld kivilágítását szervező marosvásárhelyi Siculitas Egyesület elnökeként. Az adó
és pénzügyi hatóság (ANAF) pénzmosás elleni osztálya, amely a 10 ezer lejes bírságot
kirótta, ugyanakkor ellenőrzést tartott a másik szervező egyesületnél, a háromszéki
Sepsireform Egyesületnél. Nem véletlen a hirtelen vizsgálódás, és a büntetés nagysága –
mondta a Kossuth Rádió munkatársának, Erdei Edit Zsuzsannának Izsák Balázs.

EMNP: Ponta lemondása az első lépés a normalizálás felé
2015. november 4. – Erdély Ma
Victor Ponta lemondása nem egy folyamat vége, hanem a román politikai elit
megtisztulása felé tett első lépés. Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnöksége üdvözli a
miniszterelnök rég várt döntését, és reménykedve várja Klaus Johannis államelnök
lépéseit.
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Elemző: Ponta a tüntetők és a pártja nyomására mondott le
2015. november 4. – maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló
A tüntetők és saját pártja nyomására mondott le szerdán a tisztségéről Victor Ponta
miniszterelnök - véli Cristian Pârvulescu politológus. Az Agerpres hírügynökségnek
nyilatkozó szakértő szerint „normális és elkerülhetetlen” volt a kormányfő lépése, miután a
Gabriel Oprea miniszterelnök-helyettes rendőri felvezetésében október 20-án meghalt
rendőr ügye miatt már felbolydult a közvéleményt, a péntek esti bukaresti tűzvész nyomán
pedig a nyugtalanság kollektív felháborodásba csapott át, amely a kedd esti 25 ezer fős
utcai tüntetésben csúcsosodott ki.

A liberálisok előrehozott választást akarnak
2015. november 4. – maszol.ro, transindex.ro
Victor Ponta miniszterelnök lemondása nyomán előrehozott választást akar az ellenzéki
Nemzeti Liberális Párt (PNL), és ezt az álláspontot fogja képviselni a Klaus Johannis
elnökkel folytatandó tárgyalásokon is. Alina Gorghiu, a PNL társelnöke szerdán közölte,
hogy a jelenlegi politikai helyzetben az előrehozott választás az egyedüli jó megoldás, és a
pártoknak meg kell egyezniük erről. A többi párttal tárgyalásokat kezdeményeznek, hogy
mielőbb egyezség szülessen róla. Gorghiu szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni a
közvélemény akaratát. Úgy értékelte, hogy a kedd esti nagyszabású kormányellenes
tüntetés a hanyagság, az arrogancia és a korrupció elleni állásfoglalás volt. Szerinte az
állampolgárok és a civil társadalom hathatós figyelmeztetést intézett a politikusokhoz.

Liviu Dragnea: a PSD kormányon kíván maradni
2015. november 4. – maszol.ro, transindex.ro
A koalíciós pártok vezetőinek szerdai tanácskozása után a Szociáldemokrata Párt elnöke
közölte, hogy a PSD kormányon kíván maradni, és nem ért egyet az előrehozott
választások kiírásával Victor Ponta miniszterelnök lemondása után. A politikus ezt azzal
indokolta, hogy a következő évi költségvetés elfogadásához a országnak politikai
stabilitásra van szüksége, és a PSD a továbbiakban is teljesíteni szeretné a
kormányprogramban foglalt célkitűzéseit. Dragnea hangsúlyozta, hogy a jelenlegi
koalíciónak továbbra is többsége van a parlamentben. Ezzel cáfolta azokat a korábbi
sajtóértesüléseket, miszerint a szociáldemokraták szakítani kívánnak a Gabriel Oprea
belügyminiszter vezette Románia Haladásáért Országos Szövetséggel (UNPR).

Kelemen Hunor: az RMDSZ akár együtt kormányozhat liberálisokkal
2015. november 4. – maszol.ro
Kelemen Hunor szövetségi elnök elképzelhetőnek tartja, hogy az RMDSZ a Nemzeti
Liberális Párttal együtt kormányozzon az új miniszterelnök kinevezése után. A politikust a
Victor Ponta lemondása utáni forgatókönyvekről kérdezték.
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Victor Ponta „mártíromsága”
2015. november 5. – Csinta Samu – Magyar Idők
Bármennyire is úgy tűnik első látásra, Victor Ponta tegnapi lemondásának a kormányfői
tisztségről nem sok köze van bármiféle européer arcélhez. A román exminiszterelnök
ugyan maga is „elégett” a bukaresti Colectiv klubban október 30-án este fellobbant, a mai
napig 32 halálos áldozatot követelő tűzvészben, a nemzeti tragédia azonban csak megfelelő
ürügyet szolgáltatott ahhoz, hogy az immár jó ideje szalonképtelen, és pártja támogatását
is nélkülözni kényszerülő politikus az elképzelhető legkedvezőbb fényben lépjen le a
politikai színpadról.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2015. november 5-i számában olvasható)

Felvidék

Fico szerint kiválóak a szlovák–magyar kapcsolatok
2015. november 4. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Robert Fico miniszterelnök a tőketerebesi kihelyezett kormányülésen értékelte, hogy a
régióban közösen élnek a szlovákok és a magyarok és az együttélésük alapja a kölcsönös
megértés. Ezzel összefüggésben elmondta, hogy a szlovák kormány sok energiát fektetett a
legfelsőbb szintű szlovák–magyar kapcsolatokba. „A magyar miniszterelnökkel rendkívül
korrekt és konstruktív a kapcsolatom” – hangsúlyozta. Szerinte erről tanúskodik Szlovákia
részvétele a magyar–szerb határ védelmében, ahova 50 rendőrt és katonát küldtek ki. A
további közös projektek is azt bizonyítják, hogy a szlovák–magyar kapcsolatok az utóbbi
tíz évben a legjobbak. A kihelyezett kormányülésre meghívtak több, régióbeli
polgármestert is, magyar nem volt közöttük.

Leszedték a magyar feliratot a komáromi Cirill és Metód szoborról
2015. november 4. – bumm.sk
Cirill és Metód középkori hitterítők Komáromban felállított szobráról szerdán eltűnt a
magyar felirat - tudósít Facebook oldalán a feliratot korábban kihelyező Fontos vagy!
mozgalom. A szoborra a magyar feliratot a Fontos vagy! aktivistái idén nyáron helyezték
ki. Ezt rövid idő után eltávolították, de később a helyi Matica slovenská
beleegyezésévvel újra felkerült a talapzatra a hittérítők magyar neve is. A szobor
alkotójának, Miroslav Ruskonak sem tetszett, hogy a szobor talapzatán magyar
helyesírással is szerepel a két szent neve. Rusko júniusban jelezte, hogy élni akar szerzői
jogával és el akarja távolíttatni a hittérítők magyar nevét.
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Nagybecskerek: Az itthoni továbbtanulási lehetőségekről
2015. november 4. – Vajdaság Ma
Nagybecskereken három középiskolában tartott ma tájékoztató szülői értekezletet
Salamon Géza, a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának alelnöke, aki ellátogatott
az Egészségügyi Középiskolába, a Gimnáziumba és a Nikola Tesla Villamossági- és
Építészeti Szakközépiskolába, ahol elsődlegesen a szülőknek tartott ismertetőt az MNT
által kidolgozott ösztöndíjprogramról, a felsőoktatási tájékoztató füzetekről, továbbá szólt
a felvételikre való felkészítőkről, a szerb nyelvi felzárkóztató programról, bemutatta
ugyanakkor az Európa Kollégiumot is.

Ékes beszéd
2015. november 4. – Pannon RTV
Ékes beszéd címmel egyetemista szónokversenyt tartottak, amelyet az Újvidéki Egyetem
Nyelv és Irodalom Tanszéke és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hirdetett meg. A
megmérettetésen két kategóriában versenyeztek a fiatalok. A résztvevőknek egy maximum
hat perces beszéd előadásával kellett készülni, a felolvasóversenyre pedig egy szabadon
választott és egy kötelező szöveg felolvasásában versengtek. Az egyetemistákat négytagú
zsűri értékelte.

A Magyar Mozgalom a Pannónia Alapítványt kritizálja a Szabadkai Magyar
Rádió működtetése miatt
2015. november 4. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Nehéz helyzetbe hozzák a Szabadkai Magyar Rádió egész napos adását és a Pannon RTV-t
azok, akik féligazságokkal és hazugságokkal próbálják megindokolni és megvédeni
álláspontjukat – mondta Bodzsoni István. A Pannónia Alapítvány igazgatója a Magyar
Mozgalom közleményére reagált, amelyben a Pannonia Alapítványt kritizálják a Szabadkai
Magyar Rádió működtetése miatt. A Pannónia Alapítvány nem működtethet kalózrádiót a
89,6 MHz-en – írja közleményében a Magyar Mozgalom. Az új rádióműsor sugárzásához
véleményük szerint a Pannónia Alapítvány nem rendelkezik frekvenciaengedéllyel.

Újdonságok a pedagógus-továbbképzésben
2015. november 4. – Pesevszky Evelin – Magyar Szó
Kedden Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében ismeretterjesztő
előadást tartottak a Vajdasági Pedagógiai Intézet által kiírt pedagógus-továbbképzési
programokról és az akkreditáció folyamatáról. A pedagógiai intézet október 22-én írta ki a
továbbképzési programok akkreditálására szóló pályázatát, amely egy hónapig, november
22-ig lesz nyitva. Az egybegyűlt pedagógusokkal és szakemberekkel a VPI munkatársai
ismertették a tudnivalókat.
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Pásztor: A törvények példaértékűen szavatolják a kisebbségek jogait

Ismertté vált a megyei tanács összetétele
2015. november 4. – Kárpátalja, karpatalja.ma
Kárpátalján napokig tartó csend után e hét elején kezdték meg az október 25-i
helyhatósági választások eredményeinek „tömeges” közzétételét, de még korántsem
minden eredmény hivatalos. Az előzetes szavazatszámlálás alapján még az elmúlt héten
ismertté vált, mely politikai erők jutottak be a Kárpátaljai Megyei Tanácsba, s hány
képviselővel lesznek jelen a legjobban teljesítő pártok a régió önkormányzatában.
Lapzártánkkor a világhálón megjelent azoknak az indulóknak a névsora, akik az egyes
pártok listáiról megyei képviselői mandátumhoz juthatnak. A tájékoztatás értelmében a
megyei tanácsi közös magyar listáról Barta József, Rezes Károly, Tóth Miklós, Gulácsy
Géza, Orosz Ildikó, Péter Csaba, Kész Barnabás és Bátori József lehet a megyei
önkormányzat képviselője az elkövetkező időszakban.

Kárpátalja

2015. november 5. – Vajdasági RTV
Pásztor István, a Vajdasági Képviselőház elnöke az este fogadta Baden-Württenberg német
tartomány küldöttségét, amelyet Reinhold Gallbelügyminiszter vezetett. A vendéglátó
ismertette Vajdaság többnemzetiségű hagyományát, és leszögezte, hogy a törvények
példaértékűen szavatolják a kisebbségek jogait. Mindketten szorgalmazták a két tartomány
együttműködésének bővítését. Az utóbbi kérdés kiemelt helyet kapott Bojan Pajtić
kormányfőnek a vendégekkel való találkozóján. Pajtić közölte, hogy a németek 900 millió
eurót ruháztak be Vajdaságban, vállalataik 8500 embert foglalkoztatnak. Mindketten
szorgalmazták a két tartomány együttműködésének bővítését.

Tudományos-gyakorlati konferencia Ungváron és Beregszászban
2015. november 4. – Kárpátalja
Kétnapos nemzetközi tudományos-gyakorlati konferenciát szervezett október 29–30-án
Ungváron és Beregszászban a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet. Az eseményen,
mely A pedagógus-továbbképzések európai integrációs fejlődésének perspektívái és
realitásai címet kapta, számos hazai és Romániából, Csehországból, Lengyelországból,
Szlovákiából, valamint az Egyesült Államokból érkezett külföldi előadó vett részt. A
konferencia célja az EU-integrációs befektetési-fejlesztési lehetőségek és folyamatok
ismertetése, valamint a pedagógus-továbbképzések újabb módszereinek bemutatása volt.

Sopron segít Csongornak
2015. november 4. – Kárpátalja
450 család kapott és kap a napokban tartósélelmiszer-csomagot a kárpátaljai Csongoron.
A Sopron Segít Közalapítvány és a Szent Benedek Idősek Háza tartósélelmiszer- és
könyvadomány gyűjtést szervezett a Sopron által támogatott kárpátaljai Csongor

8

2015. november 5. – Dunda György – HVG
A kárpátaljai magyarság volt a múlt heti önkormányzati választás győztese. A legfőbb
döntéshozó testületbe 9 százalékos eredménnyel került be az összefogással létrehozott
magyar pártlista. A választási siker hátterében többek között a két párt közötti kiegyezés
állt, ami Potápi Árpád János integráló hozzáállásának köszönhető. Mindkét párt élén
vezetőcsere történt, valamint a polgárháborús állapotok is kellettek ahhoz, hogy egyáltalán
tárgyalóasztalhoz üljenek a felek.
(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2015. november 5-i számában olvasható.)

Házelnökök találkozója: érintették a migránsválságot is
2015. november 4. - Népújság
A múlt héten Milan Brglez, a Szlovén Országgyűlés elnöke hivatalos látogatást tett
Magyarországon, ahol Kövér László házelnökkel találkozott. A szlovén parlament elnöke
ezt megelőzően a muravidéki magyar politikum képviselőivel is tárgyalt. A lendvai, a
sárvári és a lenarti polgármesterek együttműködési megállapodást írtak alá, az eseményen
a két házelnök, Milan Brglez és Kövér László is jelen volt.

Lendva és Zalaegerszeg közös projektekkel a jövőbe

Kárpátalja

Magyarok nyerésben

Muravidék

településnek. Idén már a második Soproni delegáció látogatott Csongorra, az összegyűlt
adományokat 3 kisbusszal szállították el az akció szervezői és önkéntesek, akik 2 napot
töltöttek a településen.

2015. november 4. – Muravidéki Magyar Rádió
Lendva és Zalaegerszeg több évtizede ápol baráti kapcsolatot egymással. 2006-ban a két
város hivatalos testvérvárosi szerződéssel erősítette meg kapcsolatát, az elmúlt időszakban
pedig a hivatalos szintű találkozók újra sűrűbbé váltak. A két város vezetése ma Lendván
találkozott és tartott zárt ajtók mögötti megbeszélést, amelyről sajtóértekezleten
tájékoztatták a nyilvánosságot.

Az értéktár mozgalommá vált és sikertörténet, de a határokon túl még van
min javítani
2015. november 4. – Muravidéki Magyar Rádió
A Magyar Értéktár és a Hungarikumok Gyűjteményének létrejöttét a magyar Országgyűlés
kezdeményezte törvénnyel 2012-ben. Azóta a Hungarikum Bizottság hat ágazatba sorolva
gyűjti az értékeket megyei, országos, valamint Kárpát-medencei szinten. Hogy a mi
értékeink is gazdagítsák a közös tárat a „Muravidéki magyar értékek nyomában” címmel
kedden fórumot szerveztek a Bánffyban.
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2015. november 4. – Nemzeti Regiszter
Az október 23-i hétvége a megszokottnál is gazdagabban telt a torontói magyarok életében.
A háromnapos eseménysorozat magába foglalta az 1956-os forradalomról való
megemlékezést, az új torontói Magyar Ház nagyszabású megnyitó bálját és a kanadai
Kőrösi Csoma Ösztöndíjasok tiszteletére rendezett Kőrösi Csoma Díszvacsorát és
Konferenciát.

Élő történelem - Megemlékezés és kerekasztal-beszélgetés Londonban

Diaszpóra

Kőrösi Csoma Díszvacsora és Konferencia a Niagarán

2015. november 4. – Nemzeti Regiszter
„Ezerkilencszázötvenhat, nem emlék, // nem múlt vagy nékem, nem történelem, // de
húsom-vérem, lényem egy darabja, // szívem, gerincem – kijöttél velem” – írja Faludy
György versében. Olvastuk és hallottuk már sokszor ezeket a sorokat fehér ingben,
matracokon kuporogva iskolák tornatermében valamivel az őszi szünet előtt. Mi már úgy
nőttünk fel, hogy ’48 és ’56 jól ismert évszámok voltak nekünk. Hosszú fejezetek a
történelemkönyvben, vizsgatételek az érettségin, az egyetemen. 1956, csakúgy, mint 1848,
vagy 1526, múlt és történelem. Nem is igazán értettük, hogy lehetne ez másként, miről
beszél Faludy. Az évek múltán egyre több oldalról és egyre komplexebben láttuk a
forradalom kiváltó okait, eseményeit, megértettük azt.

Interjú Apáthy Laci bácsival, a 9. számú Jámbor Lajos cserkészcsapat egyik
alapítójával
2015. november 4. – Nemzeti Regiszter
Apáthy Laci bácsival a 9. Sarasotai Magyar Fesztiválon találkoztam. Nem lehetett őt nem
észrevenni fess cserkészruhájában és árvalányhajjal díszített bocskai cserkészsapkájában.
Ő az egyik motorja a sarasotai magyar cserkészetnek, amely 3 éve indult el. Laci bácsinak
régi álma, hogy elinduljon Floridának ezen a részén a magyar cserkészet. Eddig kellett
várni rá, hogy összegyűljön a környéken egy csapatnyi magyar gyermek, akik szívesen
cserkészkednek.
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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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