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„Kapcsokra van szükség” – Az aradi vértanúkra emlékeztek Erdély-szerte 
2015. október 6. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

A magyar–román sorsközösség tudatosítását, a nemzet megmaradását kell segítenie az 

aradi vértanúk kivégzésére való megemlékezésnek – mondta Semjén Zsolt magyar 

miniszterelnök-helyettes kedd délután Aradon, az október 6-ai megemlékezésen. A 

Szabadság-szobor körüli tér felújításai miatt a Vesztőhelyen tartott megemlékezésen a 

kormányfőhelyettes az aradi vértanúk történelmi szerepét méltatta, illetve az október 6-ai 

megemlékezések múltbeli akadályoztatására emlékeztetett. Rámutatott, hogy miután 11 

évvel ezelőtt sikerült a vár kazamatáiból kiszabadult Szabadság-szobrot felállítani, 

különösen fájdalmas volt az emlékművet ért újabb atrocitás. 

 

Aradi vértanúk - Simicskó: 1848-49 a magyar nemzet öntudatra ébredését 
jelentette 
2015. október 5. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

1848-49 a magyar nemzet öntudatra ébredésének felejthetetlen időszaka volt - mondta a 

honvédelmi miniszter kedden, az aradi vértanúk emléknapján Budapesten. Simicskó 

István a Fiumei úti temetőben, a Batthyány-mauzóleumnál tartott megemlékezésen 

kiemelte: a közös emlékezet nemzeti érzésünk egyik legfőbb forrása, amely 

összetartozásunk kifejeződése is. Az aradi vértanúk példát adtak arra, hogy felelősséget 

kell vállalnunk a kimondott szóért, egymásért, szeretteinkért, a nemzetért. Az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc idején a magyar nemzet megérezte, hogy összetartozunk – 

mondta, hozzátéve: ez az összetartozás segíthet legyőzni az előttünk álló kihívásokat is. 

 

Kárpátalján is megemlékeztek a szabadságharc vértanúiról 
2015. október 6. –MTI, Kárpátalja 

Kárpátalja magyarsága hagyományosan Nagyszőlősön, báró Perényi Zsigmondnak, Ugocsa 

vármegye mártírhalált halt főispánjának, felsőházi elnöknek a szobránál tartotta kedden 

központi megemlékezését az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúiról. A 

rendezvény ünnepi szónoka, Grezsa István, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkársága határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztosa 

hangsúlyozta: „Arad és 1848-49 szabadságharcának egyik fontos tanulsága, hogy 

nemzetiségtől, pártállástól, származástól függetlenül összefogott a teljes Kárpát-medence, 

magyarok és nem magyarok, bárók és polgárok, bácskaiak, beregiek és Ung-vidékiek 

harcoltak azért, hogy egy független, szuverén Magyarországon élhessenek.” Magyarország, 

mint az eddigiekben, a jövőben is minden tőle telhetőt megtesz, hogy ebben a 

helytállásban támaszt nyújtson a kárpátaljai magyarságnak - ígérte Grezsa István. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/akapcsokra-van-szuksega-a-az-aradi-vertanukra-emlekeztek-erdely-szerte
http://magyaridok.hu/belfold/simicsko-1848-49-a-magyar-nemzet-ontudatra-ebredeset-jelentette-38759/
http://magyaridok.hu/belfold/simicsko-1848-49-a-magyar-nemzet-ontudatra-ebredeset-jelentette-38759/
http://karpataljalap.net/?q=2015/10/06/az-aldozatok-nem-voltak-hiabavalok
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Magyarveszélyt vizionál a román hírszerzés 
2015. október 6. – Krónika, transindex,ro, Nyugati Jelen 

Romániában a globális szinttel arányosan, tehát nem jelentősen növekedett a 

terrorfenyegetettség, a magyar önrendelkezési törekvéseket pedig a szélsőséges 

megnyilvánulásokkal foglalkozó kategóriába sorolják – derül ki a Román Hírszerző 

Szolgálat (SRI) 2014-es tevékenységéről szóló jelentésből, amely a napokban került fel a 

képviselőház honlapjára. A jelentésben – anélkül, hogy konkrétan megneveznék 

Magyarországot vagy a romániai magyar közösséget – az országban zajló külföldi 

hírszerzési tevékenységi területek között megemlítik, hogy ezeknek részét képezi egy másik 

ország részéről „az ország területén élő nemzettársak közössége és ezek fő szervezetei 

fölötti ellenőrzés megerősítése.” 

 

Emlékéremmel ünnepelte az RMDSZ a Szabadság-szobor felállításának 
évfordulóját Aradon 
2015. október 6. – transindex.ro, Nyugati Jelen  

A Szabadság-szobor felállításának 125. évfordulóját ünnepelte október 5-én, hétfőn 

Aradon a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Szabadság-szobor Egyesület. Az 

eseményen emlékéremmel köszönték meg közéleti személyiségeknek, országos és helyi 

intézményeknek azt, hogy 16 évvel ezelőtt segítették és támogatták a szobor kiszabadítását, 

11 éve pedig köztéri visszaállítását. Zala György szobrász tizenhárom aradi vértanúnak 

emléket állító, közösségi adományokból létrehozott alkotását 1890. október 6-án leplezték 

le. Kelemen Hunor szövetségi elnök beszédében hangsúlyozta, reméli, hogy a 

szoborcsoport a következő időkben is köztéren marad. Markó Béla volt RMDSZ-elnök 

szerint "ez a szobor volt az utóbbi 25 évben a mi igazi próbatételünk. Hitnek, 

meggyőződésnek, kitartásnak, a jövőbe vetett bizalomnak a próbatétele”. 

 

Aradi vértanúk - Biró Zsolt: össze kell zárni sorainkat 
2015. október 6. – MTI, Magyar Idők 

Biró Zsolt, az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke szerint "ma is olyan időket élünk, 

amikor össze kell zárni sorainkat". A politikus Marosvásárhelyen a székely vértanúk 

emlékművénél tartott megemlékezésen mondott beszédet. Megállapította, hogy a 

magyarságot nem a hajlama tette a történelem során gyakran lázadóvá, hanem a jövője 

veszélyeztetése. 
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http://www.kronika.ro/belfold/magyarveszelyt-vizional-a-sri
http://itthon.transindex.ro/?hir=40820
http://itthon.transindex.ro/?hir=40820
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Azomureș: Portik pontos méréseket követel, Soós a népszavazást tartja 
jobbnak 
2015. október 6. – maszol.ro 

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatalban iktatta azt 6357 támogatói aláírást Portik 

Vilmos, amelyre az állampolgári kezdeményezéshez volt szükség ahhoz, hogy az 

önkormányzat napirendre tűzze a vegyi kombináttal kapcsolatos határozattervezetet. Soós 

Zoltán jobb megoldásnak tartja a népszavazást. 

 

Érvényben marad az ortodox egyháznak kedveskedő kormányrendelet 
2015. október 6. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro 

Megalapozatlannak találta a brassói fellebbviteli bíróság a kovásznai Fenyő Szállót az 

ortodox egyháznak adományozó kormányrendelet felfüggesztésére vonatkozó civil kérést – 

közölte Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács ügyvezetője, a per egyik 

kezdeményezője. Gazda hangsúlyozta, nem is a rendelet felfüggesztését, hanem annak 

hatálytalanítását kérték, és a határidőn belül megfellebbezik a döntést. „Ez az indoklás is 

mellébeszélés – kommentálta a döntést Gazda. – Végigjárjuk a román igazságszolgáltatás 

minden állomását, majd a strasbourgi emberjogi bírósághoz fordulunk, azért is 

kezdeményeztük civilként a jogi harcot, hogy erre legyen lehetőségünk.”  

 

Előválasztás: nem egyértelmű az MPP álláspontja 
2015. október 6. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem teljesen tiszta, hogy az október 11-ei marosvásárhelyi előválasztáson a három jelölt 

közül melyiket támogatja a Magyar Polgári Párt. A polgáriak közvetlenül nem érdekeltek a 

megmérettetésben, céljuk csupán a magyar–magyar összefogás megteremtése. Arra a 

kérdésre, hogy mit ajánlanak az MPP-tagoknak és szimpatizánsoknak, vasárnap kire üssék 

a pecsétjüket, sem Kiss István, a polgáriak megyei elnöke, sem Biró Zsolt, az alakulat 

országos vezetője nem adott határozott választ. 

 

Három igazság 
2015. október 7. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Barabás Miklósnak igaza van, amikor az RMDSZ-t 

ostorozza.  A szövetségnek igaza van, amikor nem hagyja annyiban. Portik Vilmosnak 

igaza van, amikor arra figyelmeztet, hogy ez így nem igazságos. Ez az igazság: néhány 

nappal a marosvásárhelyi előválasztás előtt óhatatlanul széthúzó tehetetlenségi erő 

feszegeti az összefogást”. 

 

Folytatódik a román nyelvű foglalkozás 
2015. október 7. – Krónika 

Rendkívül népszerű és eredményes volt a gyergyószentmiklósi városi könyvtár általános 

iskolás diákoknak szervezett tavalyi ingyenes románnyelv-tanfolyama, így a 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/54004-azomure-portik-pontos-mereseket-kovetel-soos-a-nepszavazast-tartja-jobbnak
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/54004-azomure-portik-pontos-mereseket-kovetel-soos-a-nepszavazast-tartja-jobbnak
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ervenyben-marad-az-ortodox-egyhaznak-kedveskedo-kormanyrendelet
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/elovalasztas-nem-egyertelmu-az-mpp-allaspontja
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kezdeményezők ebben a tanévben is folytatják a tevékenységet.  A kommunikációra épülő 

délutáni foglalkozást az angol–román egyetemi szakot végzett Poráczki Judit, a 

gyermekrészleg könyvtárosa tartja, aki elmondta: a tanfolyamot tavaly indította, és a 

visszajelzések alapján hasznos volt a gyermekek számára, akik határozottan élvezték is a 

programot. 

 

Kelemen büntetésnek tartja Laczikó Enikő leváltását 
2015. október 7. – Krónika 

Laczikó Enikő leváltása az etnikumközi kapcsolatok hivatala éléről a kormány büntetése,  

amiért az RMDSZ megszavazta a múlt heti bizalmatlansági indítványt – értékelt  tegnap 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Apolitikus Aradon leszögezte: tudomásul vették a 

döntést, a szövetség pedig felelős ellenzéki pártként politizál tovább. Egyben reményét 

fejezte ki, hogy a döntést nem követik újabb személycserék.  

 

Czimbalmosné Molnár Éva: a hősök leckét adtak nekünk emberi helytállásból 
2015. október 6. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Báró Jeszenák Jánosnak, az egyik pozsonyi vértanúnak a síremlékénél mondott 

beszédében Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete felidézte a 

pozsonyi vértanúknak a forradalomban és a szabadságharcban betöltött szerepét, majd 

szólt az osztrák kormányzat által 1849 őszén elindított véres politikai megtorlás 

tragédiáiról és a kivégzettek sorsvállalásának máig ható üzenetéről is. „A hősök leckét 

adtak nekünk emberi helytállásból” - emelte ki a nagykövet, hozzátéve: a reformkor 

nagyjainak politikájából és áldozatainak vértanúságából tanulva, a közösség vezetőinek 

szem előtt kell tartaniuk a közös érdekérvényesítés lehetőségét. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek a Felvidéken is 
2015. október 6. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Több tucatnyi felvidéki helyszínen, szinte minden nagyobb magyarok lakta településen 

megemlékezéseket tartottak a nemzeti gyásznap alkalmából kedden és az aradi 

tizenhármak kivégzésének évfordulóját megelőző napokban. Az egyebek mellett 

Pozsonyban, Révkomáromban, Dunaszerdahelyen, Somorján, Párkányban, 

Rimaszombatban, Rozsnyón, Füleken és más helyszíneken megtartott, koszorúzással 

egybekötött ünnepi rendezvényeket többségükben a felvidéki magyarság politikai és 

társadalmi szervezetei, illetve magánszemélyek szervezték. 

 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

http://www.hirek.sk/itthon/20151006171919/Czimbalmosne-Molnar-Eva-a-hosok-lecket-adtak-nekunk-emberi-helytallasbol.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/56569-az-aradi-vertanukra-emlekeznek-a-felvideken-is
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„1848-49 megmutatta, hogy tudunk harcolni a saját, de más népek 
szabadságáért is” 
2015. október 6. – Felvidék Ma 

„Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megmutatta, hogy a magyarság tud harcolni 

a saját, de más népek szabadságáért is, hiszen olyan áldozatokat hozott az európai népek 

szabadságának oltárán, melyre egy ilyen kis néptől korábban nem volt példa" – jelentette 

ki Kovács László helytörténész az aradi vértanúk és a komáromi vár hőseinek tiszteletére 

rendezett ünnepi megemlékezésen október 6-án, Komáromban. 

 

3575 magyar elsős kezdte meg az idei tanévet 
2015. október 6. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén is felmérte a 2015/2016-os tanévre 

vonatkozóan a magyar iskolákba beiratot elsősök létszámát. Az adatsor a szeptember 15-én 

rögzített létszámokat tartalmazza. Az összesítésből kiderült, hogy jelentős eltérés 

mutatkozik a beíratott tanulók és a 2015. szeptember 2-án első évfolyamot megkezdett 

tanulók létszáma között. Az idei tanévet egyébként 3575 magyar elsős kezdte meg. 

 

25 éves a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
2015. október 6. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) civil szervezetként közvetlenül a 

rendszerváltás után, 1990 januárjában Nyitrán alakult meg, a maga nemében elsőként a 

Kárpát-medencében. Ezt a mintát követve az anyaország határain túli régiókban további 

szakmai szervezetek jöttek létre az anyanyelvi oktatás megőrzésének és fejlesztésének 

érdekében. Az SZMPSZ október 17-én Komáromban ünnepi ülést tart megalakulásának 

25. évfordulója alkalmából. 

 

A Külföldön Élő Szlovákok Hivatala tavaly 500 pályázatot támogatott 
2015. október 6. – bumm.sk 

A Külföldön Élő Szlovákok Hivatala olyan projekteket szeretne támogatni, amelyek hosszú 

távon fejtik ki hatásukat. 2014. január végéig 851 elektronikus támogatási kérelmet 

regisztráltak. A hivatal vezetője a támogatási bizottság javaslata alapján 434 kérelmet 

hagyott jóvá 649 465 euró értékben. 

 

Hedvig nem lesz ott a tárgyaláson 
2015. október 6. – Új Szó, Magyar Nemzet 

„Kizártnak tartom, hogy Szlovákiában igazságos, pártatlan ítéletet hozzon az ügyemben a 

bíróság, ezért szeretném, ha átadná a magyar hatóságoknak. Szlovákiában a 

miniszterelnök, a belügyminiszter, a főügyész, rendőrök és szakértők hada áll velem 

szemben. Aki eddig szembement ezzel a masinériával, az mind a karrierjét, az állását tette 

kockára. Elég, ha csak Eugen Kordát említem, akit az ügyről készült tényfeltáró riport 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/56624-1848-49-megmutatta-hogy-tudunk-harcolni-a-sajat-de-mas-nepek-szabadsagaert-is
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/56624-1848-49-megmutatta-hogy-tudunk-harcolni-a-sajat-de-mas-nepek-szabadsagaert-is
http://www.hirek.sk/itthon/20151006110335/3575-magyar-elsos-kezdte-meg-az-idei-tanevet.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/56603-25-eves-a-szlovakiai-magyar-pedagogusok-szovetsege
http://www.bumm.sk/belfold/2015/10/06/a-kulfoldon-elo-szlovakok-hivatala-tavaly-500-palyazatot-tamogatott
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/10/06/hedvig-nem-lesz-ott-a-targyalason
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miatt bocsátottak el a szlovák televízióból. Nagyon naivnak kell lennie annak, aki mindezt 

látva azt hiszi, hogy a mérleg az én javamra billenhet. Magyarországon ez egy ügy volna a 

sok közül, míg Szlovákiában ez egy politikai koncepciós per” – nyilatkozta Malina Hedvig 

az Új Szónak adott interjújában. 

 

Gyászünnep Eleméren 
2015. október 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Hét Nap 

Az aradi vértanúk előtt tisztelegve, a bánáti, központi megemlékezés Eleméren, a Szent 

Ágoston templomban gyászmisével kezdődött, amelyet msgr. Gyuris László 

nagybecskereki plébános celebrált paptestvéreivel együtt. A szertartáson jelen volt Kiss 

Nándor, református esperes is, aki szólt az egybegyűltekhez. A gyászmisét követően a 

szervezőbizottság nevében Balázs Ilona elnök és Németh Róbert elnökségi tag a 

nagybecskereki Petőfi MME képviseletében koszorúztak a templom homlokzatán levő 

emléktáblánál. 

 

A Hegyesi csata emlékművénél emlékeztek az aradi vértanúkra Kishegyesen 
2015. október 6. – Vajdaság Ma 

A nemzeti gyásznap alkalmából Kishegyesen kegyeletadó szentmisét celebráltak a helyi 

Szent Anna templomban. A mise után fáklyás megemlékezéssel, majd koszorúzással rótták 

le a kegyeletüket a kishegyesiek az aradi vértanúkra emlékezete előtt. A Nyugati 

temetőben, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc utolsó győztes csatája, a Hegyesi 

csata emlékművénél a szervezők nevében Linka B. Gabriella szólt az egybegyűltekhez. 

Alkalmi beszédében kihangsúlyozta, hogy a gyásznap ellenére emelt fővel kellene 

emlékeznünk, mert ma már tudjuk, hogy a véráldozat nélkül nem lett volna kiegyezés. 

 

Topolya: Erő, hűség és remény – az aradi vértanúkra emlékeztek 
2015. október 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Topolyán ma külön koszorúzott az aradi vértanúkra emlékezve a VMSZ, valamint a VMDP 

és a VMDK. Egeresi Sándor, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi 

képviselőcsoportjának vezetője elmondta, hogy „- Míg 1848-at a dicsőség, a nemzet együvé 

tartozása, a szabad népek Európájának védelme jellemezte, addig 1849 októberére 

nemzetünk magára hagyottan, méltóságában megtiporva, megalázva tűrte a 

megpróbáltatásokat.” Az aradi vértanúkra emlékeztek a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

Topolya-Kishegyes Körzeti Szervezete és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége 

topolyai körzeti szervezetének tagjai is Topolyán a Nyugati temetőben. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19165/Gyaszunnep-Elemeren.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19164/A-Hegyesi-csata-emlekmuvenel-emlekeztek-az-aradi-vertanukra-Kishegyesen-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19163/Topolya-Ero--huseg-es-remeny-8211-az-aradi-vertanukra-emlekeztek.html
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Muzslyán is megemlékeztek az aradi vértanúkról 
2015. október 6. – Vajdaság Ma, Hét Nap 

A Muzslai Petőfi Sándor MME az idén is megszervezte szerény estjét, az aradi vértanúk 

tiszteletére. Az egyesület épülete előtti Petőfi-szobornál helyezték el a kegyelet virágait. 

Koszorúztak a Muzslai Petőfi Sándor MME-ből, a helyi közösség tanácsának és a VMSZ 

muzslyai helyi szervezetének képviselői. 

 

Ada: Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére 
2015. október 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Adán kedden délután a helyi katolikus temetőben tartottak megemlékezést az aradi 

vértanúk tiszteletére a helyi önkormányzat, valamint a Szarvas Gábor Könyvtár, a Bartók 

Béla Zeneiskola, a Cseh Károly Általános Iskola és a Műszaki Iskola szervezésében. A 

rendezvényen a községbeli oktatási intézmények diákjai adtak alkalmi műsort, köszöntőt 

pedig dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete mondott, aki beszédében 

október hatodika üzenetét hangsúlyozta. 

 

Schweidel József aradi vértanú emléke előtt tisztelegtek Zomborban 
2015. október 6. – Pannon RTV, Magyar Szó 

yugat-Bácskában is megemlékeztek az aradiakról. A vértanúk halálának 166. évfordulóján 

Zomborban a Magyar Polgári Kaszinó szervezésében idén is megtartották a Kegyeleti 

napot. Veszélyben a vajdasági magyar, de különösképpen a nyugat-bácskai magyar 

oktatás, emellett a hagyományos európai keresztény értékrend is üveglábakon áll – 

mondta Cirkl Zsuzsa a hétfő délutáni zombori megemlékezésen. 

 

Beadvánnyal fordul Szerbia Alkotmánybíróságához a Magyar Mozgalom a 
tagozat-összevonások miatt 
2015. október 6. – Pannon RTV 

A tagozat-összevonások kapcsán beadvánnyal fordul Szerbia Alkotmánybíróságához a 

Magyar Mozgalom. Kezdeményezik, hogy az alkotmánybíróság nyilvánítsa 

alkotmányellenesnek a kisebbségi nyelvű tagozatok összevonását elrendelő minisztériumi 

szabályzat törvénysértő rendelkezéseit. A Magyar Mozgalom Közoktatási Szaktestülete 

áttekintette a vajdasági magyar közoktatást sújtó nehézségeket és problémákat. 

 

Merjünk magyarnak lenni 
2015. október 6. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete (VMÓE) a múlt hét végén tartotta 

kibővített elnökségi ülését a Kishegyesi Könyvtárban. Az elnökség elfogadta az egyesület 

éves tervét, valamint szóba került a VMÓE elnöke, a dr. Szőke Anna által kidolgozott 

oktatási program is. Mint lapunknak beszámolt róla, egy olyan programot dolgozott ki, 

ami a néphagyományőrzést és a nemzeti önazonosság-tudat megerősítését szolgálja. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19162/Muzslyan-is-megemlekeztek-az-aradi-vertanukrol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19160/Ada-Megemlekezes-az-aradi-vertanuk-tiszteletere.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=232269
http://pannonrtv.com/web2/?p=232351
http://pannonrtv.com/web2/?p=232351
http://www.magyarszo.com/hu/2850/kozelet_oktatas/133568/Merj%C3%BCnk-magyarnak-lenni.htm
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Bocskor Andrea: Figyeljen az EU az ukrán helyhatósági választásokra 
2015. oktbóer 6. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja,karpatinfo.net 

Az Európai Uniónak fokozottan oda kell figyelnie, hogy az október 25-én tartandó ukrajnai 

helyhatósági választásokat az európai normák szerint, tisztán folytassák le - hangoztatta 

Bocskor Andrea, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője hétfőn késő este 

Strasbourgban, az EP plenáris ülésén. Az úgynevezett "egypercesek" sorában elhangzott 

felszólalásában a kárpátaljai gyökerű EP-képviselő felhívta a figyelmet az ukrán központi 

választási bizottság diszkriminatív és jogsértő döntésére, amelynek értelmében olyan 

mozaikszerű módon alakították ki a választási körzeteket a 12 százalékban magyarok lakta 

Kárpátalján, hogy azzal megakadályozzák magyar képviselők bejutását a megyei tanácsba. 

   

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség nagypaládi központi tanévnyitó 
ünnepségének nyilatkozata  
2015. október 6. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség nyilatkozatot adott ki, melyben kifejtette: 

felháborítónak tartja, hogy az oktatási kormányzat képviselőinek korábbi ígéreteivel 

ellentétben a magyar nem került be azon nyelvek közé, amelyekből külső független 

értékelést rendeznek 2016-ban. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tiltakozik a 

hátrányos megkülönböztetés ellen, és sértőnek tartja, hogy Ukrajnában továbbra is vannak 

egyenlő és egyenlőbb nemzeti kisebbségek. Míg az orosz hivatalosan is vizsgatárgy lehet a 

független vizsgaközpontokban, addig ezt más nemzeti kisebbségek számára nem 

biztosítják. 

 

A hősök asszonyairól 
2015. október 6. – Muravidéki Magyar Rádió 

Ahol magyarok élnek, megemlékeznek október hatodikáról, az aradi vértanúkról. A 

muravidéki magyarok idén a Bánffyban Budai Tünde segítségével az aradi tizenhármak 

özvegyeire fókuszáltak. A Lenti Honismereti Egyesület tagja ugyanis a női 

mellékszereplőket helyezte nem mindennapi előadásának középpontjába. 

 

Hagyományőrzés hétvégéje Portlandben 
2015. október 6. – Nemzeti Regiszter 

A szüreti bál még ma is élő néphagyomány Amerikában is. Bár nem mindenhol terem meg 

e híres ünnep nemes gyümölcse, ez senkit nem tántorít el attól, hogy mulatságot 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/bocskor-andrea-figyeljen-az-eu-az-ukran-helyhatosagi-valasztasokra/
http://karpataljalap.net/?q=2015/10/06/karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg-nagypaladi-kozponti-tanevnyito-unnepsegenek
http://karpataljalap.net/?q=2015/10/06/karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg-nagypaladi-kozponti-tanevnyito-unnepsegenek
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174363691
https://www.nemzetiregiszter.hu/hagyomanyorzes-hetvegeje-portlandban
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szervezzen. A szőlőkben végzett munka egy társas cselekmény volt, ezért is kapcsolódott 

hozzá a nap végén ünneplés, táncos mulatság. Portlandben október 3-ra tűzték ki ezt a 

napot, hiszen a szeptember végétől novemberig tartó időszak eseménye a szüret. 

 

International Cleveland Community Day a Szépművészeti Múzeumban 
2015. október 6. – Nemzeti Regiszter 

Negyedik alkalommal rendezték meg Clevelandben az International Cleveland 

Communitiy Day-t október 4-én. Színes forgatag fogadott a gyönyörű clevelandi 

Szépművészeti Múzeum épületében, ahol 11órától 16 óráig a Clevelandben és környékén 

élő nemzetiségek mutatkoztak be, ismertették meg magukat a látogatókkal. Nagy volt az 

érdeklődés, sokan kilátogattak a rendezvényre.  
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https://www.nemzetiregiszter.hu/international-cleveland-community-day-a-szepmuveszeti-muzeumban
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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