
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2015. október 16. 



 

 

 

 

 

 
2 

A washingtoni külügy ismét felrótta a restitúció halogatását 
2015. október 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Erdély Ma, hirado.hu, Nyugati 

Jelen 

A magyar történelmi egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának késlekedését is felrója 

Bukarestnek az Egyesült Államok külügyminisztériumának éves jelentése, amely a 

vallásszabadság helyzetét vizsgálja a világban. A csütörtökön nyilvánosságra hozott 

dokumentum Romániára vonatkozó része szerint negatívan érinti a kisebbségi vallási 

közösségeket a romániai kormányzati intézmények passzivitása, amely többek között az 

államosított tulajdonok visszaszolgáltatásának halogatásában nyilvánul meg. A 

dokumentum egyúttal bírálja a diszkriminatív hatósági gyakorlatot, az antiszemita 

megnyilvánulásokat, többek között Victor Ponta miniszterelnök egyes kijelentéseit is 

pellengérre állítva. 

 

A magyar kormány elkötelezett a magyar-román kapcsolatok rendezése 
mellett 
2015. október 15. – transindex.ro, MTI, Magyar Hírlap 

Magyarország elkötelezett és nyitott a Romániához fűződő kapcsolatok rendezése mellett, 

és ez egyértelműen az ott élő magyar közösség érdeke is - közölte a magyar Külgazdasági 

és Külügyminisztérium (KKM) csütörtökön az MTI-vel. A tárca közleményében arra 

reagált, hogy Bogdan Aurescu külügyminiszter szerda este úgy nyilatkozott: a román-

magyar államközi kapcsolatokban a konszenzuson alapuló megoldásokat kell keresni, 

mert az egyoldalú megközelítés nem vezet a vitás kérdések tartós rendezéséhez.  

 

Diplomáciai botrány lett a dunaszerdahelyi jobbikos irodából 
2015. október 15. – bumm.sk 

Nagy vihart kavart a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjének, Szávay Istvánnak 

Dunaszerdahelyen megnyitott képviselői irodája. Az összes szlovákiai politikai szereplő 

tiltakozik. Fico provokációnak tartja, Pellegrini törvényi tiltást helyezett kilátásba, Lajčák 

bekéreti a nagykövetet, a Hidat aggasztja a szélsőségesek aktivizálódása, az MKP pedig 

tagadja, hogy közük lenne az egészhez. 

 

Kelemen szerint az amerikai jelentés fokozza a Romániára nehezedő 
nyomást 
2015. október 15. – transindex.ro 

Közleményben reagált az RMDSZ arra az amerikai jelentésre, amely a romániai restitúció 

hiányosságaira is kitér. „A jelentés tartalmazza az ingatlan-visszajuttatás általunk 

bemutatott legfontosabb visszaéléseit, beleértve a Mikó-ügyben született igazságtalan 

bírósági ítéletet. Fontosnak tartjuk, hogy az amerikai törvényhozás után egy újabb 
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külügyminisztériumi dokumentum is rámutat Románia mulasztásaira” – idézi a 

közlemény Kelemen Hunor szövetségi elnököt. Kelemen szerint ez a jelentés is fokozza a 

Romániára nehezedő nyomást. „A Szövetség folytatja a partnerek tájékoztatását a valós 

kisebbségi helyzetről, ezentúl is következetesen hangsúlyozza, ha jogsértések történnek, és 

Románia nem teljesíti a kisebbségek iránt vállalt kötelezettségeit” – fogalmazott az 

RMDSZ elnöke. 

 

Tőkés László EP-védelmet kér a magyaroknak 
2015. október 15. – Krónika 

Az Európai Parlament védelmét kérte a „fenyegetett” romániai magyar közösség számára 

Brüsszelben Tőkés László. Az erdélyi magyar önrendelkezés elleni újabb támadássorozat 

kapcsán szólalt fel Tőkés László EP-képviselő szerda este az Európai Parlament brüsszeli 

ülésén. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke felhívta az uniós törvényhozás 

figyelmét, hogy Emil Boc kolozsvári polgármester az ún. etnikai autonómia 

visszautasításaképpen nemrég megtagadta egy erdélyi autonómiát népszerűsítő, 

háromnyelvű óriásplakát kitűzésének engedélyezését. „A székelyföldi románok 

szélsőséges, soviniszta szervezetének legutóbbi csúcstalálkozója a román állami szervek – 

a rendfenntartó erők és a hadsereg – fokozott jelenlétét követelte a túlnyomó többségében 

magyar Székelyföldön, Mircea Duşa hadügyminiszter pedig fenyegető támadást intézett a 

székely autonómiatörekvések ellen" – ismertette Tőkés. 

 

250 millió forintból honosít idén az Eurotrans Alapítvány 
2015. október 15. – transindex.ro 

A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Miniszterelnökség, illetve az Eurotrans 

Alapítvány között idén létrejött együttműködési megállapodás és szerződés értelmében az 

RMDSZ alapítványa is beszállt az erdélyi honosítási ügyintézésbe. A szeptemberi startot 

követő első tapasztalatokról és az alapítvány hátteréről Nagy Zoltánt, az Eurotrans 

kuratóriumi elnökét kérdezte a Transindex. 

 

Részben leállíttatta a prefektúra a sepsiszentgyörgyi főtér felújítását 
2015. október 15. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, 

Háromszék 

A háromszéki prefektus bíróságon próbálja megakadályozni, hogy Sepsiszentgyörgy 

főterén megépüljön a sárkánydomb. Antal Árpád polgármester csütörtökön 

sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Kovászna megyei kormányhivatal bíróságon 

támadta meg az önkormányzat területrendezési tervét (PUZ), amely a prefektúra és a 

megyei tanács előtti térre zöldövezet létesítését tenné lehetővé. A polgármester szerint a 

prefektus arra hivatkozva kérte a bíróságon a területrendezési terv visszavonását, hogy 

elfogadása előtt az önkormányzat nem kért engedélyt a védelmi és belügyminisztériumtól, 

illetve a Román Hírszerző Szolgálattól (SRI). Antal Árpád szerint ismét törvényértelmezési 

véleménykülönbség van az önkormányzat és prefektúra között. Az önkormányzat 
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értelmezése szerint mindössze a város általános rendezési tervét (PUG) kell elfogadtatni 

minden létező hatósággal, a kis városrészek rendezési tervéhez (PUZ) erre már nincs 

szükség. 

 

Dan Tănasă kifogásolja Csíkmadaras község honlapját 
2015. október 15. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál jelentették fel Csíkmadaras Polgármesteri 

Hivatalát, azt kifogásolva, hogy a csikmadaras.ro internetes portálon kizárólag magyar 

nyelven érhetőek el az információk – tájékoztatott a madarasi polgármesteri hivatal. A 

magyarellenes feljelentéseiről ismert Dan Tănasă, a Méltóságért Európában Polgári 

Egyesület elnöke beadványában úgy értékeli, hogy a magyar nyelvet nem ismerő román 

állampolgárok számára diszkriminatív a csak magyar nyelvű információkat tartalmazó 

honlap tartalma, és ezzel megsértették a 2001. évi 137-es számú sürgősségi 

kormányrendelet előírásait. 

 

"Sofőrként" alkalmazta feleségét képviselői irodájában Kelemen Atilla 
2015. október 15. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Azért alkalmazta a feleségét a parlamenti irodájában, mert ő vitte ki a repülőtérre, kocsival 

- mondta a Mediafaxnak Kelemen Atilla parlamenti képviselő, akit az Országos 

Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) összeférhetetlenséggel vádol. Az ANI szerdán 

bejelentett vádja szerint Kelemen civil szerződéssel alkalmazta a feleségét, aki így összesen 

27 248 lej fizetéshez jutott. Kelemen azt mondta, nem kapott kézhez még semmilyen 

hivatalos értesítést, de nincs amit megóvnia, mert ez valóban így történt. 

 

Az oszthatatlanságért gyújtanak őrtüzeket 
2015. október 15. – szekelyhon.ro 

Nagy erőkkel készül a Székely Nemzeti Tanács Székelyföld határainak október 24-ei, 

őrtüzekkel való megvilágítására. A programok lebonyolítása szempontjából 

Udvarhelyszéket három szakaszra osztották a szervezők, több helyszínen is állítanak 

lármafákat. Székelyföld határainak kivilágításával, az őrtüzek különböző helyszíneken 

történő egyidejű meggyújtásával a Székely Nemzeti Tanácsa (SZNT) elsősorban azt 

szeretné üzenni a nagyvilágnak, hogy a régió nem feldarabolható, az itt élő székelyek 

összetartoznak – hangsúlyozták az udvarhelyszéki SZNT-tagok. 

 

Leader-akciócsoportok üléseztek Székelyföldért 
2015. október 15. – maszol.ro 

Épülő Székelyföld Leader-partnerséggel címmel szervezett konferencián egyeztettek 

csütörtökön a csíkszeredai megyeházán Hargita, Kovászna és Maros megye Leader 

akciócsoportjainak képviselői. Az értekezleten részt vett a magyar agrár- és vidékfejlesztési 

államtitkár is. 
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Moldova: napirenden az egyesülés 
2015. október 16. – Krónika  

A Romániával való egyesülés kérdése is fölmerült azon a fórumon, amelyet az utóbbi 

időben feszültté vált belpolitikai helyzet miatt szervezett Nicolae Timofti moldovai 

államfő, Adrian Candu, a parlament elnöke és Valeriu Streleţ miniszterelnök. A chișinăui 

tanácskozáson Cimișlia város polgármestere, a demokrata liberális párti Gheorghe Răilean 

azt javasolta: Moldova egyesüljön Romániával, mert ez a legrövidebb út az uniós 

integrációhoz, és ezáltal elkerülhetők a „veszélyes” reformok. Adrian Candu parlamenti 

elnök szerint a témában véleménynyilvánító népszavazást kellene kiírni. 

 

Pellegrini felszólította a Jobbik képviselőjét, zárja be dunaszerdahelyi irodáját 
2015. október 15. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A parlament elnöke, Peter Pellegrini felszólította Szávay Istvánt, a Jobbik alelnökét és a 

magyar országgyűlés képviselőjét, hogy azonnal zárja be a Dunaszerdahelyen tegnap 

megnyitott képviselői irodáját. Ellenkező esetben Pellegrini nem tart kizártnak egy olyan 

jogszabály-módosítást, mely megtiltja, hogy a jövőben idegen országok parlamenti 

képviselői irodát nyissanak Szlovákiában. 

 

Bős város lesz 
2015. október 15. – hirek.sk 

Az ausztriai menedékkérők befogadásáért városi rangot kaphat Bős. A település vezetése 

évek óta harcol a városi rang elnyeréséért. Eddig hiába. Most viszont a belügyminisztérium 

úgy döntött: támogatja a felterjesztést. 

 

Fico provokációként tekint Szávay irodájára 
2015. október 15. – Új Szó 

Robert Fico kormányfő elvárja, hogy a parlament vezetése tárgyalásokat kezdjen a magyar 

partnerekkel a helyzet lehetséges megoldásáról. „Ez egy provokáció, nem értek egyet vele” 

- válaszolt a kormányfő csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján arra az újságírói kérdésre, 

mit gondol arról, hogy Szávay István jobbikos képviselő Dunaszerdahelyen nyitott irodát. 

A kormányfő beismerte, hogy az iroda megnyitásának nincsenek jogi akadályai, de 

hozzátette: mivel a Jobbik egy szélsőséges párt, az ilyen lépések veszélyeztetik a 

Magyarországgal ápolt jó viszonyt, ami hosszú évek nehéz munkájával jött létre.  

 

Szávay: Nem Robert Fico fogja eldönteni, hol nyithat irodát a Jobbik! 
2015. október 15. – MTI, Felvidék Ma 

„Bizonyára vannak olyan magyar politikusok akiknek Fico megszabhatja, hogy meddig 

mehetnek el a magyar érdekek képviseletében, én azonban még véletlenül sem tartozom 
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ezek közé, ezért eszemben sincs teljesíteni a követelésüket” – reagált Szávay István 

jobbikos képviselő Robert Fico mondataira. Hozzátette, kétségkívül igaz Robert Fico azon 

állítása, hogy Orbán Viktorral „konstruktív és pozitív” a viszonyuk. „Bizonyára könnyű 

lehet az együttműködés egy olyan magyar miniszterelnökkel, aki a gazdasági előnyök és a 

jövő pozitív projektjeiért cserébe kivétel nélkül az összes felvidéki magyar ügy 

képviseletéről lemondott” – fejtette ki Szávay. 

 

Az SNS-t felháborítja Szávay irodája 
2015. október 15. – Új Szó 

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) felháborodással fogadta a hírt, miszerint Szávay István, a 

Jobbik alelnöke képviselői irodát nyitott Dunaszerdahelyen. A nemzeti párt az iroda 

megnyitását Szlovákia szuverenitását sértő tettnek tekinti, amely egyben a szlovák 

hatóságokat is teszteli, hogy mennyire tudnak következetesen fellépni. 

 

KKM: felesleges provokáció Szávay irodája 
2015. október 15. – MTI, Új Szó 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) szerint felesleges provokáció, hogy Szávay 

István országgyűlési képviselő, a Jobbik alelnöke képviselői fogadóirodát nyitott a 

felvidéki Dunaszerdahelyen. A tárca csütörtöki közleményében kiemelték: a fogadóiroda 

megnyitása károkat okoz mind a magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatok, mind pedig a 

felvidéki magyarság szempontjából. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

csütörtökön telefonon egyeztetett Berényi Józseffel, a Magyar Közösség Pártja (MKP) 

elnökével, és egyetértettek abban, hogy „ez a lépés csak arra jó, hogy feszültséget szítson a 

két ország között”. A magyar tárcavezető Miroslav Lajcak szlovák külügyminiszterrel is 

tárgyalt telefonon a kérdésről. Szijjártó Péter és szlovák kollégája biztosították egymást 

arról, hogy egy ilyen provokáció nem befolyásolja a két ország dinamikusan fejlődő 

együttműködését. 

 

V. Önkormányzati Szabadegyetem Nagymegyeren 
2015. október 15. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Pro Civis Polgári Társulás idén ötödik alkalommal rendezi meg a dél-szlovákiai 

polgármesterek és önkormányzati képviselők önkormányzati szabadegyetemét. A kétnapos 

rendezvény október 16-án és 17-én lesz, már hagyományosan a Nagymegyeri Városi 

Művelődési Központban. 
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A vajdasági magyar fiatalok körében a legmagasabb a szakma iránti 
elhivatottság 
2015. október 15. – Vajdaság Ma 

A kisebbségben élő magyar pedagógushallgatók átlagosan 72 százaléka szeretne a jövőben 

pedagógusként elhelyezkedni. Vajdaságban a legtöbben, közel 81 százalékuk, míg 

Erdélyben csupán 70 százalék választaná a tanári pályát – derült ki a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet A tanári munka hatása az oktatásra – pedagógushallgatók a fókuszban 

címmel megrendezett konferencián, Budapesten a Magyarság Házában. Jelenleg az 

Újvidéki Egyetem szabadkai tanítóképző karán 224 hallgató tanul, 182-en alapképzésben, 

42-en pedig mesterképzésben vesznek részt. 

 

Vajdaság Napja Brüsszelben: Pajtić szerint a tartomány brüsszeli irodája 
igazolta létjogosultságát 
2015. október 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Négy évvel Vajdaság brüsszeli irodájának megnyitását követően azt mondhatjuk, hogy ez 

az intézmény igazolta létjogosultságát – jelentette ki Bojan Pajtić tartományi kormányfő 

Brüsszelben, a Vajdaság Napra rendezvényen, amelyet tegnap este tartottak Szerbia 

európai uniós missziójának helyiségeiben. A Vajdaság Napja alkalmából megnyitott 

kiállításon részt vevő építészek Dubravka Đukanović, Milan Kovačević, Lazar Kuzmanov, 

Dragan Marinčić, Aleksandra Marinčić, Ilja Mikitišin, Dušan Miladinović, Leonid Nešić, 

Aleksandar Rackov, Nemanja Radusinović, Tóth Vilmos és Valkay Zoltán voltak.  

 

Folytatódik a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje 
2015. október 15. – Pannon RTV 

Folytatódik a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje koncertsorozat és adománygyűjtés a 

határon túli magyar településeken. Október 18-án Magyarkanizsán, 24-én Nagyváradon 

lesz rendezvény, a záró gálát november 8-án tartják a Pesti Vigadóban. Mindhárom 

eseményen fellép Agócs Gergely és Agócs Julianna. A további produkciók sorában szerepel 

a Sebő együttes, Bakos Árpád és az Ethnokor és sokan mások. Az idei koncertsorozat 

szeptember 9-én indult a kárpátaljai Visken, majd a muravidéki Lendván és a felvidéki 

Dunaszerdahelyen folytatódott. 

 

„Kiemelt jelentőségűek a regionális és a helyi médiumok” 
2015. október 15. – Pannon RTV 

Kiemelt jelentőségűek a Szerbia területén sugárzó regionális és a helyi médiumok – vélik 

az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet illetékesei. A Pannon RTV-ben tett 

látogatásuk során a kisebbségek nyelvén sugárzó médiaházak működésébe is betekintést 

nyerhettek. A 2015-ös év egyrészt a digitalizáció, másrészt pedig a magánosítás miatt több 

médiaháznak is hatalmas fejtörést és sokszor megoldhatatlan problémát jelentett. Az 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19191/A-vajdasagi-magyar-fiatalok-koreben-a-legmagasabb-a-szakma-iranti-elhivatottsag.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19191/A-vajdasagi-magyar-fiatalok-koreben-a-legmagasabb-a-szakma-iranti-elhivatottsag.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19192/Vajdasag-Napja-Brusszelben-Pajtic-szerint-a-tartomany-brusszeli-irodaja-igazolta-letjogosultsagat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19192/Vajdasag-Napja-Brusszelben-Pajtic-szerint-a-tartomany-brusszeli-irodaja-igazolta-letjogosultsagat.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=233766
http://pannonrtv.com/web2/?p=233754
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EBESZ illetékesei azonban bíznak benne, hogy ezek a lépések nem vetnek véget a 

kisebbségek nyelvén sugárzó médiumoknak. 

 

Közvitát tartott a Szerbiai RTV Szabadkán 
2015. október 15. – Pannon RTV 

Közvitát tartott a Szerbiai RTV Szabadkán. A médiaház Programbizottsága a többi között 

ismertette a televízió működését, költségeit, új programjait, valamint a még mindig 

bizonytalan lakossági előfizetésről is szót ejtettek. A szerbiai televíziózás múltjának 

bemutatásával indult a szabadkai Városházán megtartott közvita. Ezt követően a 

napirenden szerepelt a Szerbiai RTV új sorozatainak, kulturális és ismeretterjesztő 

műsorainak, valamint az egyre tágabb palettával működő sportműsoroknak az 

ismertetése. A Szerbiai RTV költségeinek fedezésére a médiaház vezetősége egyfajta 

nézettségi díj bevezetését szorgalmazza, amelynek összege és megfizettetési formája 

egyelőre bizonytalan. Az előzetes becslések szerint a lakosoknak havi szinten 500 dinárt 

kellene fizetniük. 

 

Fontossá válik a munkahelyeken az anyanyelv 
2015. október 15. – Magyar Szó 

A Szerbiai Képviselőház folyamatban lévő ülésének napirendjére került a munkahelyi 

biztonságról szóló törvény módosítási javaslata, valamint az ideiglenes külföldi 

munkavállalás feltételeiről szóló törvényjavaslat. Vicsek Annamária, a Vajdasági Magyar 

Szövetség képviselőjének értékelése szerint a szóban forgó jogszabályok fontos 

újdonságokat honosítanak meg. A munkahelyi biztonságról szóló törvény módosítási 

javaslata pontosan meghatározza, hogy mit is jelent a munkáltató fogalma, mondta el 

Vicsek Annamária. 

 

Ülésezett a tartományi Nemzeti Egyenjogúsági Bizottság 
2015. október 15. – Magyar Szó 

A Tartományi Képviselőház aktuális összetételének megalakulása óta először ülésezett a 

ház Nemzeti Egyenjogúsági Bizottsága, melynek elnökévé korábban Bore Kutić szerb 

haladó párti képviselőt választották. A bizottság szerdai ülésén megválasztotta alelnökéül 

Daniel Ungur demokrata párti képviselőt. A testület legfontosabb feladata figyelemmel 

kísérni a nemzeti közösségek alkotmányos jogainak tiszteletben tartását, felügyelni a 

többségi nemzet tagjaival való azonos jogok érvényesülését. Az első ülésen részt vett 

Muškinja-Heinrich Anikó tartományi ombudsman is, aki a bizottság elé tárta a nyelv- és 

íráshasználatra vonatkozó jogok érvényesülésével kapcsolatos jelentését a tartományi 

közigazgatási szervekben. A testület tagjai elfogadták az általános és középiskolai oktatásra 

vonatkozó információkat is. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=233805
http://www.magyarszo.com/hu/2859/kozelet_politika/133990/Fontoss%C3%A1-v%C3%A1lik-a-munkahelyeken-az-anyanyelv.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2859/kozelet_politika/134025/%C3%9Cl%C3%A9sezett-a-tartom%C3%A1nyi-Nemzeti-Egyenjog%C3%BAs%C3%A1gi-Bizotts%C3%A1g.htm
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A kultúra és hagyományőrzés szolgálatában 
2015. október 15. – Magyar Szó 

A szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ, Vajdaság legidősebb, folyamatosan 

működő kulturális szervezete 1871. október 15-én alakult olvasókörként. Ismeretterjesztő 

előadásokat, irodalmi esteket, műsoros estélyeket tart, dalárdát, szalon- és gitárzenekart 

hoz létre, bálokat, a későbbiekben vetélkedőket, szavalóversenyeket, kiállításokat, 

könyvbemutatókat, népfőiskolai jellegű előadásokat szervez, hogy azután a kornak 

megfelelően könyvtári szerepet is vállaljon, vándorkönyvtárat indítson útjára, 

népművészeti és színjátszó szakosztályt alapítson. 

 

Kárpát-medencei Magyarok Zenéje: koncertek több helyszínen 
2015. október 15. – MTI, Inforadió, Kárpátalja 

Folytatódik a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje (KmMZ) koncertsorozat és 

adománygyűjtés a határon túli magyar településeken. Október 18-án Magyarkanizsán, 24-

én Nagyváradon lesz rendezvény, a záró gálát november 8-án tartják a Pesti Vigadóban. A 

szervezők az elmúlt évek során mintegy 18 millió forint értékben adományoztak CD-ket 

határon túli városok könyvtárainak. Az idei, mintegy 2,5 millió forint értékű CD-adományt 

a Pesti Vigadóban adják át a határon túli városok könyvtárainak, az összegyűlt 

pénzadományt pedig Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspöknek. 

 

Szüreteltek a cserkészek 
2015. október 15. – karpatinfo.net 

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) Regös (Hagyományőrző) Szakágának 

szervezésében a szüreti hagyományokat elevenítették fel a Beregszászból, Munkácsról, 

Csapról, Eszenyből, Gecséből érkező cserkészek az elmúlt hétvégén a benei Varga család 

szőlőjében. A rendezvény többek között a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet és az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg. 

 

A Szlovén–Magyar Baráti Társaság jelentős szerepet tölt be 
2015. október 15. – Muravidéki Magyar Rádió 

Háromnapos hivatalos látogatáson Szlovéniában tartózkodik a Szlovén–Magyar 

Parlamentáris Baráti Társaság. A küldöttség a látogatás első napját Lendván töltötte, ma 

és holnap pedig Ljubljanában, az országgyűlésben folytatnak tárgyalásokat. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2859/vajdasag_szabadka/133989/A-kult%C3%BAra-%C3%A9s-hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C3%A9s-szolg%C3%A1lat%C3%A1ban.htm
http://www.inforadio.hu/hir/kultura/karpat-medencei-magyarok-zeneje-koncertek-tobb-helyszinen-766114
http://www.karpatinfo.net/hetilap/szines/szureteltek-cserkeszek
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174365432
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Interjú Jankovics Róberttel, a HMDK parlamenti képviselőjelöltjével 
2015. október 15. – Huncro.hr 

A HMDK elképzelését, hogy a képviselőjelölti helyettesed olyan, a magyar kisebbség 

ügyében tevékenykedő személy legyen, aki nem a HMDK tagja, a Zágrábi Magyar 

Közlönyben úgy kommentálták, hogy „sokak számára meglepetés volt, hogy a HMDK ezt  

fölajánlotta, utána viszont ugyancsak sokak számára meglepő volt, hogy Balázs Piri Zoltán 

ezt elfogadta”. Elsősorban köszönetemet fejezem ki  Balázs Piri Zoltánnak, valamint az 

engem jelölő szervezetnek, vagyis a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 

elnökségének a bizalmat, valamint munkatársaimnak, aktivistáinknak, akik 

volontőrökként ebben a pillanatban is teljesen ingyen és bérmentve segítik kampányunkat. 

(A teljes interjú megtalálható az Új Magyar Képes Újságban, írta: Micheli Tünde). 

 

Tanulmányi kiránduláson a magyar szakosok 
2015. október 15. – Huncro.hr 

Az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék ötödéves hallgatói a múlt hétvégét 

Budapesten töltötték, ahol szakmai programokon vettek részt, valamint a várossal is 

ismerkedtek. A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék mesterképzésében részt vevő hallgatók 

kommunikáció szakirányú végzettséget szerezhetnek. Ennek a képzésnek fontos része a 

gyakorlat, amelyhez a tanszéken tanulmányi kirándulás szervezésével is igyekeznek 

hozzájárulni. 

 

Magyar nyelvtanfolyam Nagypiszanicán és Pakrácon 
2015. október 15. – Huncro.hr 

Augusztus végén érkezett Horvátországba Tóth Rebeka, a Petőfi Program ösztöndíjasa, aki 

három megye magyar közösségét segíti munkájával, elsősorban nyelvi képzésekkel. A 

napokban már el is kezdődött a magyar nyelvtanfolyam Nagypiszanicán és Pakrácon. 

 

A párizsi magyarokhoz látogatott Böjte Csaba 
2015. október 15. – Nemzeti Regiszter 

Október első hétvégéjén Böjte Csaba, ferences rendi szerzetest látta vendégül a Párizsi 

Katolikus Misszió. Két napos látogatása alkalmával szombaton konferenciát, vasárnap 

misét és kötetlen beszélgetést tartott az erdélyi szerzetes. 

 

Vancouverben tartottak előadást Kőrösi Csoma Sándor életéről 
2015. október 15. – Nemzeti Regiszter 

Nagy megtisztelésnek tekintjük, hogy az immáron harmadik éve zajló Kőrösi Csoma 

Sándor Program (KCSP) ösztöndíjasait (Nagy Alexandra és Trosko László) kértek fel arra, 

hogy tartsunk előadást Kőrösi Csoma Sándor életpályájáról, utazásairól. A kezdeményező 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6646-2015-10-15-12-31-04
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6648-2015-10-15-12-38-21
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6645-2015-10-15-12-26-50
https://www.nemzetiregiszter.hu/a-parizsi-magyarokhoz-latogatott-bojte-csaba
https://www.nemzetiregiszter.hu/vancouverben-tartottak-eloadast-korosi-csoma-sandor-eleterol
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a Vancouveri Magyar Református Egyház volt, akiknek vezetői szerették volna, ha részt 

vennénk és egy műsorral kedveskednénk a hálaadás napi istentisztelet után 

megrendezésre kerülő Baráti Kör nevezetű ebéddel egybekötött programjukon. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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