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Koszorúzással emlékeztek a párizsi diadalívnél a magyar '56-ra 
2015. október 18. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke részvételével közösen emlékeztek meg magyarok és 

franciák vasárnap az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 59. 

évfordulójáról az ismeretlen katona sírjánál, a párizsi diadalív alatt. Kövér László a 

megemlékezés előtt koszorút helyezett el idősebb és ifjabb Antall József közös 

emléktáblájánál Párizs XVI. kerületében, este pedig a párizsi magyar nagykövetségen 

átnyújtotta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést Gérard Martin-Chaussade-

nak. Az elismerést Áder János köztársasági elnök adományozta a Charles de Gaulle 

nemzetközi konföderáció elnökének a magyar-francia kapcsolatok történelmi dimenzión 

alapuló ápolásáért, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharcról való 

franciaországi megemlékezések hagyományainak fenntartása érdekében végzett kimagasló 

tevékenysége elismeréseként. 

 

A szülőföldön való boldogulás elképzelhetetlen a magyar gazdaság 
fejlesztése nélkül 
2015. október 16. – MTI, Magyar Idők 

A szülőföldön való sikeres boldogulás elképzelhetetlen a magyar gazdaság fejlesztése 

nélkül - hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár pénteken 

Simontornyán. Az államtitkár a Gazdaságfejlesztés az egyéni boldogulás és a szülőföldön 

maradás szolgálatában címmel, külhoni magyar főiskolai és egyetemi hallgatók számára 

szervezett szakmai hétvégét és továbbképzést megnyitva kiemelte: a fejlesztési 

folyamatban a magyar gazdasági szereplők megerősítése, így a külhoni magyar fiatalok 

szakmai továbbképzése is kulcsfontosságú szerepet tölt be. A nemzetpolitikai 

államtitkárság tájékoztatása szerint a konferenciára 65 külhoni magyar főiskolai és 

egyetemi hallgató érkezett: Erdélyből 28, a Vajdaságból 18, Kárpátaljáról 11, a Felvidékről 

hét, Horvátországból pedig egy diák. 

 

V. Önkormányzati Szabadegyetem – A gazdasági megerősödés fontosságát 
hangsúlyozták 
2015. október 16. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Kezdetét vette Nagymegyeren a Pro Civis polgári társulás által megrendezett V. 

Önkormányzati Szabadegyetem. Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke 

felszólalásában három, az önkormányzatokat jelentős mértékben érintő téma emelt ki: a 

kisiskolák ügyét, az önkormányzatiságot, illetve a közigazgatási rendszer kérdéskörét. 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 

szabadegyetem résztvevőinek áttekintést adott a Magyarország által nyújtott határon túli 

támogatási rendszerről. Kiemelte azokat a programokat, amelyek a szülőföldön való 

megmaradást és boldogulást segítik. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány 
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nemzetpolitikai stratégiájában a jövőben fokozott figyelmet kap a szórványban élők 

segítése, mivel jelenleg ők alkotják a legveszélyeztetettebb csoportot. 

 

Újraválasztották az EMNT élére Tőkés Lászlót 
2015. október 18. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Csaknem egyhangú szavazással újraválasztották a tanács elnöki tisztségébe Tőkés Lászlót 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szombaton tartott kézdivásárhelyi országos 

küldöttgyűlésén. Az elnök nem kapott ellenszavazatot a küldöttektől, két szavazat azonban 

érvénytelen volt. Az EMNT ügyvezető elnöki tisztségét továbbra is Sándor Krisztina látja 

el. Tőkés László a küldöttgyűlés után az MTI-nek elmondta, a tanácskozáson számvetés 

történt az autonómiaharc állásáról, és arról, hogy az EMNT mely szervezetekre számíthat 

ebben a küzdelemben. A szövetségesek között az Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP), a 

Székely Nemzeti Tanácsot (SZNT), a Partiumi Autonómiatanácsot (PAT) és a Magyar 

Ifjúsági Tanácsot (MIT) említette.  

 

Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott asszony részt vett az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács tisztújító küldöttgyűlésén 
2015. október 17. – MTI, kormany.hu 

Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott asszony Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

úr megbízásából részt vett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács október 17-i tisztújító 

küldöttgyűlésén. Az erdélyi magyarok honosításában nagy szerepet vállaló szervezet 

kézdivásárhelyi ülése főként az érdekképviselet eddigi eredményeiről és jövőbeni céljairól 

szólt. Megbízott Asszony a rendezvényt megelőző napon az erdélyi magyarok érdekeit 

képviselő szervezetek vezetőivel is (többek között az RMDSZ ügyvezető alelnökével Kovács 

Péterrel, Bíró Zsolttal a Magyar Polgári Párt elnökével, valamint Izsák Balázzsal a Székely 

Nemzeti Tanács elnökével) megbeszélést folytatott. Dr. Szili Katalin ismételten felhívta a 

figyelmet az összefogás fontosságára s arra, hogy az autonómia, mint a magyarság közös 

ügye, nem kerülhet a pártérdekek fogságába. Kihangsúlyozta, hogy amíg nem sikerül az 

érdekellentéteket félretéve a magyarságon belül konszenzust kialakítani, addig ne várjunk 

eredményeket érdekeink érvényesítésében! 

 

Kétszázötvenmillió forintért árulták volna az állampolgárságot Fidesz-közeli 
üzleti körök 
2015. október 17. – nol.hu, Népszabadság, Magyar Nemzet 

Egy birtokunkba jutott, a miniszterelnök asztalára is eljutó tervezet szerint a magyar 

állampolgárságért kért nyolcszázezer euró mellett javasolták a külhoni magyaroknak szóló 

egyszerűsített állampolgársági eljárás megszüntetését is. Az állampolgársági befektetési 

program beindítását a letelepedési kötvény sikerén felbuzdult Fidesz-közeli üzleti körök 
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javasolták a kormánynak még tavaly nyáron, értesülésünk szerint részben ugyanazok, akik 

2012 végén a fideszes Rogán Antal keze alá dolgozva a most futó, főként offshore 

vállalatokat gazdagító letelepedésikötvény-programot is kidolgozták. Nem Magyarország 

lenne az első, amely befektetés fejében áruba bocsátja állampolgárságát – mutattak rá a 

tervezet készítői. Európában Málta és Bulgária híresült el erről a lehetőségről. A terv 

szerint évente legfeljebb ezer család juthatna pénzért magyar állampolgársághoz. A 

kormányfő állítólag nem akart újabb frontot nyitni az Európai Unióval, és nem értett egyet 

a külhoni magyarság egyszerűsített állampolgársági eljárásának megszüntetésével sem. 

 

EMNP: miért ne lehetne Erdélyben is rezsicsökkentés? 
2015. október 16. – Krónika, MTI, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A rezsicsökkentés jelszavával vág neki az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a 2016-os 

önkormányzati választásoknak – derült ki Szilágyi Zsolt pártelnöknek a párt 

kézdivásárhelyi országos küldöttgyűlésén pénteken mondott beszédéből. Megemlítvén, 

hogy a magyarországi rezsicsökkentési erőfeszítések után Bukarestben a korrupcióellenes 

ügyészség (DNA) vizsgálja a vízszolgáltató sorozatos díjemeléseit, kijelentette: „ha 

Magyarországon és Bukarestben lehet, miért ne lehetne Erdélyben is” rezsit csökkenteni. 

Szilágyi Zsolt úgy vélte, 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. Szilágyi Zsolt szerint az EMNP a magyar képviselet 

megerősítését tűzi ki célul a jövő évi önkormányzati választásokra. Úgy vélte, ehhez 

versenyeznie kell a többi magyar párttal azokon a vidékeken, ahol tömbben él a 

magyarság, és együtt kell működnie velük azokon a településeken, ahol a verseny 

veszélyeztetné a magyar képviseletet. 

 

Biró Zsolt: Szilágyi Zsolt szégyellje magát! 
2015. október 16. – maszol.ro 

„Szilágyi Zsolt szégyellje magát. Magatartásával végérvenyesen kiírta magát, ha nem is az 

erdélyi magyar politikából, de a jobboldali politikából biztosan” – jelentette ki a 

Maszolnak péntek este a Magyar Polgári Párt elnöke. A Néppárt kézdivásárhelyi 

küldöttgyűlése előtt tartott kiértékelőjében Szilágyi Zsolt azzal vádolta meg az MPP 

elnökét, hogy „júdáspénzt” fogadott el az RMDSZ-től, és emiatt hiúsult meg a két politikai 

szervezet jövő évi választási együttműködéséről szóló megállapodás.  Biró Zsolt 

megerősítette: valóban tárgyalt az év elején Szilágyi Zsolttal az esetleges választási 

együttműködésről, de nem háromszor, ahogy az EMNP elnöke állítja, hanem csak két 

alkalommal. „Jó lenne, ha arra is emlékezne, hogy a második beszélgetés alkalmával nem 

tudott semmilyen konkrétumot bemutatni azzal kapcsolatosan, amiről az első 

találkozónkon tárgyaltunk” – mondta a politikus, hozzátéve, hogy húsvét óta nem 
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találkoztak Szilágyi Zsolttal, és kettejük közül az EMNP elnöke az, aki kibújik a felelősség 

elől. 

 

Kitiltották Bogdan Diaconut az Adevarultól 
2015. október 16. – Erdély Ma, maszol.ro, Marosvásárhelyi Rádió 

Letiltották az egyik legnagyobb bukaresti napilap, az Adevarul felületéről Bogdan Diaconu 

publicisztikai írásait. Ezt maga a magyargyűlölő megnyilvánulásairól elhíresült képviselő 

jelentette be. Legutóbbi magyargyalázó cikkét a közzétételt követően pár perccel már 

törölte is oldaláról az Adevărul szerkesztősége, és közölték vele, hogy felfüggesztik a vele 

való együttműködést, tehát nem tehet közzé több írást az ismert bukaresti híroldal 

véleményrovatában. 

 

Megkezdődtek a pártközi egyeztetések Soós Zoltán támogatásáról 
2015. október 16. – maszol.ro 

Az RMDSZ, az MPP és az EMNP vezetői megkezdték a tárgyalásokat a jövő évi 

helyhatósági választásokra vonatkozó együttműködésről – tudta meg a maszol.ro 

pénteken Brassai Zsombortól. A Maros megyei RMDSZ szervezet elnöke a Maszolnak 

elmondta, elkezdték az álláspontok egyeztetését, de megvárják a Szövetségi Képviselők 

Tanácsának ülését, és azt követően folytatják a tárgyalásokat. A három párt korábban 

abban egyezett meg, hogy az előválasztás győztesét közös polgármesterjelöltjüknek 

tekintik. Az előválasztást az RMDSZ-es Soós Zoltán nyerte. 

 

Kovács Péter: jó esély van visszanyerni a képviselői mandátumot Arad 
megyében 
2015. október 16. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A megváltozott parlamenti választási törvény újra megyei listákra való szavazást ír elő, és 

ezzel a módszerrel jó esélye van az Arad megyei magyaroknak arra, hogy visszaszerezzék 

parlamenti képviseletüket. Erről Kovács Péter beszélt péntek délután az RMDSZ Arad 

megyei szervezetének küldöttgyűlésén. „Az elmúlt két parlamenti választáson alkalmazott 

törvény lutri volt, hiszen nem lehetett tudni, melyik jelölt jut mandátumhoz. Jelenleg 

azonban nagyon sok munkával, egységes fellépéssel és a választók iránti lehető legnagyobb 

alázattal, újra bejuthat a megyéből egy magyar politikus Románia Parlamentjébe” – idézte 

az RMDSZ hírlevele az ügyvezető elnököt. 

 

Szili Katalinnal egyeztetett Biró Zsolt 
2015. október 17. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Az erdélyi magyar autonómiatörekvésekről, autonómiastatútumokról, az 

autonómiaküzdelem lépéseinek összehangolásáról, a román–magyar diplomáciai 

kapcsolatok alakulásáról, aktuálpolitikai kérdésekről, a jövő évi választási esztendő 

kihívásairól is szó esett Szili Katalin miniszterelnöki megbízott és Biró Zsolt MPP-elnök 
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marosvásárhelyi megbeszélésén. Az MPP sajtóirodája által kibocsátott közlemény szerint 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott ismertette elképzeléseit, terveit az erdélyi és 

különös tekintettel a székelyföldi autonómiakoncepciók összehangolásának lehetőségeiről. 

A felek egyetértettek abban, hogy az autonómia az ügyről szól, és nem a pártokról, ezért 

addig kell vitázni, míg létrejön a megállapodás. „A konszenzuskereséshez szükség van a 

párbeszédre, ezt viszont nehéz tető alá hozni, ha vannak, akik sértődötten félreállnak, 

hiúsági kérdésként kezelik ezt" – vélekedett Biró Zsolt, aki pártja részéről ismételten 

felajánlotta a közvetítő szerepet ebben a kérdésben. 

 

Rómer Flóris Terv a határon túli épített örökség megőrzésére 
2015. október 17. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma 

Nagyváradon, egy konferencia keretében mutatta be Puskás Imre, a Miniszterelnökség 

kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára a Rómer Flóris Tervet, amellyel 

Magyarország 2016-tól évi 200 millió forintot fordít a kárpát-medencei, határon túli 

épített kulturális örökség megőrzésére. A helyettes államtitkár az MTI-nek elmondta: a 

program célja megőrizni és megmenteni azokat a magyar kultúrához tartozó és az 

identitás megőrzése szempontjából fontos épületeket, szakrális és nem szakrális tereket, 

amelyeket a magyarság létrehozott az elmúlt több mint ezer év alatt a Kárpát-medencében. 

 

Új elnöke van a Kolozs megyei nőszervezetnek 
2015. október 17. – maszol.ro 

A Kolozs megyei nőszervezet tisztújító küldöttgyűlést tartott pénteken délután 

Kolozsváron. A küldöttgyűlésen jelen volt az Országos Nőszervezet részéről Horváth Anna, 

Kolozsvár alpolgármestere, Hegedűs Csilla és Fehér Kardos Gabriella országos alelnökök, 

valamint Csoma Botond, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke és László Attila Kolozs megyei 

szenátor. A küldöttgyűlést a leköszönő elnök, Oláh Emese nyitotta meg. Elmondta, nem 

kíván további mandátumért versenybe szállni, és Fekete Emőkét javasolta a megújuló 

nőszervezet élére. Fekete Emőke nagy tapasztalattal rendelkezik mind a 

közösségszervezés, mint a közigazgatás terén, volt városi tanácsos, államtitkári rangú 

államtanácsos, valamint a Kolozs megyei Tanács alelnöke is. 

 

Átadták a Székelyföldért cselekvők 2015-ös Orbán Balázs-díjait 
2015. október 17. – maszol.ro, Erdély Ma, transindex.ro, Krónika 

A VI. Székelyföld Napok egyik csúcseseményeként határozta meg a szervező három székely 

megye vezetése a közösen alapított Székelyföldi Orbán Balázs-díj átadását. A péntek esti, 

csíkszeredai ünnepségen Pál atya, Lányi András és a LÁM Alapítvány képviselete vette áz 

idén a kitüntetést. 
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„Hősökké kell válnunk!” – Megemlékezés Agyagfalván 
2015. október 18. – Krónika, szekelyhon.ro 

Több százan tisztelegtek vasárnap az 1848-as, népfelkelésre hívó székely nemzetgyűlés 

emléke előtt Agyagfalván, a történelmi eseményeknek emléket állító szoborcsoportnál. A 

Hargita megyei ünnepség résztvevőit Farkas Mózes bögözi polgármester köszöntötte, 

hangsúlyozva az évente megrendezendő esemény fontosságát. Incze Csongor, a Hargita 

Megyi Tanács alelnöke emlékeztetett, a 167 évvel ezelőtti gyűlésen „minden régió és 

minden társadalmi réteg képviseltette magát: az egyének és különböző csoportok egyaránt 

félretették önző érdekeiket, és összefogtak”. Véleménye szerint ez gyönyörű példája annak, 

hogy egységbe tömörülve erőn felül tud teljesíteni a székelység, amelyre napjainkban is 

nagy szükség van. 

 

Anyanyelvhasználat a közigazgatásban témában szervezett kerekasztal-
beszélgetést a KAT 
2015. október 18. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

A Kulturális Autonómia Tanács (KAT) Nemzetpolitikai kerekasztal című, új 

rendezvénysorozatának első beszélgetésére került sor október 16-án, pénteken, a 

Kolozsvári Állami Magyar Színház stúdiótermében. A rendezvényen öt partnerintézmény 

– két egyetem és három kisebbségi ügyekkel foglalkozó kutatóközpont – által javasolt 

előadó a közigazgatásban történő anyanyelvhasználat témáját járta körül. Székely István, a 

KAT elnöke a kerekasztal célkitűzései kapcsán kiemelte: "a rendezvény célja a nemzeti 

létünk szempontjából releváns kérdések körüljárása tudományos megközelítést alkalmazó 

előadók bevonásával. Meggyőződésünk, hogy az egyes szakpolitikai kérdések 

megfogalmazásában, a megoldások keresésében szakemberek bevonása, az állításukra való 

odafigyelés elengedhetetlen. A beszélgetés kép- és hanganyagát rögzítettük, amelynek 

utólagos hasznosítását tervezzük." 

 

Tovább bonyolódik a Ráduly-ügy 
2015. október 19. – Krónika  

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) nem vonja vissza a vádemelést 

Csíkszereda volt polgármestere és hivatalának gyakorlásától eltiltott alpolgármestere 

esetében – derül ki a vádhatóságtól kapott tájékoztatásból. Miután többszöri halasztás 

után az október 8-án kihirdetett ítélet szerint a Hargita megyei törvényszék a Ráduly 

Róbert Kálmán és Szőke Domokos ügyvédjei által korábban a vádirattal kapcsolatosan 

emelt kifogások nagy részét elfogadta, jelentős mennyiségű bizonyíték kizárását rendelte 

el. 
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Jogvédők tiltakoznak a „jelképvédő” törvénytervezet ellen 
2015. október 19. – Krónika 

Közleményben tiltakozott pénteken hat romániai jogvédő szervezet – köztük a Romániai 

Emberjogvédelmi Egyesület, a Helsinki Bizottság (APADOR – CH), az ActiveWatch és a 

Román Akadémiai Társaság – 36 kormánypárti honatya azon kezdeményezése ellen, hogy 

nyilvánítsák bűncselekménnyé a román nemzeti jelképekkel szembeni tiszteletlenséget. A 

közlemény szerint éppen elegendő, hogy jelenleg ezért szabálysértési bírság róható ki, a 

bűncselekménnyé nyilvánítás pedig csak azt szolgálja, hogy megakadályozza a hatóságok 

nyilvános bírálatát. 

 

Szülőföldön magyarul - Október 19-én kezdik kifizetni a támogatást 
2015. október 16. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Szülőföldön magyarul nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatást a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. bizottsági határozata alapján az OTP Bank 2015. október 

19-én átutalja a jogosult pályázók számlájára. 

 

Újra a Petíciós Bizottság előtt a Beneš-dekrétumok 
2015. október 16. – hirek.sk, Új Szó 

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága október 15-ei ülésén elfogadott és további 

tárgyalásra ajánlott egy újabb petíciót, amely a Beneš-dekrétumokat igyekszik 

megtámadni, s amelyet az érsekújvári Práznovszky Miklós és társai nyújtottak be az 

Európai Parlamentbe. 

 

Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége 
2015. október 17. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte október 17-én a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége. A révkomáromi megemlékezés részét képezte a Felvidéki Magyar Pedagógusok 

Háza emeleti szárnyának átadása, egy emlékfa közös elültetése a Tiszti Pavilon udvarán és 

a díjátadással egybekötött ünnepi ülés a Selye János Egyetem Konferencia-központjában. 

 

Az MKP egyetért az oktatási miniszter leváltásával 
2015. október 17. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja teljes mértékben kiáll a parlamenti ellenzék egyes pártjainak 

kezdeményezése mellett, amely az oktatási miniszter leváltására irányul. Juraj Draxler 

rövid minisztersége alatt nem csupán szakmai alkalmatlanságát és hozzá nem értését 

igazolta, hanem több ízben – így a magyar oktatási szakértőkkel és a kisiskolák érdekében 

indított petíció szervezőivel folytatott tárgyaláson is – elfogadhatatlan arroganciájáról tett 
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tanúbizonyságot – hangsúlyozta nyilatkozatában A. Szabó László, az MKP oktatási és 

kulturális alelnöke. 

 

A nyitrai Vas Turul újjászületésének ünnepe 
2015. október 17. – Felvidék Ma, hirek.sk 

100 évvel ezelőtt a világháború áldozatainak emlékére, a hadiözvegyek és árvák 

megsegítésére több városban is felállították az áldozatkészség szobrát: Pozsonyban, 

Pőstyénben, Losoncon. Nyitrán a Városház téren a vidék nemességének kezdeményezésére 

a Vörös Kereszt Egylet állíttatta a Vas Turult, mely most új testet öltött. Alsóbodokon 

valósult meg október 17-én a Vas Turul újjászületésének ünnepsége, melynek védnöke 

Csáky Pál európai parlamenti képviselő, szakrális védnöke pedig Ďurčo Zoltán, a Nyitrai 

Egyházmegye püspöki helynöke voltak. 

 

„Felvidéki séta“ a Rákóczi Szövetség szervezésében 
2015. október 18. – hirek.sk 

Közel száz felvidéki és magyarországi középiskolás indult útnak a hétvégén, hogy 

felfedezze és megismerje a felvidéki bányavárosok történelmi, valamint kulturális kincseit. 

A „Felvidéki séta“ elnevezésű program a Rákóczi Szövetség szervezésében valósulhatott 

meg. 

 

Pellegrini: Szávay nemleges választ adott, törvényt módosítunk 
2015. október 18. – bumm.sk, hirek.sk 

A szlovák parlament törvény módosít, miután a Jobbik magyarországi ellenzéki párt 

alelnöke nem hajlandó eleget tenni a képviselők kérésének, és Dunaszerdahelyen nyitott 

képviselői irodáját nem zárja be – nyilatkozta Peter Pellegrini házelnök a TA3 Politikában 

című vitaműsorában. Pellegrini elmondta, Szávay István az iroda bezárására vonatkozó 

kérésüket elutasította, ezt ő egyértelmű provokációként értékeli. „Egészen biztos, hogy 

nem a szlovákiai magyar kisebbség helyzete iránt érdeklődik, saját magát szeretné 

prezentálni. Üzenem neki, turistaként országunk szívesen látja, de ilyesmit nem tűrünk“ – 

hangsúlyozta. 

 

Schöpflin György: a politikai nyomásgyakorlás szerepe jelentős 
2015. október 18. – Felvidék Ma 

Schöpflin György a Kisebbségi Intergroup ülésen elhangzottak kapcsán elmondta: „Azt 

kívántam megvilágítani, hogy az Európai Unió, Európa, Amerika, vagyis a Nyugat 

alapvetően nem szimpatizál ezekkel a nyelvi kisebbségekkel, ezért csak akkor lép közbe, ha 

azok várhatóan erőszakhoz folyamodnak. Erre két képviselő társam is azonnal azzal 

rukkolt elő, hogy én – ezek szerint – egy balkáni megoldást kívánok ráerőszakolni 

Szlovákiára, ráadásul erőszakot, háborút akarok, ami persze szintén nem igaz. Én nem ezt 
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mondtam. Ez félreértelmezése, félrefordítása annak, amit bárki hallhatott. Nagy József, a 

Most-Híd képviselője verte nagydobra mindezt.” 

 

Nem akart a terített asztalhoz ülni 
2015. október 18. – Új Szó 

Orosz Örs, az MKP listáján induló Fiatal Függetlenek vezetője terjedelmes interjút adott az 

Új Szónak. Ebben elmondta: „Célunk, hogy alternatívát nyújtsunk, elinduljunk előre. 

Legyünk őszinték magunkkal szemben: a felvidéki magyar közösség számára az elmúlt 25 

év nem sikertörténet. Ez tény. Elszegényedés, fiatalok elvándorlása, nacionalista 

támadások, eközben pedig a kisebbségi jogok csak minimálisan bővültek. Megmaradásunk 

nincs biztosítva, ezt bizonyítja a 110 ezres fogyás is, amit elszenvedtünk.” 

 

Csáky Pál nem lesz a listán, indul Bauer Edit 
2015. október 18. – Új Szó 

2012-höz képest az első 10 jelölt nagyjából fele cserélődhet le az MKP választási listáján, a 

11–20. helyen még nagyobb lehet a változás. A párt vezetése azóta minimálisan változott, 

ám a régiókból új arcok jöhetnek. Horváth Árpád (2012-ben 4.), Fenes Iván (5.), Csáky Pál 

(10.) biztosan nem lesz az első tízben, várhatóan Őry Péter (7.) sem. 

 

MKP: lista egy hónap múlva 
2015. október 18. – Új Szó 

A vártnál kevesebb „külsős” nevet tartalmazó választási listával vághat neki a kampánynak 

az MKP. Eredetileg már nyár elején jóváhagyták volna a listát, ám végül csak 

novemberben döntenek róla. Van még két nagyobb kérdőjel: Szigeti László szereplése és az 

első helyezett személye. Az Új Szó információi szerint Berényi József és Szigeti László 

mellett Bárdos Gyula volt államfőjelölt lesz az első háromban. Utánuk járási 

listavezetőként Farkas Iván alelnök (Érsekújvár), Menyhárt József (Dunaszerdahely) és 

Samu István (Komárom) is ott lesz az első tízben – ők várhatóan a 4–7. hely valamelyikét 

kapják. 

 

Tanácskozás a vajdasági magyar tájházakról 
2015. október 17. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A vajdasági magyar tájházak múltjáról, jelenéről és jövőjéről tanácskoztak Adán. A 

rendezvény helyszínén megtekinthető volt egy időszakos kiállítás is a tájházak szakszerű 

kezeléséről. A szakmai találkozó elsődleges célja a tapasztalatcsere volt a 

rokonintézmények között, illetve, hogy a szakemberek szakmai útmutatót vagy segítséget 

kapjanak a további munkájukhoz. A szakmai konferencia helyszínén az előadások mellett 

megtekinthető volt a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak a tájházak szakszerű kezelését 
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bemutató időszakos kiállítása is. A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap 

támogatta. 

  

A Magyar Mozgalom a Szabadkai Rádió ügyéről 
2015. október 17. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Aggályos, hogy a Szabadkai Rádió Magyar Szerkesztőségének munkatársai sem 

támogatják azt a megoldást, mely szerint a jogi formáját tekintve magánalapítású, 

kereskedelmi műsorszolgáltató Pannon Rádiónak adják oda a 89,6 Mhz-es közszolgálati 

hullámhosszt frekvenciapályázat nélkül – írja közleményében a Magyar Mozgalom. 

Hozzáteszik, ez a jogilag megkérdőjelezhető megoldás a dolgozók szerint a Szabadkai 

Rádió Magyar Szerkesztősége önálló arculatának és műsorszerkesztési önállóságának 

feladását jelentené. A közleményben arra is kitérnek, hogy a Magyar Mozgalom az MNT 

által létrehozandó önálló Szabadkai Magyar Rádió Alapítványt látja törvényes és 

működőképes megoldásnak 

  

Magyarkanizsa: Fél évszázadot ünnepelt a Beszédes József Mezőgazdasági és 
Műszaki Iskolaközpont 
2015. október 17. – Pannon RTV 

Fennállásának fél évszázados jubileumát ünnepelte a magyarkanizsai Beszédes József 

Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont. Az eseményen az iskola jelenlegi pedagógusai 

mellett megjelentek a már nyugállományban lévő pedagógusok is. Hajnal Jenő Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke a magyarkanizsai középiskolának a vajdasági magyar nyelvű 

oktatásban betöltött szerepét méltatta ünnepi felszólalásában. 

 

Kispest - Szórványlétben 
2015. október 18. – Magyar Szó 

Kispest említésekor az emberek többségének Budapest XIX. kerülete jut az eszébe, és csak 

nagyon kevesen gondolnak a Szvetityevó melletti kis falucskára, amely Topolya községben, 

a pobedai helyi közösségben található. Szvetityevótól másfél kilométerre található ez a két 

utcából álló kis település. A Mező és a Harcos utcában összesen 18 ház áll, és 42-en laknak 

itt. Létezését 1937-től datálják, amikor állítólag letelepedett itt egy Pesti nevű vagy Pestről 

érkezett ember. 

 

Gálaest – a szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ 145 éve 
2015. október 18. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Szombaton ünnepelte fennállásának 145 évét Vajdaság legidősebb, folyamatosan működő 

kulturális szervezete, a szabadkai Népkör. Kiállításmegnyitóval, díjkiosztó ceremóniával és 

gálaműsorral ünnepeltek. A szabadkai Népkör, a gálaműsort megelőzően, idén készült 

népkörös pillanatok fényképeiből készített kiállítást. Az eseményen kiosztották az 

Interetno fesztivál képekben és a szabad téma fotópályázatának díjait is. Az ünnepi műsor 
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az intézmény által alapított díjak és elismerések átadásával vette kezdetét. A Népkör 

Magyar Művelődési Központ a Pannon RTV-nek is megköszönte, hogy évről évre az 

Interetno fesztivál médiatámogatója volt. 

  

A falu újratelepítésének 230. évfordulóját ünnepli Bácsfeketehegy 
2015. október 18. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Ott ahol élet van, ott jövőkép is van – hangzott el a bácsfeketehegyi református 

egyházközség ünnepi istentiszteletén a falu újratelepítésének 230. évfordulóján. Vasárnap 

zsúfolásig megtelt a templom. Folyamatosan érkeztek vasárnap reggel az évfordulót 

ünneplő gyülekezeti tagok a templomba. Az istentiszteleten megjelentek Kishegyes község 

elöljárói, a VMSZ és a Magyar Nemzeti Tanács vezetői, testvértelepülési és 

testvérgyülekezeti küldöttségek is. 1785-ben a Kunhegyesről érkező családok töltötték meg 

újra élettel Bácsfeketehegyet, és az ő példamutatásuk örökérvényű számunkra, mondta a 

helyi közösség tanácselnöke, Bojtos Béla. 

  

Lépésről lépésre a tehetséggondozás útján 
2015. október 18. – Pannon RTV 

A zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány szervezésében tartották meg a Lépésről lépésre a 

tehetséggondozás útján elnevezésű programsorozatot. Az utolsó foglalkozást szombaton 

tartották meg az óbecsei Than Emlékházban. Az októberi műhelymunkákon az általános 

iskolák felső osztályos tanulói vettek részt. Az elmúlt hétvégéken biológiáról és 

ökológiáról, valamint kémiáról és gyógyszerészetről tartottak előadást és műhelymunkát a 

diákoknak. A szombati záróprogram témája a képzőművészet és a műtárgyvédelem volt. 

 

Hamarosan lejár az ungvári magyar főkonzul megbízatása 
2015. október 18. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Befejezi ukrajnai diplomáciai tevékenységét Bacskai József. A jelenlegi ungvári főkonzul a 

magyar kormánynál folytatja munkáját, melynek során szem előtt tartja majd a két ország 

további sikeres együttműködését. A hírt a Lemberg Megyei Tanács elnökével, Petro 

Kolodijjal tartott találkozón jelentették be – tette közzé a mukachevo.net hírportál október 

17-én. 

 

Utolsó ülését tartotta pénteken a Kárpátaljai Megyei Tanács 
2015. október 17. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A megyei önkormányzat hivatalos portáljának beszámolója szerint az ülésre meghívták 

Kárpátalja kormányzóját, az állami hatóságok megyei vezetőit, a járási önkormányzatok és 

a járási állami adminisztrációk elnökeit, illetve a járási rangú városok polgármestereit. 

Ezenkívül az ülésen jelen voltak többek között Trieb Gergely, Magyarország ungvári 

konzulja, Viktor Harapko, a Litván Köztársaság tiszteletbeli ungvári konzulja, valamint 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/utolso-uleset-tartotta-penteken-a-karpataljai-megyei-tanacs/
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Brenzovics László és Robert Horvat parlamenti képviselők. Volodimir Csubirko, a megyei 

tanács elnöke napirend előtti felszólalásában emlékeztetett, hogy néhány nap híján öt 

évvel ezelőtt választották meg a megyei önkormányzat jelenlegi összetételű testületét, így 

annak megbízatása hamarosan lejár. 

 

Jótékonysági koncertet szervez Kárpátalja javára Szentendre 
2015. október 17. – MTI, karpatalja.ma, Magyar Hírlap 

Jótékonysági koncertet szervez a kárpátaljai magyarok javára Szentendre a Söndörgő 

együttes közreműködésével. A beregszász-bulcsúi református egyházközséget támogató 

koncertet október 25-én tartják a szentendrei könyvtár színháztermében. A kezdeményező 

Petricskó Zoltán alpolgármester az MTI-ek elmondta, hogy mint Kárpátaljáról származó 

ember, és mint az önkormányzati testület tagja is fontosnak tartotta, hogy segítsék az 

ottani, nagyon nehéz körülmények között élő magyarokat. 

 

Magyar-ukrán területfejlesztési szervezet alakult Kisvárdán 
2015. október 16. – MTI, origo.hu, orientpress 

Magyar-ukrán területfejlesztési szervezet alakult pénteken Kisvárdán. Seszták Miklós 

nemzeti fejlesztési miniszter az alapító közgyűlésen kiemelte, hogy a Tisza Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi Társulás az első olyan szerveződés, amely egy európai uniós 

ország és egy közösségen kívüli állam egymással szomszédos térsége között jött létre. A 

tárca vezetője hozzátette, hogy a társulás a közös fejlesztéspolitikai lehetőségét teremti 

meg Magyarország és Ukrajna határ menti térségében, s az együttműködő felek uniós 

források bevonásával jelentős eredményeket érhetnek el a jövőben. A szervezet egyezségi 

okmányát és alapszabályát az alapítók nevében Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Közgyűlés Fidesz-KDNP-s elnöke, Volodimir Csubirko, az ukrajnai Kárpátaljai 

Megyei Tanács elnöke és Leleszi Tibor (Fidesz-KDNP), Kisvárda polgármestere írta alá. 

 

A csepeli támogatás jó helyre került 
2015. október 16. – karpatinfo.net 

Mint arról már korábban is hírt adtunk, Csepel önkormányzata több mint 10 millió forint 

támogatást nyújtott Beregsomnak, Csonkapapinak és a Beregszászi 6. sz. Általános 

Iskolának. A fejlesztési és humanitárius célra szánt pénzadományból a két faluban iskolák 

nyílászáróinak cseréjét és az óvodák fűtésrendszerének felújítását valósították meg, 

továbbá az óvodák növendékeinek közel féléves étkeztetését biztosították. A fennmaradó 

összegből Beregsomban közel 60 rászoruló család részesült egyenértékű 

élelmiszercsomag-támogatásban, míg Csonkapapiban a helyi szociális konyha 

működtetését segítették. A Beregszászi 6. Számú Általános Iskola vezetése pedig az 

intézmény felújítására fordította a kapott összeget. 
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Mulatsággal ünnepelt a 25 éves Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája 
2015. október 19. - Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának bár a nyelvoktatás a fő profilja, ugyanakkor a 

népdal, népzene, népművészeti programok is nagy szerepet kapnak. 1999-ben indították el 

„mulatság“ mozgalmukat, így természetes volt, hogy fennállásuk 25. jubileumát is 

mulatsággal ünneplik meg. A rendezvényre pénteken este Tarcsafürdőn/Bad 

Tatzmannsdorf került sor. 

 

Interjú Nagy Ildikóval a New York-i Magyar Ház programjairól 
2015. október 16. – Nemzeti Regiszter 

Nagy Ildikó 7 évvel ezelőtt költözött New Yorkba, amerikai jazz zenész férjével 

Magyarországon ismerkedett meg, s ide tervezték a közös jövőt. 4 évvel ezelőtt került a 

New York-i Magyar ház néptáncegyütteséhez néptáncpedagógusként. Rövid idő alatt 

bebizonyította, hogy programszervezői készsége s egykori szerkesztői tapasztalata révén 

képes megbirkózni a ház vezetésével. Megkapta a bizalmat, ő pedig nagy lendülettel 

nekilátott a ház életét felpezsdíteni. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2737470/
https://www.nemzetiregiszter.hu/interju-nagy-ildikoval-a-new-york-i-magyar-haz-programjairol
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   
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