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Florea: törvénytelen lenne az utcanévtáblák kétnyelvűsítése 
2015. október 21. – MTI, Krónika, Maszol.ro 

Megerősítette Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere szerdán, amit már korábban 

feltételeztünk: a polgármesteri hivatal által közzétett feladatfüzet szerint egymillió lejt 

költene a városháza olyan utcanévtáblákra, amelyeknek nincs köze a valós 

kétnyelvűséghez. Ugyanolyan táblákat készíttetnek, mint amilyenek eddig is voltak: „Piaţa 

Trandafirilor tér” felirattal, s nem „Piaţa Trandafirilor – Rózsák tere” szöveggel, mint 

ahogyan azt a magyar közösség elvárta volna. A Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) 

képviselői szerdán közleményben hívták fel a figyelmet arra, hogy a marosvásárhelyi 

polgármesteri hivatal 7188 utcanévtábla elkészítésére írt ki versenytárgyalást, de csupán 

1715 tábla esetében jelölte meg, hogy kétnyelvű táblát kér, és ezeknél is olyan 

táblaméreteket szabott meg, amelyek lehetetlenné teszik a kétnyelvű feliratozást. 

 

Pásztor: Alapok az előttünk álló évek politizálásához 
2015. október 21. – Magyar Szó 

„Ez az első olyan alkalom, hogy társult tagként vagyunk jelen a Néppárt kongresszusán, ez 

azt jelenti, hogy szavazati jogunk is van, négy szavazattal rendelkezik a Vajdasági Magyar 

Szövetség a taglétszámával, súlyával összhangban. Hozzá tudunk tehát járulni ahhoz a 

szavazattömbhöz, amelynek adott esetben fontos kérdésekben kell döntenie. A jelenlegi 

közgyűlés a Néppárt elnökét, alelnökeit, főtitkárát választja meg, s mint tudjuk, az alelnöki 

jelöltek sorában Gál Kinga képviselő is ott van. Most reményeink szerint hozzájárulhatunk 

ahhoz, hogy sikerrel vegye a megmérettetést” nyilatkozta a Magyar Szónak 

Spanyolországból, a Néppárt madridi üléséről Pásztor István, a VMSZ elnöke. 

 

Egy ukrán párt sem vállal felelősséget a magyarok számára fontos ügyekért 
2015. október 21. – Kárpátalja 

A vasárnapi önkormányzati választások megmutatják majd, hogy mekkora a kárpátaljai 

magyar közösség ereje. Képesek vagyunk-e a két magyar párt közös listáján induló 

jelölteket bejuttatni a Kárpátaljai Megyei Tanácsba? Ott lesznek-e a járási tanácsokban 

kellő számban a magyar közösségünk jogaiért küzdő magyar pártok képviselői? Lesznek-e 

magyar polgármesterek a városainkban? Vagy a kárpátaljai magyarok többsége számunkra 

idegen célokat zászlajukra tűző ukrán pártokat támogat majd szavazatával, esetleg el sem 

megy választani? Komoly a tét, és ennek megfelelően a magyar pártok képviselőjelöltjei és 

a KMKSZ vezetői megyeszerte kampánygyűléseken igyekeznek meggyőzni a 

választópolgárokat arról, hogy menjenek el választani, és szavazzanak a magyar pártok 

jelöltjeire. 
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Budafok-Tétény önkormányzata: a magyar településeken is gyújtsanak 
őrtüzeket Székelyföldért! 
2015. október 21. - MTI 

Budafok-Tétény önkormányzata arra kéri a magyar települési önkormányzatokat, hogy 

gyújtsanak őrtüzet a szolidaritás jeléül a székelyföldi autonómia támogatására szombaton 

17.45 órakor. Karsay Ferenc (Fidesz-KDNP), a XXII. kerület polgármestere és Szabolcs 

Attila (Fidesz), a kerület országgyűlési képviselője, a parlament nemzeti összetartozás 

bizottságának alelnöke szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleményükben arra hívták fel a 

figyelmet: Székelyföldön a magyar pártok és politikai szervezetek összefogásával készülnek 

arra, hogy szombat este őrtüzekkel és az ég felé irányított fénycsóvákkal világítsák ki a 

régió történelmi határait. 

 

Együttműködik a BBTE a Debreceni Egyetemmel 
2015. október 21. – MTI, Krónika 

Kettős doktorképzésről írtak alá keretmegállapodást a Debreceni Egyetem (DE) és a 

kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettesei szerdán a hajdú-bihari 

megyeszékhelyen, számolt be az MTI. Bartha Elek, a DE rektorhelyettese kiemelte: 

intézményük jelentős részt vállal közös nemzetpolitikai szempontból a Kárpát-medence 

egységes oktatási terének megvalósításában. Ebben a folyamatban pedig fontos szerepet 

játszik a BBTE-vel való szoros kapcsolat. Elmondta, hogy a kolozsvári egyetem magyar 

tagozatán tanuló nyolcezer hallgató között jelentős számú magyarországi diák is van. 

 

Pontát és Şovát beidézték 
2015. október 21. – Erdély.ma 

Victor Ponta kormányfőt és Dan Şova szenátort, illetve a Turceni–Rovinari-ügy többi 

vádlottját november hatodikára idézték be a Legfelsőbb Bíróság elé, ekkor – a tárgyalások 

megkezdése előtt – nyújthatják be az esetleges kérelmeket, kifogásokat vagy tiltakozásokat 

az országos korrupcióellenes ügyosztály által összegyűjtött bizonyítékok kapcsán. Victor 

Pontát még ügyvédi minőségében elkövetett okirat-hamisítás, adócsalásban való, 

folytatólagosan elkövetett bűnrészesség és pénzmosás miatt szeptember 17-én helyezték 

vád alá a Turceni–Rovinari-ügyben. 

 

Király András: előrelépés történt tankönyv-ügyben 
2015. október 21. – Erdély.ma 

Jelentős előrelépés történt tankönyv-ügyben, ugyanis hétfőn, október 19-én aláírták a 

Kisebbségi Oktatásért felelős Államtitkárságon azt a miniszteri határozatot, amely a 

második osztályosok, hiánypótló Magyar anyanyelvi kommunikáció tankönyv kiadását 

hagyja jóvá. A kiadó rövid időn belül teljesítheti a megyei tanfelügyelőségek által 
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benyújtott rendeléseket, ugyanis az említett tankönyv a minisztérium által hivatalosan 

jóváhagyott tankönyvjegyzékbe is bekerül 

 

Másutt is leállhat az autópályaépítés 
2015. október 22. – Erdély.ma, Krónika.ro 

A szerződés felbontásával fenyegetőzik a Bors–Berettyószéplak autópálya-szakaszon 

építkező spanyol–román konzorcium, amellyel alig néhány hónapja, áprilisban írta alá a 

beruházás folytatására vonatkozó megállapodást az országos útügyi hatóság. Az A3-as 

(észak-erdélyi) autópálya hatvan kilométeres szakaszának befejezéséről van szó, amelyre 

az első szerződést 2004-ben még a Năstase kormány kötötte meg az amerikai Bechtel 

társasággal. 

 

Winkler Gyulát választották az SME Europe első alelnökének 
2015. október 21. – Maszol.ro 

Egyhangúlag szavaztak bizalmat szerdán Winkler Gyula EP-képviselőnek, az Európai 

Néppárt madridi kongresszusának margóján megszervezett közgyűlésen, a SME Europe 

első alelnöki tisztségbe való megválasztásakor. Az SME Europe az Európai Néppárt kis- és 

közepes vállalkozásokat támogató lobbi szervezete. A közgyűlés megválasztotta a szervezet 

új elnökét, Bendt Bendtsen EP képviselő személyében, aki korábban gazdasági miniszter 

és a dán kormány miniszterelnök-helyettese volt. Ugyanakkor megválasztották az SME 

Europe új vezetőségi tagjait, elemzés készült az elmúlt időszak tevékenységéről és a 

jövőbeni terveiről, valamint döntés született új tagok felvételéről. 

 

Horváth Alpár: Csiby Károly csak az egyik alapítója a Székely Önrendelkezési 
Tanácsnak 
2015. október 22. – Maszol.ro 

Csiby Károly nyugalmazott egyetemi tanár csak az egyik alapítója a Székely 

Önrendelkezési Tanácsnak, és szóvivőként nyilatkozott a mozgalomról a médiának – 

pontosított a szerkesztőségünkbe eljuttatott helyreigazítási kérelmében Horváth Alpár. A 

Székely Idő című lap főszerkesztője a Megalakult a Székely Nemzeti Tanács ellenzéke című 

– a Székelyhon portál hírét idéző – írásunkra reagált. Közölte, hogy jómaga kezdte 2015 

áprilisában szervezni a mozgalmat, Csiby Károly csak a végén, a „finisben” kapcsolódott be 

a munkába. 

 

Elkezdte működését a Pro Turismo Terrae Siculorum Szövetség 
2015. október 21. – MTI, Maszol.ro 

Pál Zoltán elnökségével alakult meg a Pro Turismo Terrae Siculorum Szövetség, amely a 

turisztikai szolgáltatások hatékonyságának növelését, Székelyföld egységes turisztikai 

desztinációként való megjelenítését, a székelyföldi turizmus fejlesztését, annak egységes 
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módon végzett promoválását, a társult szakmai és gazdasági szereplők 

versenyképességének fejlesztését tűzte ki céljául. 

 

Bűnvádi eljárás indult Ion Iliescu ellen 
2015. október 21. – Krónika.ro 

Emberiesség elleni bűncselekmények elkövetésével gyanúsította meg szerdán a legfőbb 

ügyészség Ion Iliescu volt államfőt és Virgil Măgureanut, a Román Hírszező Szolgálat 

(SRI) korábbi igazgatóját a június 13. és 15. közötti, több ember halálához vezető 1990-es 

bányászjárás ügyében.  Iliescut és Măgureanut szerda reggelre idézték be az ügyészek, 

hogy tudassák velük: bűnvádi eljárást indítottak ellenük. 

 

Ellenzik a kisebbségi alapot 
2015. október 21. – Új Szó 

Hiába szavazta meg nagy többséggel a parlament első olvasatban a Kisebbségi Kulturális 

Alap létrehozásáról szóló javaslatot, az várhatóan elbukik. A kulturális tárca ellenzi a Híd 

elképzelését. „A tervezetben sok tartalmi és jogtechnikai hiba van” – indokolta a kulturális 

tárca álláspontját Jozef Bednár szóvivő. Elsősorban azt kifogásolják, hogy a kisebbségi 

kultúra finanszírozása jelenleg a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, ezért a tárca 

költségvetésében nem szerepel semmilyen összeg a kisebbségi kultúra támogatására. „Az 

igaz, hogy jelenleg a kormányhivatal felel a kisebbségi kultúra finanszírozásáért, de éppen 

ebben a tervezetben javasoljuk, hogy a Kisebbségi Kulturális Alap a jövőben a kulturális 

tárcához tartozzon, természetesen azzal együtt, hogy egy autonóm alap létrehozásáról 

beszélünk” – magyarázta Solymos László, a Híd frakcióvezetője. 

 

Hármas évfordulót ünnepel az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola 
2015. október 21. – hirek.sk 

Egész hónapon át tartó rendezvénysorozattal emlékezik meg hármas évfordulójára az 

érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola: az intézmény épületét 90 évvel ezelőtt adták át a 

gyerekeknek elemi és polgári iskolaként, falai között 65 éve folyik magyar nyelvű oktatás, 

illetve 15 éve viseli Czuczor Gergely papköltő nevét. 

 

Nincs magyar-szlovák megállapodás Bős-Nagymaros ügyében 
2015. október 21. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A magyar kormány semmiféle megállapodást nem kötött a szlovák féllel Bős-Nagymaros 

ügyében, a cél továbbra is a magyar érdek maradéktalan érvényesítése, így főként a 

Szigetköz vízpótlásának biztosítása - mondta Baranyai Gábor, a határokkal osztott 

természeti erőforrások fenntartható használatáért felelős miniszteri biztos. 
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Az MNT reagálása a Szabadkai Rádióval kapcsolatos petícióra 
2015. október 21. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Szabadka város önkormányzatának kellett volna átadni a Szabadkai Rádió magyar 

szerkesztőségével kapcsolatos petíciót – így reagált az MNT elnöke arra, hogy kedden a 

Magyar Nemzeti Tanácsban a kezdeményezők átadták a több mint hatezer támogató 

aláírást. Hajnal Jenő közleményében kiemeli: egyedül az alapító hivatott az intézmény 

sorsával és annak egészével foglalkozni, arról felelős döntéseket hozni. Az MNT elnöke azt 

írja, elődeire, munkájára építkezve kívánja szolgálni a magyar rádiózás ügyét, a testület 

legutóbbi ülésén meghozott döntés szellemében. 

 

Fokozottan figyelnek a Vergődő madár szoborra 
2015. október 21. – Pannon RTV 

November másodikán, halottak napján idén is megemlékeznek az 1944-45-ös magyar 

áldozatokról Szabadkán, a Zentai úti temetőben, a Vergődő madár emlékműnél. A két 

évvel ezelőtti lopás miatt most komoly védelmi rendszert működtetnek a helyszínen. A két 

évvel ezelőtti lopás után tavaly újra emelték a Vergődő madarat. Azóta körbekerített 

területen kamerával és riasztórendszerrel védik. Ezen a helyen mintegy 1000 ember 

nyugszik sírkeresztek nélkül. A Vergődő madár az ő emlékükre készült. 

 

A VMSZ tiltakozik: Törökbecsén a magyarok művelődési épületét jelölték ki 
befogadóhelynek! 
2015. október 21. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Hét Nap 

A Vajdasági Magyar Szövetség Intéző Bizottsága a legerélyesebben tiltakozik a törökbecsei 

Migrációs Tanács szeptember közepén meghozott döntése ellen, amelynek értelmében a 

Tanács a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület székházát jelölte ki a migránsok 

esetleges befogadóhelyéül. Azt is elfogadhatatlannak tartjuk, hogy döntéséről a Tanács 

több mint egy hónapos késéssel értesítette az egyesület vezetőségét. A Vajdasági Magyar 

Szövetség Intéző Bizottsága nyilvánosan felkéri a törökbecsei Migrációs Tanácsot, vizsgálja 

felül szeptember közepén meghozott döntését, és a Jókai Mór Magyar Művelődési 

Egyesület székháza helyett, egy másik lehetséges helyszínt jelöljön ki a migránsok 

esetleges befogadására. 

 

Az 1956-os eseményekre emlékeztek Zentán 
2015. október 21. – Vajdaság Ma 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeztek szerda este a zentai 

Művelődési Ház színháztermében, ahol mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke mondott köszöntőt, majd az egybegyűltek megtekinthették az 56 gyertya lángja 
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című, a forradalom és szabadságharc eseményeire épülő összeállítást. Hajnal Jenő, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, hogy „Ebben a darabban sikerült úgy megidézni 

a múltat, hogy az egyszerre szól a jelennek és a jövőnek is.” 

  

56 éves a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 
2015. október 21. – Pannon RTV 

Kedden ünnepelte megalakulásának 56. évfordulóját a Magyar Tanszék. 1959. október 21-

én tartotta meg székfoglaló beszédét Sinkó Ervin, az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszék első vezetője. A keddi rendezvényen átadták a róla elnevezett Sinkó Ervin 

Irodalmi Díjat. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és a Tanszék egykori 

hallgatója elmondta, az intézménynek az évtizedek során nagy szerepe volt a formálódó 

vajdasági magyar szellemi élet kialakulásában és értelmiség nevelésében. Az ünnepségen 

Molnár Csikós László és Csorba Béla nyugalmazott egyetemi tanár szakmai tevékenységét 

mutatták be. A rendezvény végén a 20 éves anyanyelvi verseny tavalyi első díjazottjait és 

felkészítő tanárait ünnepelték, majd a kiemelkedő hallgatóknak átadták az elismerő 

okleveleket. 

 

Felújított parókiaátadás és falunévtábla-avatás Beregdédában 
2015. október 21. – Kárpátalja 

Október 17-én került átadásra a beregszászi járási Beregdédában a Keleti Partnerség 

program keretében felújított görög katolikus paplak, valamint felavatták a település 

névtábláját. Mindkét eseményen részt vett dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnöke, az ukrán parlament képviselője, Gulácsy Géza, a KMKSZ 

általános alelnöke, Sin Jószef, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, 

Faragó László beregszászi magyar konzul, Juhász Katalin, a KMKSZ Beregdédai 

Alapszervezetének elnöke és Egressy István, Beregdéda polgármestere, valamint 

Levcsenkó Róbert görög katolikus áldozópap. 

 

Felújították a mezőgecsei óvodát 
2015. október 21. – Kárpátalja 

A mezőgecsei óvoda felújításában számos anyaországi település vett részt, köztük 

Kisvárda, Nagyhalász, valamint a Keleti Partnerség program és a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) segítsége is hozzájárult ahhoz, hogy a mezőgecsei 

gyermekek és óvodapedagógusok megfelelő körülmények között dolgozhassanak. A 

támogatásoknak hála az óvodában legutóbb 4 ablakot cserélek ki, teljes körű hőszigetelést, 

hibátlan csatornarendszert kapott a létesítmény, illetve sikerült részben a kazánházat is 

felújítani. A sikeres felújítás örömére október 16-án került sor az immáron megújult 

intézmény ünnepélyes átadójára, amelyen megjelentek azok a személyek, akik jelentősen 

hozzájárultak az óvoda korszerűsítéséhez. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=234828
http://karpataljalap.net/?q=2015/10/21/felujitott-parokiaatadas-es-falunevtabla-avatas-beregdedaban
http://karpataljalap.net/?q=2015/10/21/felujitottak-mezogecsei-ovodat
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Hagyományőrző nap Tiszaásványban 
2015. október 21. – Kárpátalja 

Hosszú ideje nem volt nagyobb szabású kulturális rendezvény a Csap melletti 

Tiszaásványban, ezen kívánt változtatni a KMKSZ Tiszaásványi Alapszervezete, amikor 

első ízben megszervezte a községben a hagyományőrző napot. A rendezvény változatos 

programmal várta a falu apraját-nagyját, amelyre valóban sokan voltak kíváncsiak. A 

jelenlévőket többek között Dudar Fanni ungvári magyar konzul, valamint Balogh Lívia, a 

KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte. 

 

Összetartozás és Istenbe vetett hit 
2015. október 21. –Kárpátalja 

Kettős avatóünnepségre került sor az elmúlt vasárnap, október 18-án a nagyszőlősi járási 

Nevetlenfaluban. Felavatták és megáldották a nemzeti összetartozás újonnan készített, 

illetve a sztálinizmus áldozatainak most felújított emlékművét. A nemzeti összetartozást 

jelképező alkotás avatóünnepségét dr. Oroszi József, Nevetlenfalu polgármestere nyitotta 

meg, majd Pörneki András, a Panoráma Világklub Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

társklubjának elnöke szólt a jelenlévőkhöz. 

 

Első ízben rendezik meg Kijevben a Magyar Kulturális Heteket 
2015. október 22. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Magyarország számára rendkívül fontos, hogy legnagyobb szomszédjában, Ukrajnában 

megfelelőképpen jelenjen meg a kultúra területén is – hangsúlyozta Keskeny Ernő, 

Magyarország ukrajnai nagykövete szerdán Kijevben azon a sajtótájékoztatón, amelyen az 

első ízben megrendezett Magyar Kulturális Hetek részleteiről számoltak be a sajtó 

képviselőinek. A nagykövet kifejtette, hogy abban a nehéz helyzetben, amelyben Ukrajna 

most van, különösen fontos szerep jut a kultúrának a két ország baráti 

kapcsolatrendszerében. 

 

Babják Zoltán: Ne higgyenek a szóbeszédeknek 
2015. október 21. – Kárpátalja 

Babják Zoltán, Beregszász polgármesterének Facebook-bejegyzése szerint a közelgő, 2015. 

október 25-én sorra kerülő helyhatósági választásokkal kapcsolatban az a szóbeszéd járja, 

hogy a szavazókörökben ott lesznek majd a hadkiegészítő parancsnokság munkatársai, 

akik behívókat adnak majd át a hadköteleseknek. 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/10/21/hagyomanyorzo-nap-tiszaasvanyban
http://karpataljalap.net/?q=2015/10/21/osszetartozas-es-istenbe-vetett-hit
http://karpataljalap.net/?q=2015/10/22/elso-izben-rendezik-meg-kijevben-magyar-kulturalis-heteket
http://karpataljalap.net/?q=2015/10/21/babjak-zoltan-ne-higgyenek-szobeszedeknek
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Nem építik meg újra a vasutat 
2015. október 21. - Népújság 

Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő szeptemberben képviselői kérdésével 

ismét aktualizálta a Lendva–Rédics vasútvonal újbóli megépítésének ügyét. A Peter 

Gašperšič infrastrukturális miniszterhez intézett kérdés fontosságát ismét a helyi – 

Muravidék és Zala megye – gazdasági és turisztikai érdekekkel, a vasút ebben játszott 

szerepével indokolta. A válasz szerint a vonal újjáépítésére nem kerül sor. 

 

„Úgy érzem, kezdünk ráébredni a lehetőségekre” 
2015. október 21. - Népújság 

Szilágyiné Bátorfi Edit márciustól dolgozik Magyarország szlovéniai nagyköveteként 

Ljubljanában. Szlovéniai kiküldetését megelőzően a közép-európai regionális 

együttműködés, illetve a külgazdaság területén dolgozott a magyar külügyben. 

Beszélgetésünkben a két ország kapcsolatai, a két kisebbség helyzete mellett érintettük az 

aktuális migránsválságot is. 

 

A Szlovén–Magyar Baráti Társaság Lendván: megbeszélések és terepszemle 
2015. október 21. - Népújság 

A Magyar Országgyűlés Szlovén–Magyar Baráti Társasága immár hagyományosan, 

Ljubljanába tartva a múlt héten Lendván a Bánffy Központban találkozott a magyarság 

képviselőivel, hogy a helyszínen tájékozódjon a kisebbség helyzetéről, problémáiról. 

Horváth Ferenc, az MMÖNK elnökének köszöntője után Halász János fideszes parlamenti 

képviselő, a társaság elnöke és kísérete, valamint Szilágyiné Bátorfi Edit ljubljanai 

nagykövet tájékozódó jellegű beszélgetést folytatott a magyar önkormányzat tagjaival 

Márky Zoltán lendvai konzul és Göncz László, a Szlovén–Magyar Baráti Társaság szlovén 

tagozatának elnöke, nemzetiségi országgyűlési képviselő jelenlétében. 

 

A programok további határnyitást jelentenek 
2015. október 21. - Népújság 

A határon átnyúló együttműködés magától nem erősödik, ezért van szükség a 

programokra a jövőben is – mondta az Interreg V-A Szlovénia–Magyarország 2014–2020 

együttműködési program keddi hivatalos nyitórendezvényén Muraszombatban Alenka 

Smerkolj, a fejlesztésért, a stratégiai projektekért és a kohézióért felelős tárca nélküli 

miniszter. A területi együttműködési programok idén ünneplik fennállásuk 25 éves 

évfordulóját. 
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http://www.nepujsag.net/index.php/muravidek/11733-2015-10-21-11-04-02
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/11731-2015-10-21-09-01-53
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/11734-2015-10-21-11-05-30
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/11737-2015-10-21-11-09-42
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56-os megemlékezések az ausztriai magyaroknál 
2015. október 22. - Volksgruppen 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 59. évfordulójának alkalmából az idén is 

ünnepi rendezvényekre hívnak az ausztriai magyar szervezetek és egyesületek. Irodalmi 

est, koszorúzás, komolyzenei koncert is szerepelnek a programban. A megemlékezések 

sorát magyar nyelvű szentmisével és megemlékezéssel az elmúlt hétvégén már 

megnyitották a grazi és felső-ausztriai magyarok. Grazban csütörtökön, október 22-én 

kerül sor ünnepélyes koszorúletételre a Dómnál. 

 

Teltházas Szüreti Gálaest Kelownában 
2015. október 21. – Nemzeti Regiszter 

2015. október 17-én, szombaton, új fejezet kezdődött a kelownai magyarság életében. A 

west kelownai Lions Centerben rengetegen gyűltek össze egy régi hagyomány, a szüreti 

bálozás alkalmából. A rendezvényt több hónapos előkészület előzte meg , amelynek 

főszervezője, dr. Domby Pali, a Magyar Ház elnöke volt. 

 

Interjú Fazekas Misivel, az Osonó Színházműhely rendezőjével 
2015. október 21. – Nemzeti Regiszter 

A sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely társulata október 21-én érkezik haza 

kéthónapos európai nagyturnéjáról, amely során tíz országban, többek között az ott élő 

magyaroknak adták elő az “Ahogyan a víz tükrözi az arcot” című színdarabjukat. A turné 

során Olaszországba, Spanyolországba, Franciaországba, Ausztriába, Belgiumba, 

Luxemburgba, Németországba, Dániába, az Egyesült Királyságba és Magyarországra 

látogattak el. 

 
  

Ő
rv

id
é

k
 

D
ia

sz
p

ó
ra

 

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2737971/
https://www.nemzetiregiszter.hu/telthazas-szureti-galaest-kelownaban
https://www.nemzetiregiszter.hu/interju-fazekas-misivel-az-osono-szinhazmuhely-rendezojevel


 

 

 

 

 

 
11 

 

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   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

