
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2015. október 28. 



 

 

 

 

 

 
2 

Potápi: a kárpátaljai magyar közösség összefogása sikerre vezetett az 
ukrajnai választásokon 
2015. október 27. – MTI, hirado.hu, Orientpress, Inforádió, Magyar Hírlap 

A kárpátaljai magyar közösség összefogása sikerre vezetett az ukrajnai helyhatósági 

választásokon - emelte ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a témában rendezett 

konferencián kedden a budapesti Magyarság Házában. Potápi Árpád János a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet rendezvényén rámutatott: a vasárnapi voksolás egy nagyon 

fontos választás volt. Egy nehéz helyzetben lévő közösség mutatta meg, hogy ha összefog, 

akkor minden nehézség ellenére is tudja a szavát hallatni és meg tudja mutatni erejét - 

hangsúlyozta. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke 

közölte: a választások legfontosabb eredménye az, hogy megmaradt a kárpátaljai 

magyarság számára a remény. Nem kívánják a nehéz helyzetben sem feladni a küzdelmet a 

kárpátaljai magyarság megmaradásáért - mondta, és kiemelte az „erős, őszinte 

magyarországi támogatást”, az oktatási-nevelési támogatást, a tanárok segítését és az 

önkormányzatok közötti együttműködést. 

 

Gulyás Washingtonban: az '56-osok azért küzdöttek, hogy mi alakítsuk a saját 
sorsunkat 
2015. október 28. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Inforádió 

Az '56-os szabadságharcosok azért küzdöttek, hogy Magyarország maga alakítsa a saját 

sorsát - jelentette ki Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke a washingtoni magyar 

nagykövetségen helyi idő szerint kedden tartott megemlékezésen. "1956-ban azért 

küzdöttek elődeink, hogy mi alakítsuk saját sorsunkat. Ma egy globalizált világban 

számtalan külső kényszer közepette, mégis magunk dönthetünk sorsunkról. A szabad 

döntés lehetőségét azok hagyták örökül ránk, akik a forradalom után életükkel fizettek a 

nemzet szabadsága melletti kiállásukért" - mondta. 

 

Biró Zsolt: négy képviselői helyet kér az RMDSZ-től az MPP 
2015. október 27. – maszol.ro, transindex.ro 

Három székelyföldi és egy partiumi megyében kér befutó képviselői helyet az RMDSZ 

listáján az MPP. Az önkormányzati választásokon hét településen biztosan állítanak 

polgármesterjelöltet, de elképzelhető, hogy Csíkszeredában a tulipános jelöltet támogatják. 

Az RMDSZ és az MPP között körvonalazódó jövő évi választási együttműködésről Biró 

Zsolt pártelnököt kérdezte a maszol.ro. 
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Rétvári: jelentős támogatás külhoni magyar könyvtáraknak  
2015. október 28. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, InfoRádió 

Több ütemben, ötvenmillió forintot meghaladó értékű könyvekhez juthattak határon túli 

magyar könyvtárak a Nemzeti Kulturális Alap pályázati programja keretében az elmúlt két 

évben - derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkárának Szávay 

István jobbikos országgyűlési képviselőnek adott írásbeli válaszából. Rétvári Bence, az 

Országgyűlés honlapján közzétett dokumentumban kifejtette: az NKA a 2013-2015 között, 

a hazai és külhoni könyvkiadást támogató pályázati programja eredményeként beérkező új 

kiadványokból, kötetekből jelentős értékű és mennyiségű új kiadványt juttatott el a 

határon túli régiók magyar könyvtárai részére. 

 

Több mint ezer határon túli magyar hallgató kap ösztöndíjat 
2015. október 27. – MTI, Magyar Idők, kormany.hu 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közös pályázatán 25 pályázati 

kiírásra jelentkezhettek a határon túli magyar hallgatók. Balog Zoltán, az emberi 

erőforrások miniszterének döntésével az ösztöndíjat elnyerők teljes állami ösztöndíjas 

képzéseken, részképzéseken, doktori-, illetve felsőoktatási felzárkóztató képzéseken 

folytatott tanulmányaikhoz kapnak támogatást. A nyertesek közül 535-en nappali 

tagozatos alap-, osztatlan és mesterképzésen vesznek részt, míg részképzéses ösztöndíjat 

385 hallgató vehet át. Az állami ösztöndíjjal támogatott magyarországi PhD/DLA képzésre 

30 doktorandusz jogosult, illetve felsőoktatási előkészítő képzési támogatásában 106 

hallgató vehet részt. 

 

MPP: párttagságba kerülhet az RMDSZ-es mandátum 
2015. október 27. – Krónika 

Eltérően értelmezik a választási együttműködésre készülő Magyar Polgári Párt (MPP) és az 

RMDSZ vezetői, hogy meg kell-e válniuk párttagságuktól a polgári alakulat politikusainak, 

ha a szövetség listáján indulnak a jövő évi parlamenti megmérettetésen. Kovács Péter, az 

RMDSZ ügyvezető elnöke szerint a szövetség csak olyan jelöltet indít a törvényhozási 

választáson, aki tagja a szervezetnek, viszont ezzel egy időben nem tagja valamely más 

pártnak. Ezzel szemben Biró Zsolt MPP-elnök úgy véli, egy esetleges választási összefogás 

esetén az alakulat politikusainak nem kell megválniuk párttagságuktól. 

 

Kolozsvár: négy éve vizsgálják, hogyan került Mátyás-szobor elé a Iorga-
idézet 
2015. október 27. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Krónika 

Négy éve vizsgálja eredménytelenül az ügyészség, hogyan került a magyarokat sértő 

bronztábla a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport elé - írta keddi számában a Szabadság című 
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napilap. A Kolozs megyei ügyészség szóvivője azt közölte a napilappal, hogy az ügyben a 

megyei rendőrkapitányság nyomoz egy ügyész irányítása alatt. Hozzátette: a nyomozóknak 

több bizonyítékot is sikerült begyűjteniük, de a nyomozás érdekeire hivatkozva elutasította 

a részletesebb tájékoztatást. 

 

Marosvásárhely: Peti András visszalép Soós Zoltán javára 
2015. október 27. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Lemond Soós Zoltán javára a Marosvásárhelyi Városi Tanácsban az RMDSZ-frakció 

vezetői tisztségéről Peti András. A város alpolgármestere keddi sajtótájékoztatóján 

elmondta, a szerdai szövetségi frakcióülésen Soós Zoltánt javasolja saját helyére, a frakció 

vezetői pozíciójába. Elhangzott, az RMDSZ az előválasztást elnyerő, a jövő évi helyhatósági 

választásokon polgármester-jelöltként induló Soós Zoltán ismertségének növelésére 

törekedik, így a frakcióvezetői tisztséggel is a jobb láthatóságot szeretnék számára 

biztosítani. Minden felületet meg szeretnének teremteni arra, hogy Soós ötleteit, 

elképzeléseit a nyilvánossággal megismertethesse. 

 

Előbb csak a parlamenti választásokkor „teszteltetné” a levélszavazást a PSD 
2015. október 27. – transindex.ro 

Első körben csak a parlamenti választások esetében léptetné érvénybe a levélben történő 

szavazást lehetővé tevő törvényt a PSD. Ennek érdekében egy módosító javaslatot nyújtott 

be a párt képviselőházi frakciója, a kezdeményezést a PNL is támogatja. A törvényt több 

civil és politikai szervezet – például az RMDSZ is – kifogásolta. A levélben történő 

szavazást előbb „leteszteltetnék” a parlamenti választásokkor, majd az EP-választásokra és 

az államelnöki választásokra is kiterjesztenék. 

 

Winkler: az európai polgári kezdeményezés csalódást jelent az európai 
polgárok számára 
2015. október 27. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az Európai Polgári Kezdeményezés (EPK) gyakorlatba ültetésével kapcsolatos 

nyilatkozatot fogalmazott meg Winkler Gyula EP-képviselő, amelyben felhívta a figyelmet 

arra, hogy az Európai Bizottság e kérdésben tanúsított bürokratikus, akadékoskodó 

megközelítése az európai polgárok uniótól való eltávolodásához vezethet.  

 

Nemzetközi fórumokhoz is eljutott a székelyföldi őrtüzek híre 
2015. október 27. – maszol.ro 

Angol nyelvű hírlevele révén a nemzetközi fórumokkal is ismertette a hétvégi székelyföldi 

őrtűzgyújtáshoz kapcsolódó követeléseket a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat háromszéki 

szervezete. Eheti hírlevelében a szolgálat a romániai és magyarországi nagykövetségek 

munkatársait, a különféle emberjogi szervezeteket, valamint külföldi politikai pártok 

képviselőit is értesítette arról, hogy Székelyföld peremtelepülésein szombaton este több 
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száz helyszínen gyújtottak őrtüzet Székelyföld önrendelkezéséért. Kiemelik, hogy a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) által kezdeményezett tiltakozó akció végén felolvasták a 

demonstráció kiáltványát. 

 

Politizálás helyett érdekvédelmet várnak a romániai magyarok 
2015. október 27. – Bihari Napló 

Az elvándorlás globális probléma, melyre ugyanilyen szinten kell megoldást találni, 

hangzott el azon a konferencián, melyet az elmúlt szombaton tartottak Érmihályfalván. 

 

Három vádlott kért egyszerűsített eljárást Borbolyék perében 
2015. október 27. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Borboly Csaba megyei tanácselnök és tizenkét másik személy ellen folyó büntetőper 

keddi tárgyalásán három vádlott kérte egyszerűsített eljárás alkalmazását, elismerve a 

vádiratban foglaltakat. Az ügyész börtönbüntetést kért számukra, jövő héten lesz 

ítélethirdetés.  

 

Az USA hivatalosságait tájékoztatták Sepsiszentgyörgyön 
2015. október 27. – szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgyre látogatott Matthew B. Jones, az Amerikai Egyesült Államok bukaresti 

nagykövetségének politikai attaséja kedden, akivel a sepsiszentgyörgyi és a háromszéki 

önkormányzatok vezetői a székelyföldi problémákról és a régió gazdasági helyzetéről 

beszéltek. „Tájékoztattuk a székely szimbólumokkal és a magyar anyanyelvhasználattal 

kapcsolatos problémákról, a székelyföldi autonómia kérdésköréről, valamint a régió 

gazdasági helyzetéről” – foglalta össze Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke 

a keddi találkozó történéseit Matthew B. Jones, az Amerikai Egyesült Államok bukaresti 

nagykövetségének politikai attaséjával. Mint a háromszéki önkormányzat vezetője, 

valamint Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere felvázolták, ámbár eltelt 25 év a 

rendszerváltás óta, a nyelvi jogok elfogadtatásán túl nem történt előrelépés a magyar 

közösség helyzetének rendezése tekintetében. 

 

Mit tettetek? 
2015. október 28. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Ép ésszel felfoghatatlan, mi a rosseb vitte rá Peti András 

marosvásárhelyi alpolgármestert arra, hogy védelmébe vegye az erdélyi magyar 

jogkövetelések egyik leghírhedtebb, illusztris jelenkori ellenlábasát, Valentin Bretfeleant”. 
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Csöndes sétával tiltakoznak a Štúr-szobor ellen Párkányban 
2015. október 27. – Felvidék Ma 

A Matica slovenská párkányi alapszervezet október 28-án a Duna-parton leteszi Ľudovit 

Štúr, a szlovák nemzetébresztő politikus szobrának alapkövét. A Csemadok és az MKP is 

tiltakozik. A Csemadok Párkányi Alapszervezete megdöbbenéssel hallotta a Matica 

slovenská kezdeményezését, „egyértelmű viszálykeltésnek” nevezve azt a többnemzetiségű 

városban. „Nem tudjuk, mi készteti őket nemzetiségi ellentétek szítására, mert eddig 

békében éltek egymás mellett a többségében magyar párkányi polgárok a szlovák 

nemzetiségűekkel” - nyilatkozta Boócz Mária, a Csemadok helyi szervezetének elnöke. 

Hozzátette: csatlakoznak az MKP kezdeményezéséhez és kérik tagjaikat, csöndes sétával a 

Duna-sétányon fejezzék ki tiltakozásukat. 

 

Elindult a magyar nyelvű szabadegyetem Pozsonyban 
2015. október 27. – bumm.sk 

Október 24-én Pozsonyban megkezdődött az első magyar nyelvű szabadegyetem előadás-

sorozata a Szlovákiában élő magyarok számára, a hallgatók teológiai és egyháztörténelmi 

ismereteinek elmélyítése céljából. A kezdeményezés a Nagyszombati Egyetem pozsonyi 

székhelyű teológiai kara és a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 

együttműködésében valósult meg. 

 

Decemberben dönthetnek a helembai Ipoly-hídról 
2015. október 28. – Új Szó 

Napirendi pontként szerepelt a megyei önkormányzat októberi ülésén a Helembát és 

Ipolydamásdot összekötő híd ügye, de még csak a tájékoztató anyag készült el, határozati 

javaslat decemberre várható. „A megyei önkormányzat júliusban elfogadta azt a 

javaslatomat, amely arra kötelezte a megye elnökét, hogy a következő ülésre nyújtsa be a 

híd megépítésére vonatkozó határozati javaslatát. Az még most sincs kész, csupán egy 

tájékoztató anyagot kaptunk azzal a magyarázattal, hogy néhány részletet még tisztázni 

kell. Az elnök ígérete szerint decemberre elkészül az anyag” – tájékoztatott Farkas Iván, az 

MKP megyei frakciójának vezetője. A híddal kapcsolatos terv részleteit a magyarországi 

Via Futura projektkészítő cég szeptemberben ismertette. Két variációt vázolt fel: az egyik 

egy acélbeton, a másik egy acélhíd megépítésére vonatkozik. 

 

Átadták a Rákóczi Szövetség szórványban anyanyelven tanuló elsősöknek 
szánt támogatását 
2015. október 27. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Pannon RTV 

Harmadik éve részesíti támogatásban a magyar nyelven tanuló, szórványban élő vajdasági 

elsősök családjait a magyarországi Rákóczi Szövetség. Az anyanyelvű iskolai előkészítőbe 
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járó magyar óvodásoknak márciusban 320 tanszercsomagot adtak át, most pedig, a 

tanévkezdést követően az első osztályos, magyar nyelvű tagozaton tanuló diákoknak is 

támogatást biztosít a Szövetség. Tartomány szerte ezekben a napokban adják át a 

gyermekenkénti tízezer forintos, polgári adományokból összegyűjtött támogatást, 

amelynek célba juttatásában a Magyar Nemzeti Tanács partnerként működik közre. 

Nyugat-Bácskában Pelt Ilona tartományi népképviselő vállalta ennek megszervezését. 

 

A második fordulóban 122 pályázó került be az Európa Kollégiumba 
2015. október 27. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke ma meghozta határozatát az Európa Kollégiumban a 

2015/2016-os tanévben való elszállásolás második pályázati fordulójának jogosultsági 

névsoráról. A kollégiumi elhelyezésre jogosultak rangsorán 122 név szerepel, ennyivel nő a 

mintegy 400 férőhelyes kollégium lakóinak száma. Ugyanakkor 15 személy jelentkezését 

elutasították. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a 

pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságánál, amennyiben a rangsor ellentétes a Magyar Nemzeti Tanács határozatával, 

illetve ténybeli tévedésen alapul. 

 

Óbecse: Az elkövetkező négy évben nem fognak iskolákat összevonni 
2015. október 27. – Pannon RTV 

A híresztelések ellenére a közeljövőben mégsem lesz iskola-összevonás Óbecsén. A 

tartományi oktatási titkárság nemrég elfogadta az önkormányzat iskolahálózati tervét. A 

községben korábban felröppent a hír, hogy az idén éppen hatvan éves óbecsei Petőfi 

Sándor és a Sever Đurkić Általános Iskolát összevonják. A jelenlegi terv szerint ilyen vagy 

ehhez hasonló intézkedésre a csökkenő gyereklétszám ellenére sem kerül sor az 

elkövetkező négy évben. Óbecse község területén összesen hat általános iskolát érint ez a 

döntés. Ezekbe a tanintézményekbe mintegy háromezer diák jár. 

 

Fellázadtak a szerkesztők 
2015. október 28. – Vári György – Népszabadság 

Leváltotta a vajdasági Magyar Szó főszerkesztője még október elején az újság kulturális 

mellékletének szerkesztőjét Kontra Ferencet, aki ez ellen a Korhecz Tamás nevével 

fémjelzett Magyar Mozgalom honlapján tiltakozott. Ezt követően a Magyar Nemzeti 

Tanács illetékes testületének tagjai, valamint a lapigazgató és főszerkesztő informális 

megbeszélést folytatott, amiről a Magyar Mozgalomhoz köthető tagok közleményt adtak 

ki, miszerint Kontra Ferenc addig marad a lapnál, amíg a megfelelő utódot meg nem 

találják.  

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2015. október 28-i számában olvasható.) 
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Jól szerepeltek a magyar pártok az önkormányzati választásokon  
2015. október 27. – Kárpátalja 

Lapzártánkkor ugyan még nem álltak rendelkezésünkre a választások hivatalos 

eredményei, azonban a sajtóban megjelent és az indulók által közzétett adatok alapján 

egyértelmű, hogy a magyar pártok összefogása a megyei tanácsi választásokon, illetve 

Beregszászban a polgármester megválasztása és a városi tanácsi győzelem érdekében 

sikeresnek bizonyult. A mukachevo.net portál által közölt párhuzamos szavazatszámlálási 

adatok alapján a hétvégi voksolás eredményeként hat párt érte el az ötszázalékos küszöböt 

és jutott be a Kárpátaljai Megyei Tanácsba, melyek között negyedik helyen szerepel a 

„KMKSZ” Ukrajnai Magyar Párt (a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség közös választási listája.) 

  

Testvércsaládi hálózat épül  
2015. október 27. – Kárpátalja, magyaridok.hu 

Magyar történelmi ismeretszerzésben és kulturális eseményben gazdag négy napot 

tölthetett el Budapesten az a húsz kárpátaljai és anyaországi magyar család, amelyek 

jelentkeztek a Családháló által szervezett testvércsalád-programra. A másfél évvel ezelőtt 

útjára indított mozgalom célja, hogy a határon túli magyarok kapcsolatot alakíthassanak ki 

a Magyarországon élőkkel, és az együtt töltött pár nap után mélyebb, akár életre szóló 

barátságok is szülessenek. 

  

Eredményes összefogás Kárpátalján – Bocskor Andrea sajtóközleménye 
2015. október 27. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

"Gratulálok a két magyar pártnak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek (KMKSZ) 

és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségnek (UMDSZ) a megyei közös lista alapján 

elért kiemelkedő, közel 9%-os választási eredményhez. Az október 25-i helyhatósági 

választások eredménye azt jelenti, hogy nemcsak lesznek magyar képviselők a Kárpátaljai 

Megyei Tanácsban, de jelentős politikai erőt képeznek majd a megyét irányító testületben" 

– értékelte a választások eredményét Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő. 

  

Abszolút magyar többség a Beregszászi Városi Tanácsban 
2015. október 27. – karpatalja.ma 

A választási adatok szerint jelentős változáson megy át a Beregszászi Városi Tanács 

összetétele. A 26 mandátumból közel 13-at kap a KMKSZ–Ukrajnai Magyar Párt és az 

UMDSZ szövetsége, hiszen 2789 szavazatot gyűjtöttek be – írja a beregovo.today. 1232 

szavazattal legfeljebb hat helyre tarthat igényt az egykori Régiók Pártjából alakult 

Vidrodzsennya. További hét mandátumot az Egységes Közép (JeC) (1119) és a 

Szolidarnyiszty (1048) között osztanak szét. A Beregszászi járásban szintén kiemelkedően 

szerepelt a KMKSZ–Ukrajnai Magyar Párt listája, megszerezve a legtöbb szavazatot, 

mintegy 6500 voksot(30%) 
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Mindkét magyar párt bejutott a Nagyszőlősi Járási Tanácsba 
2015. október 27. – karpatalja.ma, karpatinfo.net 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ) is bejutott a Nagyszőlősi Járási Tanácsba. Előzetes információk 

szerint a KMKSZ a voksok 15,6%-kát szerezte meg az Egységes Közép, a Vidrodzsennya és 

a Szolidarnyiszty után. Ezzel várhatóan hét képviselővel lesznek jelen a járási 

döntéshozásban. Az UMDSZ négy küldöttet delegálhat, így összesen 11-en képviselik majd 

a helyi magyar érdekeket a járási tanácsban. 

  

Ungváron és Munkácson is lesz magyar érdekképviselet 
2015. október 27. – karpatalja.ma, karpatinfo.net 

Az Ungvári Városi Tanácsban is lesz magyar érdekképviselet a Karpatszkij Objektív 

tudósítása szerint. A KMKSZ választási stábjának információi szerint a szövetség 5,8 

százalékkal, azaz 2463 szavazattal lépte át a bejutási küszöböt. Munkácson ugyancsak 

bejutottak magyar képviselők a városi tanácsba. Ott a KMKSZ a szavazatok 6,46 százalékát 

szerezte meg, így negyedik helyen kerültek be a városi döntéshozó testületbe. A Csapi 

Városi Tanácsban várhatóan hét képviselője lesz a KMKSZ-nek. 

  

Elismerő ukrán nyilatkozatok a magyar választási eredményekről 
2015. október 27. – karpatalja.ma 

Dmitro Tuzsanszkij, a Központi Választási Bizottság (CVK) kárpátaljai vezetője a 

kárpátaljai magyar érdekképviselet fölényes ugocsai és a beregvidéki győzelméről beszélt. 

Tuzsanszkij szerint ez elsősorban a két magyar politikai szervezet, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség összefogásának 

köszönhető. Viktor Baloga, az Egységes Közép (JeC) vezetője azt nyilatkozta, hogy a 

megyei tanácsban kész koalícióra lépni a kárpátaljai magyar döntéshozókkal a sikeres 

munka érdekében. 

  

Baloga: A Jedinij Centr hajlandó együttműködésre lépni a KMKSZ-el  
2015. október 27. – karpatinfo.net, mukachevo.net 

Vikto Baloga úgy véli, hogy az önkormányzati választások eredményeiből Petro Porosenko 

levonhatja a megfelelő következtetéseket, és visszavonhatja destruktív álláspontját 

Kárpátaljával kapcsolatban. Baloga köszönetét fejezte ki a szavazópolgárok felé, mivel a 

Jedinij Centr (Egységes Centrum) pártot támogatták. A politikus továbbá elmondta, hogy 

a hatékony munka csak a demokratikus politikai erőkkel való együttműködéssel 

lehetséges. Baloga szerint a KMKSZ és a Batykivscsina pártok képesek voltak legyőzni az 

akadályokat, és a Jedinij Centr hajlandó együttműködésre lépni ezekkel a pártokkal 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/mindket-magyar-part-bejutott-a-nagyszolosi-jarasi-tanacsba/
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Az igazgatónak nem kell tudnia magyarul 
2015. október 27. – Muravidéki Magyar Rádió 

Öt évvel ezelőtt is felkavarta a kedélyeket, most újra megtörtént… A Lendvai Idősebb 

Polgárok Otthona igazgatói pályázata ezúttal sem tartalmazta a magyar nyelv tudásának a 

feltételét, annak ellenére, hogy a közintézet a nemzetiségileg vegyesen lakott területen 

működik, ahol a szlovén alkotmány értelmében a szlovén és a magyar nyelv egyenrangúan 

hivatalos nyelv. 

 

Ismét nagy sikerrel rendezték meg a 9. Sarasotai Magyar Fesztivált 
2015. október 27. – Nemzeti Regiszter 

9. alkalommal rendezték meg október 17-18-án a Sarasotai Magyar Fesztivált Floridában. 

A fesztiválnak csodálatos zöld övezet adott otthont a Sarasota County Fairground-on, a 

Roberts Arena mögött. A fesztivál az amerikai magyarság egyik legnagyobb rendezvényévé 

nőtte ki magát a 9 év alatt. Az idén körülbelül 2300-an vettek részt a kétnapos 

rendezvényen, ahol folyamatosan, szünet nélkül volt programkínálat a vendégek számára. 

 

Megemlékezés Clevelandben az 1956-os forradalom és szabadságharcról 
2015. október 27. – Nemzeti Regiszter 

Az Egyesült Magyar Egyletek a Nyugatoldali Evangélikus Egyház közreműködésével 

megemlékezést tartott az 1956-os Forradalom és Szabadságharcról a Nyugatoldali 

Református templomban október 25-én délután 2 órakor Clevelandben. Szép számban 

gyűltek össze a clevelandi magyarok az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. 

évfordulójának megünneplésére, körülbelül kétszázan ünnepeltek együtt. Valóban együtt 

ünneplés volt a tegnapi, hiszen óvodásoktól az 56-os emigrált magyarokig minden 

korosztály együtt volt a templom dísztermében. 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójának megemlékezése 
a New York-i Magyar Főkonzulátuson 
2015. október 27. – Nemzeti Regiszter 

2015. október 22-én közös megemlékezést tartott Magyarország New York-i 

Főkonzulátusa és a New York-i Magyar Ház az 1956-os forradalom és szabadságharc 

tiszteletére. Október 23. a New York környéki magyar közösségek legfontosabb közös 

ünnepe. A megemlékezés előtt több mint 20-an tettek állampolgársági esküt. 
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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   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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