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Levélvoks: Márton szerint meglehetnek a „támadáshoz” szükséges aláírások 
2015. október 29. – Krónika, MTI, Erdély Ma 

Közel áll ahhoz az RMDSZ, hogy összegyűjtse a külföldön élő román állampolgárok 

levélben szavazását lehetővé tevő törvény alkotmánybíróságon való megtámadásához 

szükséges aláírásokat a képviselőházban – közölte csütörtökön az RFI rádióval Márton 

Árpád, a szövetség képviselőházi frakcióvezető-helyettese. Mint mondta, az RMDSZ csak 

olyan választásnál tudja támogatni a levélben való voksolást, ahol minden voks egyetlen 

választókerületben érvényesül: ilyen az elnökválasztás. A parlamenti voksolásnál viszont 

megyei pártlisták vannak, ezért a magyarságnak hátrányos, ha a külföldről beömlő 

töredékszavazatok eltorzítják a kis lakosságú megyék – például Hargita és Kovászna 

megye – parlamenti képviseletét. Az RMDSZ-nek 25 szenátori vagy 50 képviselői aláírást 

kell összegyűjtenie. 

 

Jobban teljesítenek az anyanyelvükön tanuló magyar gyermekek a román 
iskolában tanuló társaiknál 
2015. október 29. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, hirado.hu, Nyugati Jelen 

Erdélyben jobban teljesítenek az anyanyelvükön tanuló magyar gyermekek azoknál, akiket 

szüleik a jobb érvényesülés céljával román iskolába adnak - hangzott el csütörtökön a 

torockói Duna-házban megrendezett kisebbségi oktatási konferencián.  Ferenc Viktória, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatója a nemzetközi tanulói teljesítménymérési program 

(PISA) adatai alapján állapította meg, hogy az anyanyelvükön tanuló erdélyi magyar 

gyermekek mind matematikában, mind szövegértésben jobb eredményeket érnek el a 

románul tanuló magyar gyermekeknél. 

 
Matovičék visszaadnák az elvett állampolgárságot 
2015. október 29. – bumm.sk, Új Szó 

Az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) párt képviselői módosítanák 

az állampolgársági törvényt, amelynek értelmében jelenleg elveszíti szlovák 

állampolgárságát az a személy, aki felveszi egy másik államét. Matovičék azoknak adnák 

vissza a szlovák állampolgárságot, aki a Fico-féle törvény miatt veszítette el azt, de csak 

abban az esetben, ha "reális" kötelék fűzi őt ahhoz az államhoz, amelynek 

állampolgárságát másodikként felvette. 

 

Soltész Miklós: jelentős sikert hozott a választáson a magyar összefogás 
Kárpátalján 
2015. október 29. – MTI, mno.hu, karpatalja.ma, Magyar Hírlap 

Jelentős sikert hozott a kárpátaljai magyarság számára a múlt vasárnapi ukrajnai 

helyhatósági választáson a két magyar szervezet összefogása, a történelmi egyházak, civil 

szervezetek és a magyar kormány általi támogatás - jelentette ki csütörtökön Ungváron 

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) egyházi, nemzetiségi és 
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civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós az első magas rangú 

magyarországi politikus, aki a helyhatósági választásokat követően a Magyarországgal 

szomszédos ukrajnai megyébe, Kárpátaljára utazott. Kétnapos látogatásának első 

állomásán, Ungváron megbeszélést folytatott Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökével és a szervezet vezetésével, valamint Orosz 

Ildikóval, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) és a beregszászi II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökével. 

 

Ellenőrizték és büntették a Székelyföld határának kivilágítását szervezőket 
2015. október 29. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, MTI, 

hirado.hu 

Szerdán az Adó- és Pénzügyi Hivatal Csalás Elleni Főosztályának (ANAF) szebeni ellenőrei 

célzott vizsgálatot tartottak a Székelyföld határának kivilágítását szervező, Izsák Balázs 

által képviselt Siculitas és a Gazda Zoltán által képviselt Sepsireform Egyesületnél. Ez a két 

jogi személy fordult korábban a közel 60 határ menti önkormányzathoz, illetve a megyei 

csendőrségekhez és rendőrségekhez, hogy a törvényes előírásoknak megfelelően bejelentse 

a rendezvényt. 

 

Izsák: magyarellenes kampányt folytatnak a román hatóságok Székelyföldön 
2015. október 29. – transindex.ro, maszol.ro, MTI 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke szerint az utóbbi időben megsokasodtak a 

román hatóságok által magyar szervezetek ellen indított eljárások Székelyföldön. Izsák 

Balázs csütörtök délután Marosvásárhelyen az M1 aktuális csatornának azt mondta: a 

magyarság közéleti szereplőin keresztül akarják megfélemlíteni az ottani magyar 

közösséget. Kijelentette: az SZNT azt üzeni a magyar közösségnek, hogy ne féljenek, mert 

ők harcolni fognak, és – ahogy korábban, úgy most is – jogorvoslattal fognak élni a 

háttérszervezeteiknél tartott pénzügyi ellenőrzések miatt. 

 

Rendőrségi túlkapásnak tekinti Árus a tűzifa elkobzását 
2015. október 30. – szekelyhon.ro, Krónika 

Indokolatlan volt a rendőrségi fellépés, sőt bizonyos szempontból törvénytelen is – szögezi 

le Árus Zsolt, azt követően, hogy fellebbezést nyújtottak be a szombaton kirótt büntetés 

ellen. Mint ismeretes, a „Világítsuk ki Székelyföld határait” megmozdulás 

gyergyószentmiklósi rendezvényére készült a Székely Nemzeti Tanács tisztségviselője, 

amikor a rendőrség a fa eredetére vonatkozó igazoló iratok hiánya miatt elkobozta a 

tábortűzhöz szánt tüzelőt, és bírságot rótt ki az azt autóján szállító személyre. 

 

Nem magyarul magyarok – Jelentések egy régió állapotáról 
2015. október 29. – Krónika 
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A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) idei riporttáborát Beszterce-Naszód 

megyében, Óradnán és Radnaborbereken szervezte meg, az ott született riportokból 

összeállított Nem magyarul magyarok című kötetet pedig kedd este mutatták be 

Marosvásárhelyen. A sokadik alkalommal megszervezett riporttábor helyszíne ez 

alkalommal olyan vidék volt, ahol nagyon sokan vallják magukat magyarnak, ennek 

ellenére nagyon kevesen tudnak magyarul. 

 

Bretfelean lemondását kéri a marosvásárhelyi RMDSZ 
2015. október 29. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Valentin Bretfeleannak, Marosvásárhely rendőrfőnökének lemondását kéri az RMDSZ 

helyi szervezete és a városi tanácsi frakciója. Az RMDSZ szerint Valentin Bretfelean 

valótlan és a közösséget sértő kijelentései nyomán elvesztette a marosvásárhelyi közösség 

bizalmát. A szövetségiek arra vonatkozóan kérik a rendőrfőnök lemondását, hogy az a 

székelyföldi románok hétvégén Marosvásárhelyen megtartott találkozóján büszkén 

jelentette, hogy sikerült megakadályoznia a kétnyelvű táblák kihelyezését a 

megyeszékhelyen, s már hét pert nyert ebben az ügyben. 

 

Lakhatási támogatásra pályázhatnak tanárok Marosvásárhelyen 
2015. október 29. – transindex.ro 

A Studium-Prospero Alapítvány a Bethlen Gábor Alap támogatásával pályázatot hirdet 

marosvásárhelyi felsőoktatási intézményben oktató fiatal tanároknak, doktoranduszoknak 

és rezidens orvosoknak. A Trébely utcai Tanári Lakások Szakkollégiumban 5 szoba áll az 

érdeklődők rendelkezésére, pályázási határidő 2015. november 6. Egyszobás lakás áll az 

érdeklődők rendelkezésére a Párkány (Cornișa) sétányon azonnali beköltözéssel, pályázási 

határidő 2015. november 6. 

 

Háromszék: több településen is lesz ingyenes magyar állampolgársági 
ügyintézés 
2015. október 29. – transindex.ro 

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai az elkövetkező napokban 

több településen állítják össze a magyar állampolgársággal kapcsolatos iratcsomót, 

valamint a magyar útlevél igényléséhez is részletes tájékoztatást nyújtanak. Felhívják a 

figyelmet, hogy 2015. szeptember 1-jétől a fordítás és az igazolványkép elkészítése 

díjmentes. 

 

Felnőttképzéssel modernizálja Székelyföldet a Sapientia 
2015. október 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Túljelentkezés miatt a jelentkezési határidő előtt lezárta a regisztrációt a felnőttképzési 

programjára a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai kara. Az Ezüst 
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Akadémia felnőttoktatási program népszerűségét jelzi, hogy többen is feliratkoztak a 

pótlistára – derült ki a program ünnepélyes megnyitóján. 

 

Bojkottálta a városi tanács ülését az RMDSZ Marosvásárhelyen 
2015. október 29. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Peti András, marosvásárhelyi alpolgármester lemondásra szólította fel Valentin 

Bretfeleant, a helyi rendőrség vezetőjét a hétvégén tett sértő kijelentései miatt, erre a 

jelenlevő rendőrfőnök elnézést kért, de bejelentette, hogy folytatni fogja tevékenységét a 

helyi rendőrség élén. Peti András közölte, hogy ha saját indíttatásból nem mond le 

tisztségéről, a frakció a polgármester elé terjeszti a menesztési kérelmet. Ezt követően Soós 

Zoltán, az RMDSZ városi tanácsosa bejelentette, hogy mindaddig, amíg a kétnyelvű 

utcanévtáblák ügye, valamint az Azomureş kombináttal kapcsolatos referendum kiírása 

meg nem oldódik, az RMDSZ bojkottálni fogja a tanácsüléseket. Az RMDSZ-frakció a 

bejelentést követően kivonult a tanácsteremből. 

 

Új magyar nyelvű programmagazint indított az Igen, tessék! 
2015. október 29. – Krónika 

Megjelent Kolozsvár legújabb magyar nyelvű programmagazinja, a Ma Este, amelyet az 

Igen, tessék! egyesület ad ki havonta. Az ingyenes programmagazin célja láthatóbbá tenni 

Kolozsvár szórakoztató programjait és kulturális kínálatát. „Az új kiadvánnyal 

egyesületünk a kultúrát szolgáltató intézményeket, szervezeteket kapcsolná össze a 

közönséggel. A Ma Estét az Igen, tessék! terjesztői hálózata juttatja el a kolozsvári és 

Kolozsvár környéki háztartásokba, de megtalálható lesz a leglátogatottabb művelődési 

intézményekben, vendéglátó-ipari egységekben is” – olvasható az egyesület lapunkhoz 

eljuttatott közleményében. 

 

Kereskényi Gábor: váltóhangulat van 
2015. október 30. – Krónika 

Csak látszólag jelent előnyt a szatmári magyarság számára, hogy egy fordulóban 

választhatnak polgármestert, mivel a román politikai alakulatok valószínűleg ismét közös 

jelöltet indítanak a jövő évi megmérettetésen – jelentette ki a Krónikának adott interjúban 

Kereskényi Gábor parlamenti képviselő, az RMDSZ szatmárnémeti polgármesterjelöltje. A 

politikus ismét durva, magyarellenes kampányra számít, s mint mondta, az elkövetkező 

időszakban a megyeszékhely román lakosságát is meg kívánja szólítani. 

 

A Štúr-szobor ellen tiltakoztak Párkányban 
2015. október 29. – hirek.sk 

Csendes sétával, majd énekléssel tiltakozott a párkányi és környékbeli magyarság a 

tervezett Štúr-szobor ellen. A szlovák nemzetébresztő előtt a Matica slovenská helyi 
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szervezete egy mellszoborral tisztelegne, melynek alapkövét Ľudovít Štúr születésének 

200. évfordulóján helyezték el a közforgalmú kikötő telkén. A párkányi civilek tiltakozó 

akciót kezdeményeztek a szoborállítás ellen. „Véleményünk szerint az a tény, hogy Ľudovít 

Štúr egyszer itt végigment Budapest felé, az kevés ahhoz, hogy szobrot adjunk neki. A 

másik dolog pedig, hogy Párkány neve nem vezethető le Ľudovít Štúrból, a történelem is az 

oldalunkon áll, és úgy gondolom, hogy ezzel a kis sétával ki kell nyilvánítanunk a 

véleményünket” – hangsúlyozta Vecserka Péter. 

 

Betörték a pozsonyi magyar színház bejáratát 
2015. október 29. – bumm.sk, Új Szó 

Ismeretlen tettes csütörtök délután egy macskakővel beverte az Ifjú Szivek bejárati ajtaját. 

A fővárosi magyar táncszínház épülete Pozsony belvárosának egyik forgalmas utcájában, a 

Híd utcában található. Az esetet térfigyelő kamerák is rögzítették, azokat már vizsgálja a 

rendőrség. Egyelőre nem tudni, ki volt a tettes, sem azt, hogy lehetett-e nemzetiségi 

indítéka. 

 

Magyar ifjúsági klubot adtak át Kassán 
2015. október 29. – hirek.sk 

Magyar ifjúsági klubbot adtak át Kassán a Csemadok épületében. A pincehelyiség 

eredetileg kulturális célokat és klubtevékenységet szolgált, de már 20 éve üzemen kívül, 

lepusztult állapotban volt. A közel százezer eurós beruházáshoz jelentős mértékben 

hozzájárult a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Potápi Árpád János államtitkár elmondta: 

„Nagyon sok helyre, nagyon sok célra nyújtottunk támogatást. Oktatástól kultúráig, 

bizonyos esetekben még vállalkozásoknak is jutott, és most egy pincefelújítást 

támogatunk. A támogatások közös pontja az, hogy olyan célokat támogatunk, ami az 

identitás megtartását szolgálja. Ez a felújítás, ez a fejlesztés, a magyar fiatalok 

találkahelyének kialakítása ezt a célt szolgálja.” 

 

Petícióban kéri a Via Nova Somorjai Alapszervezete a városházán lévő szovjet 
emléktábla eltüntetését 
2015. október 29. – Felvidék Ma 

A szeptemberben megalakult Via Nova Somorjai Alapszervezete egy petícióval állt elő, 

melyben arra szólítja fel az önkormányzat kulturális és egyházi bizottságát, valamint 

Bárdos Gábor polgármestert és a város vezetését, hogy távolítsák el a reneszánsz városháza 

falán lévő, szovjet „felszabadító" csapatoknak köszönetet mondó emléktáblát, és helyezzék 

át azt valamilyen városi raktárba. 

 

Jótékonysági koncert a kárpátaljai magyarokért Dunaszerdahelyen 
2015. október 29. – karpatalja.ma, felvidek.ma 
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A Pázmaneum Társulás főszervezésében és a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ 

társszervezésében 2015. október 29-én (csütörtök) jótékonysági koncertre kerül sor a 

központ színháztermében. A koncert bevételét a kárpátaljai magyar családok 

megsegítésére fordítják a szervezők. 

 

Engedéllyel távolítottak, nem sérült meg semmi sem 
2015. október 29. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Az Álom hava című film forgatása miatt a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet 

engedélyével távolították el az aracsi pusztatemplom mellől a keresztet és a kopjafákat – 

nyilatkozta a Pannon RTV-nek az intézmény igazgatóhelyettese. Svetlana Bakić elmondta, 

ennek a témának nagy visszhangja lett, de azzal senki nem foglalkozik, hogy milyen 

munkát végeznek Aracson. Az illetékes elmondta, jelenleg az Intézet a szanálás harmadik 

szakaszánál tart. Október 15-e óta folynak a konzerválási munkálatok az épületen. A 

jelképek eltávolításával kapcsolatban az igazgatóhelyettes közölte, a szimbólumokat 

engedély nélkül helyezték el a pusztatemplomnál. Hozzátette, a Zentán tartott Aracs-

konferencián magyarországi szakemberek véleményét is megkérdezték a jelképekről. Azt a 

választ kapták, hogy azok nem illenek Aracshoz. 

  

Hajnal Jenő: az engedély elfogadható, a tájékoztatásban beállt rövidzárlat 
elfogadhatatlan 
2015. október 29. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A sajtóból értesült a Magyar Nemzeti Tanács az aracsi pusztatemplom melletti kereszt és 

kopjafák egy filmforgatás miatti eltávolításáról. Az MNT elnökét néhány hónappal ezelőtt 

tájékoztatta a film rendezője az ötletről, valamint arról, hogy a producer kérni fogja a 

szimbólumok eltávolításának a lehetőségét, ugyanakkor vállalják ezek megőrzését és 

visszaállítását. Az MNT elnöke kiemelte, a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet által 

kiadott, az aracsi jelképek eltávolítására vonatkozó engedély elfogadható, de nyilvánvalóan 

elfogadhatatlan a tájékoztatásban beállt rövidzárlat, hiszen erről a közösséget, a 

közvéleményt tájékoztatni kellett volna. 

  

VMSZ: Vallási jelkép nem lehet tájidegen, de a félretájékoztatás ártalmas 
2015. október 29. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Hét Nap, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség begaszentgyörgyi és törökbecsei községi szervezete, 

valamint a tordai Aracs Társaság megdöbbenéssel vette tudomásul azt a számos vajdasági 

magyar médiumban megjelentetett hírt, amely az információk legteljesebb körbejárása 

nélkül azt állítja, az aracsi pusztatemplom mellől esetlegesen politikai, etnikai, 

vallásellenes cselekedetként távolították el a keresztet és kopjafákat, illetve azok a 

nemtörődömség áldozataivá váltak. A VMSZ községi szervezetei és az Aracs Társaság arra 

kéri a Magyar Nemzeti Tanácsot és annak elnökét, hogy mindent tegyen meg annak 
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érdekében, hogy a forgatás ideje alatt a jelképeket megfelelő és méltó helyen őrizzék, 

vallási keretek között a szimbólumok kerüljenek vissza a helyükre, és mindezekről 

folyamatosan tájékoztassák a közvéleményt. 

  

Szávay István képviselői irodát nyitott Zentán 
2015. október 29. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Csütörtökön nyílt meg Zentán Szávay Istvánnak, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 

alelnökének és országgyűlési képviselőjének a irodája, amelyet a képviselő azzal a céllal 

hozott létre, hogy megkönnyítse a kétoldalú közvetlen kapcsolattartást a délvidéki 

magyarsággal. Szávay István a sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitón kiemelte, a 

zentai iroda nem a Jobbik Magyarországért Mozgalom pártirodája, hanem képviselői 

fogadóiroda, amely aktív, rendszeres kétoldalú kapcsolatot kíván ápolni a délvidéki 

magyar közösség tagjaival. Hozzátette, a fogadóiroda nem más nemzetek, nemzetiségek 

ellenében fog tevékenykedni, célja nem a feszültség- vagy gyűlöletkeltés, hanem az, hogy 

lehetőségeihez mérten támogassa az itteni magyarokat a magyarországi ügyeik 

intézésében. 

  

Megnyílt a Magyar Nemzeti Kereskedőház újvidéki irodája 
2015. október 29. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Belgrád után Újvidéken nyitotta meg irodáját a Magyar Nemzeti Kereskedőház. 

Skapinyecz Péter, az intézmény igazgatója elmondta, az újvidéki objektum megnyitása 

külön fontossággal bír, hiszen a belgrádin kívül ez a térség első irodája. A szerda esti 

eseményen elhangzott, az intézmény célja a két ország közötti kereskedelmi és gazdasági 

kapcsolatok elmélyítése. Két hét múlva sor kerül a Magyar Nemzeti Kereskedőház 

harmadik szerbiai irodájának megnyitására is, Szabadkán. 

  

Halottak napi, 1944-es megemlékezések szerte Vajdaságban 
2015. október 29. – Vajdaság Ma, Hét Nap 

Számos vajdasági településen tartanak megemlékezéseket mindenszentek és halottak 

napja, illetve az 1944-es áldozatok emlékére. Zenta község önkormányzata mindenszentek 

ünnepe és halottak napja alkalmából kegyeletadó ünnepségen emlékezik mindazokra a 

hősökre és mártírokra, akik életüket áldozták, vérüket hullatták a városért és népéért. 

Magyarkanizsa önkormányzata szervezésében november 2-án, hétfőn 15 órakor tartanak 

az 1944-es áldozatokra való közösségi megemlékezést a Nagytemetőben. Temerinben 

november 1-jén, mindenszentek vasárnapján a Nyugati temető nagy közös sírjánál 16 órai 

kezdettel tartják meg a hagyományos megemlékezést az 1944/45-ös partizánterror 

áldozatainak emlékére. 

  

Értékmentés a Vajdaságban 
2015. október 29. – Vajdaság Ma, Hét Nap 
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A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló törvény 2015. július 3-

án hatályba lépett módosítása alapján megkezdték a határon túli magyarok értékeinek 

feltárását, számba vételét. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (VMMI), mint a 

folyamat hordozójának képviselői eddig több magyar településen, köztük 

Bácsfeketehegyen tartottak előadást a témával kapcsolatban. 

  

„A vajdasági magyar érdekérvényesítés meggyengült” 
2015. október 29. – Talpa Lóránt – Hét Nap 

Varga László évekig volt a parlament Európai Integrációs Bizottságának tagja. A 

közelmúltban azonban visszahívták ebből a tisztségből. A köztársasági parlamenti 

képviselőt és a Magyar Mozgalom egyik alapítóját a többi közt erről a döntésről, aktuális 

törvényjavaslatokról és az európai uniós csatlakozási folyamatról kérdeztük. 

 

Eredményesen zárult a cserkészek kárpátaljai közösségtámogató 
programjának első szakasza 
2015. október 29. – MTI 

Eredményesen zárult a cserkészek "Most tudsz. Segíts! Együtt Kárpátaljáért!" elnevezésű 

kárpátaljai közösségtámogató programjának első szakasza - közölte a Magyar 

Cserkészszövetség csütörtökön az MTI-vel. A Magyar Cserkészszövetség a Kárpátaljai 

Magyar Cserkészszövetséggel és a Magyar Cserkészszövetségek Fórumával együtt 

áprilisban indította el azt a több hónapos programot, amely során közösségszervezőket 

küldtek Magyarországról Kárpátaljára, hogy segítsék az ottani települések 

cserkészcsapatait, kisközösségeit.  Öt hónap alatt öt ösztöndíjas vállalt aktív szerepet a 

helyi közösségi életben és a cserkészmunkában. Az önkéntesek elsősorban Beregszászon, 

Munkácson, Ungváron, Beregrákoson, Koncházán, Sislócon, Perecsenyben és 

Karácsfalván szerveztek különböző programokat. 

 

Támogatás, mely valóban célba ért – sikeres a Mezőkaszonyi Óvoda 
étkeztetési programja 
2015. október 29. – karpatalja.ma 

Orbán Viktor miniszterelnök korábban felhívást intézett a magyar önkormányzatokhoz, 

illetve a megyei jogú városokhoz, hogy lehetőségükhöz mérten támogassanak kárpátaljai 

magyar településeket, szolidaritást vállalva, és segítve az itt élő magyar lakosságot. 

Budafok-Tétény úgy döntött, hogy egymillió forinttal támogatja a Mezőkaszonyi 

Aranykulcsocska Óvoda bölcsőde növendékeinek étkeztetését. – Augusztustól 74 gyermek 

étrend-kiegészítését biztosítja Budafok-Tétény adománya – mondta lapunknak Komári 

Julianna, az intézmény vezetője. 
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Újabb sikeres magyar rendezvény Darázson 
2015. október 29. – Huncro.hr 

A hét végén tartotta meg a Darázs-Hercegmárok Magyar Hagyományőrző Egyesület és a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége az első Magyar Hagyományok Szemléje 

elnevezésű rendezvényét. 

 

Ha október, akkor daruvári magyar nap 
2015. október 29. – Huncro.hr 

A Daruvári Magyarok Egyesülete a korábbi évekhez hasonlóan októberben tartja a Magyar 

Kultúra Napja elnevezésű rendezvényét, amit most az 1956-os megemlékezés jegyében 

szerveztek meg. 

 

Lendva Község ünnepén kitüntetésekkel és kultúrműsorral 
2015. október 29. – Muravidéki Magyar Rádió 

Október 28-a Lendva Község ünnepe. 1366-ban ezen a napon kapott a lendvai Bánffy 

család vásártartási jogot. Az ünnep dátuma nem ideológiai színezetű, nem terhelik nemzeti 

sérelmek, és minden polgár sajátjának érzi. Lendva Község XIX. ünnepe alkalmából a 

színház- és hangversenyteremben alkalmi kultúrműsor keretében osztották ki a községi 

elismeréseket. A díszpolgári cím ezúttal Ivanec Ladislavot illette meg. Fehér Ilona készített 

riportot a rendezvényről. 

 

Készen van Dobronak Község „bibliája”, csak még el kell fogadni 
2015. október 29. – Muravidéki Magyar Rádió 

A község alapszabályának módosítása második olvasatban, a tanács ügyrendje első 

olvasatban, valamint a Saubermacher & Komunala vállalat éves beszámolója szerepelt 

Dobronak Község Tanácsa tegnap megtartott 9. rendszeres ülésének napirendjén. A 

tanácstagok legtöbbet a község statútumával foglalkoztak, de a jelentős dokumentum 

elfogadását a következő ülésre halasztották. 

 

Jókai Mór emléktábla avatás Felsőőrött 
2015. október 29. - Volksgruppen 

Október 28-án, szerdán került felavatásra Jókai Mór, magyar költő, író és politikus 

emléktáblája a felsőőri Európai Középiskola/Europäische Mittelschule intézményben. A 
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rendezvény az „Europa”-Club, bécsi magyar egyesület és a budapesti Magyar Emlékekért a 

Világban közhasznú Egyesület közreműködésével került megszervezésre. 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk 
Évről évre egybegyűlünk, hogy kegyeletünket lerójuk az 56-os szabadságharcosok előtt, 

azok a hősök előtt, akik bátran szembeszálltak egy hatalmas túlerővel, feláldozták életüket 

és saját jövőjüket a magyar szabadságért, a magyar jövőért, és így a mi szabadságunkért és 

a mi jövőnkért is. Ez arra kötelez bennünket, hogy a magyar nemzetért mi is áldozatot 

hozzunk. Nekünk ma a magyarságért nem meghalnunk, hanem a magyarságért élnünk 

kell! – ezekkel a szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket Szennyessy László, a Zürichi 

Magyar Egyesület és a Magyarház Alapítvány kuratóriumi elnöke október 25-én az 56-os 

megemlékezésen Zürichben. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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