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Vegyenek részt a horvátországi magyarok a parlamenti választásokon! 
2015. október 30. – MTI, Kormány.hu, mno.hu, hirado.hu 

Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár arra kérte a horvátországi magyarokat, 

hogy vegyenek részt a november 8-i parlamenti választásokon, azokon a magyar listát 

válasszák, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségére (HMDK) adják le 

szavazatukat. Az államtitkár erről pénteken az Eszéktől északra található Várdarócon 

beszélt, ahol magyar tájházat avattak. Potápi Árpád a rendezvényen elmondta, a magyar 

kormány reméli, hogy a magyar-horvát kapcsolatok a horvátországi választások után újra 

megerősödnek, és ebben nagy szerepe lesz a HMDK-nak, a magyar kormány stratégiai 

partnerének. 

 

Magyar tájház nyílt a horvátországi Várdarócon 
2015. október 30. – MTI, Kormány.hu, mno.hu, hirado.hu 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár avatta fel a horvátországi 

Várdarócon azt a tájházat, amely a településen és környékén élő magyarok kultúráját, 

hagyományainak ápolását szolgálja a jövőben. A hatszáz lelkes, többségében magyarok 

lakta község tájházát a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) hozta 

létre egy 18. században emelt, negyed százada használaton kívüli iskolaépület felújításával. 

A magyar állam által félmillió kunával, azaz mintegy 20 millió forinttal támogatta a 

beruházást. Potápi Árpád János avatóbeszédében arról szólt, hogy a drávaszögi magyarság 

a mohácsi vészt követő török időkben is képes volt túlélni, sőt, felvirágozni. „Drávaszög 

népének akarata az volt, hogy meg tudjon maradni magyarnak, s ebben különösen erősnek 

bizonyult” - mondta. Jakab Sándor, a HMDK elnöke az MTI-nek azt mondta, hogy a 

várdaróci tájház nemcsak a helyi, hanem az egész horvátországi magyar közösség érdekét 

is szolgálja. A tájházban berendezett kiállítás megtekintése remélhetőleg azt az érzést kelti 

a magyarokban, hogy büszkék lehetnek magyarságukra, ez hozzájárul a magyarság 

megtartó erejének erősödéséhez - fogalmazott. 

 

Elutasították a Batthyáneum visszaszolgáltatását 
2015. október 30. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A román kormány alárendeltségében működő restitúciós bizottság elutasította a 

gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár és csillagvizsgáló visszaszolgáltatását a 

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyének. Amint Potyó Ferenc, a 

főegyházmegye általános helynöke az MTI-nek pénteken elmondta, a bizottság 

szeptemberben tárgyalta a Batthyáneum ügyét, és egy bő héttel ezelőtt értesítette a 

főegyházmegyét a kedvezőtlen döntésről. A Batthyányi Ignác püspök által alapított 

könyvtárban őrzik a Romániában fellelhető kódexek, ősnyomtatványok mintegy 

háromnegyedét. „Arra hivatkoztak, hogy a visszaigénylő nem azonos a telekkönyvben 

szereplő egykori tulajdonossal. A könyvtárat és a csillagvizsgálót ugyanis az érsekség kérte 

vissza, a telekkönyvben viszont tulajdonosként a Csillagda bejegyzés szerepel” – 

magyarázta az általános helynök. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/vegyenek-reszt-a-horvatorszagi-magyarok-a-parlamenti-valasztasokon
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/magyar-tajhaz-nyilt-a-horvatorszagi-vardarocon
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/elutasitottak-a-batthyaneum-konyvtar-visszaszolgaltatasat
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Barabás Miklós bírságát is érvénytelenítette a marosvásárhelyi bíróság 
2015. október 30. – transindex.ro, Krónika, MTI, maszol.ro, Bihari Napló 

A marosvásárhelyi bíróság alapfokon érvénytelenítette azt a bírságolási jegyzőkönyvet is, 

amelyet a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezése közben tetten ért Barabás Miklósnak, a 

Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) önkéntesének a nevére állított ki a helyi rendőrség. 

A szerdán hozott ítéletet a honlapján tette közzé a bíróság. Kincses Előd, a megbírságolt 

Barabás Miklós ügyvédje az MTI-nek elmondta, ugyanaz az ítélet született, mint egy 

hónappal ezelőtt, a másik megbírságolt önkéntes, Benedek Lehel Csaba ügyében. 

Hozzátette, a korábbi ítéletnek immár az indoklását is megkapták, és abban a bíróság 

egyértelműen kimondta, hogy nem tekinthető reklámtáblának a kétnyelvű utcanévtábla, 

ezért nem vonatkoztatható rá a reklámtörvény. 

 

Magyar állami támogatás miatt büntetett az ANAF a Székelyföld határának 
kivilágítását szervezőknél 
2015. október 30. – transindex.ro 

Magyar állami támogatás miatt tartottak vizsgálatot a Székelyföld határának kivilágítását 

szervező, Izsák Balázs által képviselt Siculitas és a Gazda Zoltán által képviselt Sepsireform 

Egyesületnél. A magyar miniszterelnökséggel kötött támogatási szerződést a Siculitas 

Egyesület, ezt nem jelentette be külön az egyesület a pénzmosás elleni hatóságoknál - 

nyilatkozta a Transindexnek Iszák Balázs. 

 

A Kovászna megyei prefektus szemét Erdővidék is szúrja 
2015. október 30. – Erdély Ma, Háromszék 

Fejlesztési stratégiájának visszavonására, illetve új elfogadására kényszerül Vargyas, mert 

a kormánymegbízotti hivatal kifogást talált: szemüket leginkább az szúrta, hogy az 

okiratban magyar kifejezés is szerepelt. „Comuna se situeaza in partea Felvidék a regiunii 

Erdővidék” (A község az erdővidéki Felvidéken fekszik.) – fogalmaztak a stratégia készítői, 

mire a prefektúra Kerberosszai nyomban jelezték, a helységneveket csakis az állam 

hivatalos nyelvén szabad leírni, idegen nyelven nem. 

 

A levélszavazás gyengíti a magyar közösség parlamenti képviseletét 
2015. október 30. – maszol.ro 

A levélszavazásos törvény alkalmazása az erdélyi magyar képviselet kárára torzítja a 

parlamenti választások eredményét – nyilatkozta a Maszolnak Márton Árpád. Az RMDSZ-

es képviselő tájékoztatása szerint jövő héten várhatóan meglesz a jogszabály 

alkotmánybírósági megóvásához szükséges számú aláírásuk. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41019
http://itthon.transindex.ro/?hir=41020
http://itthon.transindex.ro/?hir=41020
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=194660&cim=a_kovaszna_megyei_prefektus_szemet_erdovidek_is_szurja
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/55271-a-levelszavazas-gyengiti-a-magyar-kozosseg-parlamenti-kepviseletet
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A város átvette a Csiky régi épületét 
2015. október 30. – Nyugati Jelen 

Nagy előrelépés történt a Csiky Gergely Főgimnázium életében: a város átvette a régi 

épületet a római katolikus püspökségtől, ami nagyjából annyit jelent, hogy ezután jóval 

nagyobb horderejű beruházásokat is meg tudnak majd valósítani az iskolában, jobb 

körülményeket teremtve az ott tanuló magyar diákoknak. 

 

EMNP: a diktatúrára emlékeztetnek az őrtűzgyújtást követő zaklatások 
2015. október 31. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint a letűnt diktatúra módszereire emlékeztetnek 

azok a pénzügyi ellenőrzések, amelyeket a román hatóságok a múlt szombati székelyföldi 

őrtűzgyújtás szervezőinél tartottak. A párt elnöksége egy pénteken közzétett 

nyilatkozatban megállapította: „Romániában egyre inkább bevett gyakorlatnak számít az 

autonómia ügye mellett kiálló vezetők és szervezetek hatósági zaklatása, hiszen nem 

először történik meg, hogy rendőri vagy egyéb ellenőrző szerv fellépésével próbálják 

megfélemlíteni az önrendelkezésért – egyébként törvényes módon – küzdőket”. Az EMNP 

titkosszolgálati koordinációt sejt a pénzügyi hatóság fellépése mögött. 

 

Kereskényi Gábor: váltóhangulat van Szatmárnémetiben 
2015. október 31. – 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. 

 

Az Európai Néppárt Nőszervezetének alelnökévé választották Biró Rozáliát 
2015. október 31. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika 

Az Európai Néppárt Nőszervezete október 30-án, pénteken, Münchenben tartotta 

tisztújító kongresszusát, melynek keretén belül az egybegyűltek a szervezet alelnökévé 

választották Biró Rozáliát, az RMDSZ Nőszervezetének elnökét, s egyben jelöltjét erre a 

tisztségre. 

 

Arros Orsolya lett az RMDSZ udvarhelyi nőszervezetének elnöke 
2015. október 31. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Udvarhelyszéki Nőszervezet leköszönő elnöke Arros Orsolyának adta át az 

elnöki stafétát a következő két évre. A péntek este megtartott tisztújító küldöttgyűlésen 

Verestóy Attila üdvözölte a több mint 100 résztvevőt. A szenátor beszédében kiemelte a 

nők egyre növekvő fontosságát a politikában. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/johetnek_a_beruhazasok.php
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/emnp-a-diktaturara-emlekeztetnek-az-ortuzgyujtast-koveto-zaklatasok
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kereskenyi-gabor-valtohangulat-van-szatmarnemetiben
http://itthon.transindex.ro/?hir=41026
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/arros-orsolya-lett-az-rmdsz-udvarhelyi-noszervezetenek-elnoke
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Az erdélyi magyarság alapvető jogainak alkotmányos garantálását kéri az 
MPP 
2015. november 1. – transindex.ro 

A Magyar Polgári Párt tavaly elkezdett, az alkotmány-módosításra, illetve az alapvető 

(1918-ban megígért) jogok hiányára rávilágító kampányát idén Csíkszeredában folytatja.  

Csíkszereda főterén november 28-án, hogy a román állami ünnep előtti hétvégén gyűlést 

szerveznek, hogy felhívják a figyelmet az 1918. december elsején elfogadott Gyulafehérvári 

Nyilatkozatban tett ígéretekre. 

 

Brassai Zsombor: az előválasztás jó kiindulópont volt 
2015. november 2. – Krónika 

„Az előválasztás jó kiindulópont, hogy a 2016-os helyhatósági választásokon visszanyerjük 

a polgármesteri széket, és magyar többségű tanácsa legyen ismét Marosvásárhelynek” – 

jelentette ki az október 11-ei magyar– magyar megmérettetés után első ízben összehívott 

Területi Képviselők Tanácsának (TKT) ülésén Brassai Zsombor. Az előválasztás 

kiértékelésén az RMDSZ Maros megyei elnöke példaértékűnek nevezte a marosvásárhelyi 

kezdeményezést. Továbbá úgy vélte, Marosvásárhelyt a város fontosságához mért 

jelentőséggel támogatták mind az RMDSZ központi vezetői, mind a Maros megyei kerületi 

szervezetek, hisz odafigyelés és szolidaritás alakult ki. 

 

Újabb komáromiak összetartozását erősítő rendezvény lesz a Duna két 
partján 
2015. október 30. – hirek.sk 

„Egy a város (77.) Komárom“ címmel november 3-6. között további, a „Komárom egy 

város“ érzést és a határ két oldalán élők közti kapcsolatokat erősítő rendezvényt valósít 

majd meg a dél-komáromi Endresz csoport a révkomáromi Egy Jobb Komáromért polgári 

társulással. Az előadásokból, kiállításból és emléktábla-avatásból álló műsorfüzér 

résztvevői a Komáromot Magyarország 5. legnagyobb városává nyilvánító 300 évvel 

ezelőtti népszámlálásról és az első bécsi döntés 77. évfordulójáról is megemlékeznek. 

 

Folytatódik a Štúr-szobor körüli botrány 
2015. november 1. – hirek.sk 

A tervezett párkányi Štúr-szobor alapkövének elhelyezését tiltakozás, illetve atrocitások 

kísérték, a kövön elhelyezett tábla is eltűnt. Dušan Kováč történész szerint egy 

ellentmondásnak tartott emlékmű állítására tett kísérlet általában tüntetéssel végződik. A 

teraz.sk internetes portál beszámolója szerint már az alapkő elhelyezését megelőzően 

komoly atrocitások érték az emlékművet, azt ugyanis behintették lótrágyával. Az 

ünnepségre sikerült formába hozni a helyszínt, megtartották a feszült hangulatú avatót is. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41028
http://itthon.transindex.ro/?hir=41028
http://www.hirek.sk/itthon/20151030113518/Ujabb-komaromiak-osszetartozasat-erosito-rendezveny-lesz-a-Duna-ket-partjan.html
http://www.hirek.sk/itthon/20151030113518/Ujabb-komaromiak-osszetartozasat-erosito-rendezveny-lesz-a-Duna-ket-partjan.html
http://www.hirek.sk/itthon/20151101112853/Folytatodik-a-Stur-szobor-koruli-botrany.html
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Csütörtök reggel viszont csak hűlt helyét találták a kőre elhelyezett táblának – 

tájékoztatott a szeretgom.hu. 

 

Via Nova: A nevedben is önmagad vagy? 
2015. november 1. – Felvidék Ma 

„A magyar név megint szép lesz!" E Petőfitől kölcsönvett sorral indított kampányt a Via 

Nova 2012-ben azzal a céllal, hogy minél többen éljenek a törvény adta lehetőséggel, és 

használják magyarul vezeték- és keresztnevüket a személyi okmányaikban. A 

névváltoztatások ösztönzése érdekében azóta számos helyszínen és módon hívták fel már a 

figyelmet a változtatás lehetőségére. Anyanyelvén lehet igazán önmaga az ember, és ez 

vonatkozik a névre is! Erről szól a Via Nova újabb névmagyarosítási kampánya. 

 

Nyilas Mihály az oktatási intézmények fejlesztéséről tárgyalt 
Nagybecskereken 
2015. október 30. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

nagybecskereki oktatási intézményeket állapotáról és az ésszerűsítésről tárgyalt Nyilas 

Mihály Čedomir Janjić polgármesterrel. A tartományi oktatási titkár megbeszélést tartott a 

tanügyi intézmények igazgatóival és ellátogatott néhány iskolába is, hogy személyesen 

győződjön meg a körülményekről. Az iskolaépületek állapotáról is szó volt azon a 

megbeszélgetésen, amelyen Nyilas Mihály, tartományi oktatási titkár folytatott a 

nagybecskereki iskolák igazgatóival. A tanintézmények vezetőinek ezen kívül számos, 

zömében anyagi vonatkozású kérdése is volt. 

 

Az MNT felsőoktatási tájékoztató körútjának zentai állomása 
2015. október 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Három zentai középiskolában, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban, a Zentai 

Gimnáziumban, valamint a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolában tartottak tájékoztató 

előadást péntek délután a Magyar Nemzeti Tanács komplex ösztöndíjprogramjáról az 

intézmény illetékesei. Az MNT felsőoktatási tájékoztató körútjának célja, hogy a diákok 

mellett a szülőket is tájékoztassák azokról a lehetőségekről, amelyek a Szerbiában 

továbbtanulni szándékozókat segíthetik tanulmányaik megkezdésében, illetve 

folytatásában. 

  

Kishegyesen újraállították Mátyás király mellszobrát 
2015. október 31. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A kishegyesi templomkertben újraavatták Mátyás király mellszobrát, mely két évvel ezelőtt 

nyomtalanul eltűnt, de egy összefogás eredményeként most az eredetinek a szakasztott 

mását sikerült a talapzatra visszahelyezni. A szoboravatót követően a színházteremben 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/ifjusag/57137-via-nova-a-nevedben-is-onmagad-vagy
http://pannonrtv.com/web2/?p=236393
http://pannonrtv.com/web2/?p=236393
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19268/Az-MNT-felsooktatasi-tajekoztato-korutjanak-zentai-allomasa.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19273/Kishegyesen-ujraallitottak-Matyas-kiraly-mellszobrat.html
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megünnepelték a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület fennállásának 60. és a keretében 

működő Rizgetős néptáncegyüttes megalakulásának 20. évfordulóját. 

  

Az 51 kivégzett falubelire emlékeztek Adorjánon 
2015. október 31. – Pannon RTV 

Ötvenegyszer kondult meg a harang szombat délután az adorjáni temetőben, emlékeztetve 

a megjelenteket arra, hogy 1944. október 31-én a Halász utca végén 51 ártatlan falubeli 

magyar férfit lőttek a Tiszába a szerb partizánok. A megemlékezésen a település plébánosa 

az egyházi szertartást követően megáldotta az emlékhelyet. Alkalmi szavalatok és a Szőke 

Tisza Művelődési Egyesület asszonykórusának műsora után Forró Lajos történész 

mondott beszédet. 

  

A kivégzett ártatlan magyarokra emlékeztek Martonoson 
2015. november 1. – Pannon RTV 

Martonoson idén is mindenszentek napján emlékeztek a 71 évvel ezelőtt, 1944. november 

24-én ártatlanul kivégzett 24 falubeli magyar áldozatra. A martonosi esemény Savelin 

Zoltán helyi katolikus plébános egyházi szertartásával és az emlékhely megáldásával 

kezdődött, majd Forró Lajos mondott beszédet. A történész, akinek nagyapja a martonosi 

áldozatok között van, a még mindig a töltés melletti tömegsírban nyugvó martonosi 

magyarok mielőbbi exhumálását és tisztességes újratemetését sürgette, akiket a szerb 

állam már szinte kivétel nélkül rehabilitált a háborús bűnök terhe alól. Martonoson 1944. 

november 24-én 24 ártatlan magyar végeztek ki. 

  

Az 1944/45-ös ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek Újvidéken 
2015. november 1. – Pannon RTV 

Az 1944/45-ös ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek Újvidéken. Az eseményt a Futaki 

úti temetőben, a katonatemető területén, a csonka turulszobornál tartották meg. 1944/45-

ben több ezer ártatlan magyart végeztek ki Vajdaság-szerte. Rájuk emlékeztek Újvidéken. 

Erhard Róbert újvidéki esperes arról beszélt, hogy nem szabad elfelejteni az ártatlan 

áldozatokat. Szerinte, ha emlékezünk rájuk, nem téveszthetjük szem elől azt, hogy 

békepolitikát kell folytatnunk. 

  

Az ártatlan magyar áldozatokra emlékezett Péterréve és Óbecse 
2015. november 1. – Pannon RTV 

A hétvégén Péterrévén és Óbecsén is megemlékeztek az 1944/45-ös események 

áldozatairól. Szombaton Péterrévén a püspöki szentmisét követően a templom udvarán 

megkoszorúzták Takács Ferenc mártír apátplébános tavaly felavatott emlékhelyét, majd a 

temetőben is fejet hajtottak az áldozatok emléke előtt.  
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http://pannonrtv.com/web2/?p=2365584
http://pannonrtv.com/web2/?p=236705
http://pannonrtv.com/web2/?p=236699
http://pannonrtv.com/web2/?p=236695
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A DS és az LSV is hevesen reagált a Jobbik zentai irodanyitására 
2015. november 1. – Vajdaság Ma 

A Demokrata Párt (DS) szerint teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy a Jobbik - mint 

írják - szélsőjobboldali magyarországi pártként irodát nyitott Zentán, s ez komolyan 

veszélyezteti Vajdaság stabilitását. A DS tartományi szervezete azonnali reakcióra, az iroda 

megnyitásának megakadályozására szólította fel az illetékes szerveket. A DS 

közleményében leszögezi, hogy a vajdasági értékeket, a multietnikusságot és 

multinacionalitást generációk építették ki, éppen ezért nem szabad megengedni, hogy a 

jobboldali és nacionalista pártok megkérdőjelezzék. 

 

Bácsföldvár az ártatlan magyar áldozatokra emlékezett 
2015. november 1. – Pannon RTV 

Az 1944/45-ben kivégzett magyar áldozatokra emlékeztek ma Bácsföldváron. A katolikus 

temetőben felszentelték és megkoszorúzták az áldozatok emlékére szeptemberben 

felállított új keresztet. Mindenszentek napján Bácsföldváron nem csak az elhunyt 

családtagokra, hanem a 70 évvel ezelőtti atrocitásokban meghurcolt és meggyilkolt magyar 

áldozatokra is emlékeznek.  

  

Szabadkai Magyar Rádió a 89,6 MHz-en 
2015. november 1. – Pannon RTV 

A privatizációs folyamat sikertelensége nyomán október 31-én megszűnt a Szabadkai 

Rádió egész napos magyar adásának a sugárzása. A Pannon RTV munkatársai és a 

Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségéből érkezett kollégák a 89 egész 6 tized 

megahertzen mától együtt igyekeznek folytatni a Szabadkai Rádió szombat éjjel megszűnt 

magyar nyelvű adását a Szabadkai Magyar Rádió újonnan felállított stúdiójában.  

 

Megalakult a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács 
2015. október 31. – karpatalja.ma 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) intézményén belül 1996-ban létrejött a Magyar 

Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB), 2000-ben pedig az MTA 

köztestülete megnyílt a Magyarországon kívül élő, magukat magyarnak (is) valló tudósok 

számára. A Magyarországgal szomszédos országokban létrejött akadémiai tanácsok 

gyakorlatát követve, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 

valamint a 2011. június 11-i Ukrajnai Magyar Tudóstalálkozó célja és döntése alapján 2015. 

október 30-án Ukrajnában is megalakult az akadémiai tanács Kárpátaljai Magyar 

Akadémiai Tanács (KMAT) néven. Az alakuló közgyűlésre az Ukrajnában élő magyar 

tudósok, az MTA ukrajnai külső és köztestületi tagjainak részvételével Ungváron, az 

Ungvári Nemzeti Egyetem dísztermében került sor.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19276/A-DS-es-az-LSV-is-hevesen-reagalt-a-Jobbik-zentai-irodanyitasara.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=236717
http://pannonrtv.com/web2/?p=236599
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/megalakult-a-karpataljai-magyar-akademiai-tanacs/
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A nemzetiségi pedagógusképzés sajátosságai – nemzetközi konferencia 
Beregszászban 
2015. október 30. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet A nemzetiségi (magyar, szlovák, román, 

roma) pedagógusképzés sajátosságai. Ukrajnai, Szlovákiai és Magyarországi 

tapasztalatok címmel szervezett nemzetközi tudományos-gyakorlati konferenciát október 

30-án. A rendezvénynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú 

Szakképzési Intézetében működő Fodó Sándor Kulturális Központ adott otthont. A 

konferenciát Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet beregszászi 

tagozatának vezető módszerésze, a rendezvény szervezője nyitotta meg. 

  

Segítség a Nagykanizsai Fidelitastól  
2015. október 31. – Kárpátalja 

„A szomszédos Ukrajnában dúló háborús konfliktus következtében számos magyar család 

került nehéz helyzetbe Kárpátalján. A Fidelitas Nagykanizsai Csoportja arra kér mindenik, 

hogy lehetőségéhez mérten, felajánlásával segítse a kárpátaljai magyar fiatalok iskolai 

étkeztetésének támogatását a www.karpataljaert.hu oldalon bankkártyás vagy átutalásos 

módon vagy az adománygyűjtések helyszínén a becsületkasszán keresztül. A december 

végéig tartó akció során az erre a célra elkülönített alszámlán összegyűlt pénzt a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közreműködésével a Verecke Alapítványnak 

juttatja el a Fidelitas. 

 

Brglez: „A nemzetiségnek biztosítani kell a fejlődést” 
2015. október 30. – Muravidéki Magyar Rádió 

Milan Brglez, az országgyűlés elnöke Kövér László kollégájával Sárváron és részt vett a 2. 

világháború áldozatainak tiszteletére tartott megemlékezésen. A szlovén parlament elnöke 

útközben Lendván találkozott a magyar nemzeti közösség képviselőivel 

 

17. Bécsi Magyar Táncháztalálkozó 
2015. november 1. - Volksgruppen 

November 7-én kerül megrendezésre a 17. Bécsi Magyar Táncháztalálkozó „Tánc 

nemzedékeken át!“ mottóval. A program 15:00 órakor indul gyerektáncházzal, majd 17:00 

órától a felnőtteké a parkett. Eközben a kicsik játszóházban tehetik próbára ügyességüket. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-nemzetisegi-pedagoguskepzes-sajatossagai-nemzetkozi-konferencia-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-nemzetisegi-pedagoguskepzes-sajatossagai-nemzetkozi-konferencia-beregszaszban/
http://karpataljalap.net/?q=2015/10/31/segitseg-nagykanizsai-fidelitastol
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174368322
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2739945/
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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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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/

