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A madéfalvi vérengzést idézték Marosvásárhelyen a 252. évforduló 
előestéjén 
2016. január 6. – MTI, Inforádió 

A székelyek elleni 1764-es madéfalvi vérengzés 252. évfordulója előestéjén tartott 

megemlékezést a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szerda este a marosvásárhelyi 

kultúrpalotában. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a székely közgondolkozás 

átalakításának a szükségességét hangsúlyozta beszédében. Hibának tartotta, hogy a 

marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezéséből, majd egyes táblák - hatósági 

megfélemlítés következtében történt - eltávolítása ügyéből a köztudat nem a bátrak 

helytállását, hanem a megfélemlítettek hátrálását jegyezte meg. „A közgondolkodásnak 

kell átalakulnia oly értelemben, hogy megértse mindenki, ezer bátor ember kevesebb 

veszélynek van kitéve, mint száz, tízezer pedig maga a biztos siker" - jelentette ki Izsák 

Balázs. Úgy vélte, „a múlt tanulságainak összegzése a jövő számára, maga a cselekvő 

gondolat (.) mely képes irányt szabni a történelemnek". Hangsúlyozta: a székelység 

számára Székelyföld területi autonómiája a közös szabadságeszmény. 

 

Miskolci adományokat kaptak a kárpátaljai cserkészek 
2015. január 6. – Kárpátalja 

Ősztől 560 ezer Ft gyűlt össze az Együtt Kárpátaljáért program számlájára. A nagylelkű 

felajánláshoz nemcsak cserkészek, hanem a céljaikkal egyetértő civilek is csatlakoztak. A 

gyűjtés célja a kárpátaljai magyar cserkészek pénzbeli támogatása volt, hiszen a háború 

sújtotta országban nemhogy a helyi ifjúsági közösségek finanszírozására, hanem az 

alapvető élelmiszerek beszerzésére sincs pénzük az embereknek. Az adományt Munkácson 

adták át Popovics Pálnak, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) elnökének. 

Ez az összeg óriási segítséget jelent a közösség számára – állapította meg Jernei Péter, 

Miskolc II. Számú Cserkészkerületének elnöke. 

 

Emléktábla kerül Knézy Jenő nagyváradi szülőházára 
2016. január 6. – maszol.ro, Bihari Napló 

„Jó estét, jó szurkolást” – Knézy Jenő 2003-ban elhunyt legendás sportriporter 

emblematikus mondata is felkerülhet arra az emléktáblára, melyet idén tavasszal 

helyeznek el egykori nagyváradi szülőházán, tudta meg a maszol.ro Huszár Istvántól, 

Nagyvárad alpolgármesterétől. A kezdeményezés Vujity Tvrtko-tól, a közismert 

magyarországi riportertől származik, aki nemrég az nyilatkozta: ha anyagi akadálya lenne 

a tábla elhelyezésének, a költségeket vállalja. A magyarországi riporter az elmúlt évben 

fordult Ilie Bolojanhoz és az önkormányzati képviselőtestülethez az ötlettel. Időközben az 

is kiderült, hogy 1944-ben Knézy Jenő az Emanuil Gojdu (volt Deák Ferenc) utca 2 szám 

alatti házban született. 
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http://inforadio.hu/hir/kulfold/a-madefalvi-verengzest-ideztek-marosvasarhelyen-a-252-evfordulo-eloestejen-788208
http://inforadio.hu/hir/kulfold/a-madefalvi-verengzest-ideztek-marosvasarhelyen-a-252-evfordulo-eloestejen-788208
http://karpataljalap.net/?q=2016/01/06/miskolci-adomanyokat-kaptak-karpataljai-cserkeszek
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/58340-emlektabla-kerul-knezy-jen-nagyvaradi-szul-hazara
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A bosnyák trénert is idegesíti a székely himnusz 
2016. január 6. – Krónika, maszol.ro 

Kiütötte a biztosítékot a székely himnusz Dragan Petricsevicsnél, a Kolozsvári U női 

kosárlabdacsapatának vezetőedzőjénél. A bosnyák tréner a kedd esti sepsiszentgyörgyi 

bajnoki mérkőzésen a román himnusz lejátszása után nem engedte tanítványait, hogy 

hasonló tiszteletadással, egy helyben állva hallgassák végig a székely himnuszt is: utóbbi 

felcsendülése közben melegíteni küldte játékosait, akiket emiatt hosszasan kifütyültek a 

Sepsi SIC szurkolói. A kisebb megszakításokkal csaknem húsz éve Romániában dolgozó 

Petricsevics a Ziardecluj.ro honlapnak elmondta, a szabályzatban az áll, hogy csak a román 

himnuszt kell tiszteletadással végighallgatni, ezért tanítványai „nem kötelezhetők arra, 

hogy további 10 percig álljanak, és végighallgassanak még egy himnuszt, amely nem 

hivatalos, semmi köze a román államhoz”. „Nincs román vér bennem, de a szívem félig 

Romániáért ver” – nyilatkozta a tréner. 

 

Továbbra sem jelentkezett senki a vásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák 
elkészítésére 
2016. január 6. – transindex.ro 

Ismét kurdarcba fulladt a kétnyelvű utcanévtáblákra kiírt versenytárgyalás 

Marosvásárhelyen - tudósít az Erdély FM. A polgármesteri hivatal tavaly három 

alkalommal is közbeszerzést hirdetett új utcanévtáblákra, de egyik kiírásra sem nyújtottak 

be ajánlatot a cégek. A legutóbbi versenytárgyalás esetében a jelentkezési határidő 

december 28-án járt le. Peti András alpolgármester a rádiónak elmondta, az eljárás során 

több cég is kérdéseket tett fel a tenderdokumentációval kapcsolatosan, de végül senki sem 

nyújtott be ajánlatot. Az alpolgármester szerint az önkormányzatnak 3 sikertelen 

közbeszerzés után meg kellene vizsgálnia, hogy mi az oka a kudarcnak. 

 

Így vall Kántor Zoltán a multikulturalizmusról 
2016. január 6. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A temesvári származású Kántor Zoltán nemrégiben a bánsági Szórvány Alapítvány 

meghívására járt szeretett városában. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a 

Bánsági Esték című rendezvény után, a Kossuth Rádió munkatársának, Lehőcz Lászlónak 

a Temesváron kapott útravalójáról, az egyetemi éveiről, az 1989 utáni lelkes időszakról és 

a multikulturalizmusról beszélt. 

 

Cseke Attila: folytatni kell a decentralizációt 
2016. január 6. – maszol.ro, Bihari Napló 

A tavalyi év legnagyobb hiányossága az, hogy gyakorlatilag leállt a decentralizáció, még 

kísérleti projektek sem indultak 2015-ben – vélekedett szerdán Nagyváradon tartott 

sajtótájékoztatóján Cseke Attila. Az RMDSZ parlamenti képviselője számot adott tavalyi 

sikeres és kevésbé sikeres törvénykezdeményezéseiről. Cseke elmondta: tavaly volt ugyan 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/58345-cseke-attila-folytatni-kell-a-decentralizaciot


 

 

 

 

 

 
4 

egy viszonylag stabil kormánytöbbség, azonban ennek ellenére mégsem történt semmi a 

központosítás csökkentésére. Hozzátette: a kórházak önkormányzati kézbe adását ő 

hajtotta végre 2010-ben egészségügyi miniszterként, a decentralizációra azonban más 

területeken is szükség lenne. 

 

Célkitűzés, hozni a 2012-es eredményeket 
2016. január 6. – Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Arad megyei szervezete a Püspökség utcai székház nagytermében tartotta 

évnyitó sajtóértekezletét, ahol Bognár Levente aradi alpolgármester társaságában Faragó 

Péter megyei elnök köszöntötte a sajtó képviselőit. Ami az idei terveket illeti, első helyen 

áll a helyhatósági választásokra történő, megfelelő felkészülés. Annak egyik fontos eleme: 

belső választásokon megtalálni a legmegfelelőbb polgármester-, illetve minden rangú 

tanácsos-jelöltet, március 20-ig. A választásokig felkészítik őket a rájuk váró 

adminisztratív munkára. A választás célkitűzése: a 2012-es megmérettetésen begyűlt 13 

ezer szavazat, legkevesebb 5 polgármester-, továbbá 60 tanácsos-mandátum megszerzése. 

 

Kolozsvár: szervezkednek a civilek a műemléképületek homlokzatának 
bontása ellen 
2016. január 6. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

Szerintük az önkormányzat barbár módszerekkel próbálja "kezelni" az elmúlt 25 év 

mulasztását, amikor díszítőelemeket távolíttat el az évszázados épületekről. Azutóbbi pár 

napban több műemléképület esetében riasztotta a Sürgősségi Helyzetek Felügyelőségét 

(ISU) a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal, hogy ellenőrizzék és szükséges esetekben 

távolítsák el a díszítőelemeket Kolozsvár belvárosában a rossz állapotban lévő épületekről. 

A felhívás apropóját az szolgáltatta, hogy decemberben a város főterén levő New York 

szállóról lehullt egy vakolatdarab, és megsebesített egy járókelőt, aki kórházi ellátásra 

szorult. December végén pedig a Deák Ferenc (Eroilor) utcában omlott le a vakolat, 

kedden pedig a Horea úton, a Szamos-híd melletti Elián-palota vakolata hullt a járdára. A 

Polgármesteri Hivatal tanácsadásért fordult a Területi Műemlékvédő Bizottsághoz, 

azonban Guttman Szabolcs, a bizottság elnöke nem értett egyet a városvezetés 

beavatkozási módszerével, ennek ellenére az ISU tűzoltói több esetben is levertek a 

szerintük a járókelőkre veszélyes elemeket az épületekről. 

 

Soós véget vetne az Azomureș törvénytelen működésének 
2016. január 6. – szekelyhon.ro, Krónika 

A marosvásárhelyi magyar polgármesterjelölt, Soós Zoltán közleményben szólítja fel az 

illetékes hatóságokat, hogy szerezzenek érvényt a törvénynek, és azonnal akadályozzák 

meg az Azomureș jogsértő működését. „Felszólítom a polgármesteri hivatal vezetőit, hogy 

a soron következő tanácsülésen tűzzék napirendre az RMDSZ által kezdeményezett 

népszavazás határozattervezetét. Az önkormányzat jegyzője ne kifogásokat keressen a 
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kezdeményezés akadályozására, hanem engedje szóhoz jutni a közakaratot. Ez a 

demokrácia minimuma!” – fogalmaz Soós. 

 

Winkler: a kormánynak ellen kell állnia a választási év kísértéseinek 
2016. január 6. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Winkler Gyula reméli, hogy a Cioloș-kormánynak sikerül kikerülnie az idei választási év 

csapdahelyzeteit és ebben az évben a gazdasági növekedési ciklus megerősítésén fog 

dolgozni, erről szerdai, dévai sajtótájékoztatóján beszélt az RMDSZ EP-képviselője. A 

magyar közösségnek is vannak elvárásai a 2016-os évtől, emelte ki Winkler Gyula a 

sajtótájékoztatón, mint mondta, olyan évet zárt a magyar közösség, amelyben 

visszafejlődést tapasztalt a megszerzett jogainak alkalmazása terén. 

 

Erdélyi magyar oktatáskutató intézetet szeretne az RMPSZ 
2016. január 6. – maszol.ro 

Egy erdélyi magyar oktatáskutató intézet létrejöttét sürgette a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) szerdán Csíkszeredában. A szervezet évértékelő 

sajtótájékoztatóján elhangzott: az állami neveléskutatási intézeten belül, vagy akár más 

formában, de óhatatlanul szükséges ezen intézmény létrejötte. Burus-Siklódi Botond 

elnök, Lászlófy Pál István tiszteletbeli elnök számolt be szerdai sajtótájékoztatón az 

RMPSZ 2015-ös tevékenységéről és idei terveiről. A célkitűzések között az elnök kiemelte: 

a szövetség 25 éves jubileumát ünnepli 2016-ban, ehhez méltóan az erdélyi magyar 

oktatást érintő, hosszú távú stratégiai cél megalapozásához is ragaszkodnak. 

 

A törvényszék előtt a zászlóügy 
2016. január 7. – Krónika 

Csíkszereda zászlóját törvénytelenül fogadták el, és a Szabadság téren felállított 

nagyméretű székely zászló kihelyezése is törvénytelen módon történt – állítja Dan Tanasă, 

akinek egyesülete több pert is indított Csíkszereda polgármesteri hivatala ellen a lobogók 

eltávolítása érdekében. A törvényszékhez benyújtott keresetek szóhasználata szerint a 

„Székely Nemzeti Tanács székely zászlóként is ismert” lobogóját törvénytelenül állították 

fel közterületen, a csíkszeredai Szabadság téren, és ugyanez vonatkozik a városháza 

homlokzatára kitűzött hasonló zászlóra, illetve a „két piros csíkos fehér zászlóra” is, amely 

Csíkszereda zászlaja. 

 
 

 

 

E
rd

é
ly
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Bárdos: kampányfogás, hogy a Csemadok regionális elnökeivel éppen most 
egyeztetne a Most-Híd 
2016. január 6. – hirek.sk 

Egyeztető találkozóra hívja a Csemadok területi választmányi elnökeit a Most-Híd 

vegyespárt alelnöke, Solymos László. A január 11-ére összehívott megbeszélésen a 

kisebbségi kultúrák finanszírozásáról szóló, a parlamentben már elutasított 

törvényjavaslatról lesz szó, amelynek beterjesztője éppen Solymos László volt. 

A Csemadok országos elnöke, Bárdos Gyula elmondta, elsősorban annak örült volna, ha 

a Most-Híd korábban, még a választási kampány beindulása előtt szorgalmazta volna 

a hazai magyar–magyar párbeszéd kibontakozását, pártolta volna a felvidéki magyar civil 

szervezetek, a Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Most-Híd közti összefogást. Azt pedig 

kampányfogásnak tartja, hogy a Csemadok regionális elnökeivel csak most, a parlamenti 

választások közeledtével egyeztetne a Most-Híd. 

 

Óbecse: Tárgyalt a VMDK és a VMDP elnöke 
2016. január 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó 

Óbecsén tárgyalt a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) és a Vajdasági 

Magyar Demokrata Párt (VMDP) elnöke. A VMSZ elnöke - habár őt is meghívták - nem 

volt jelen a megbeszélésen. Csonka Áron sikeresnek ítélte meg a tárgyalást, de - mint 

mondta - korai lenne még végleges megállapodást kötni a választásokat megelőzően. 

Csorba Béla úgyszintén elégedett a mai megbeszélés eredményével, és sikeresnek nevezte 

azt, attól függetlenül, hogy senki nem volt ott a VMSZ képviseletében. A két politikai párt 

elnöke bejelentette: folytatni fogják a tárgyalásokat, miután korábban már indultak 

koalícióban a 2008-as választásokon, méghozzá sikeresen. Ez még egy ok az 

optimizmusra, hangoztatta Csonka Áron és Csorba Béla. 

 

A zsablyai razzia áldozataira emlékeztek 
2016. január 6. – Pannon RTV 

Gyászmisével és koszorúzással emlékeztek Zsablyán a 74 évvel ezelőtt történt második 

világháborús magyar razzia szerb áldozataira. A Razzia 1942 Emlékbizottság által 

szervezett eseményen helybéli lakosok, a tartományi kormány képviselői, valamint 

Magyarország belgrádi nagykövetségének képviselői is lerótták kegyeletüket az áldozatok 

előtt. 1942. január 6-án 887 szerb lakos vesztette életét a razzia során. A férfiakat, nőket és 

gyerekeket alsóneműben cipelték ki a Tisza partjára, majd egyenként ölték bele őket a 

fagyos folyóba. A megemlékezésre a Tisza mellett lévő harmadik sorompónál elhelyezkedő 

emlékműnél került sor. 
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Pásztor: A VMSZ jelenlegi feladata olyan választási programot alkotni, amely 
mellé fel tudja sorakoztatni szavazótáborát 
2016. január 6. – Pannon RTV 

Kihívásokkal teli év várja a Vajdasági Magyar Szövetséget és a vajdasági magyar 

közösséget is 2016-ban – mondta Pásztor István a Pannon RTV Szubjektív című 

műsorának felvételén. Tavaszra több szinten is választások lesznek az országban, a 

vajdasági magyar gazdasági- és területfejlesztési programban pedig mintegy ötmilliárd 

forint értékű vissza nem térítendő támogatást osztanak szét az év folyamán. A Magyar 

Mozgalom és a Vajdasági Magyar Szövetség viszonyával kapcsolatban Pásztor István azt 

mondta, hogy az MM-nek kellene eldöntenie, hogy civil szervezet vagy párt akar-e lenni, és 

hogy indul-e a választásokon. A politikus szerint a VMSZ jelenlegi feladata az, hogy olyan 

választási programot alkosson, amely mellé fel tudja sorakoztatni a szavazótáborát. 

 

A szélsőjobbnak továbbra sem lesz szava Vajdaságban 
2016. január 6. – Magyar Szó 

Még nem dőlt el, mikor tartják az idén meg a tartományi és a helyhatósági választásokat. 

Jelenleg egy áprilisi időpont számít a legvalószínűbbnek a politikusok kijelentései alapján. 

Annyi bizonyos, hogy a két szinten megrendezésre kerülő voksolást ugyanazon a napon 

tartják, erről nemrégiben szólt a köztársasági parlament elnöke. Mihal Ramacs politikai 

elemzőt, a Danas napilap korábbi főszerkesztőjét kérdezte a Magyar Szó arról kérdezte, 

hogy biztosan két szinten lesz-e csupán szavazás tavasszal. Szerinte a nem okoz nagyobb 

megrázkódtatást a Magyar Mozgalom megalakulása a VMSZ szavazatait tekintve. 

 

Petőfi születésnapját méltatták az év első napján Beregszászban 
2015. január 6. – Kárpátalja 

Petőfi Sándor a magyar irodalmi legendáriumnak egyik, ha nem a legismertebb és 

legkiemelkedőbb alakja. A költő születésének évfordulója előtt tisztelgett a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Alapszervezete a 2016. év első napján a 

beregszászi Petőfi Sándor-szobor előtt. A megemlékezés résztvevőit a Himnusz eléneklése 

után a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke, Molnár D. István köszöntötte. Az 

alapszervezeti elnök elmondta, hogy bár a január elseje több mindenről lehet nevezetes, 

magyarságunk szempontjából különösképpen fontos dátum, hiszen ekkor született egyik 

legnagyobb költőnk. A megemlékezés után mások mellett a KMKSZ Beregszászi 

Alapszervezetének képviselői, a beregszászi református egyház lelkészei és a beregszászi 

magyar konzulátus munkatársai megkoszorúzták a beregszászi Petőfi Sándor-emlékművet. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=247817
http://pannonrtv.com/web2/?p=247817
http://www.magyarszo.com/hu/2939/kozelet_politika/138675/A-sz%C3%A9ls%C5%91jobbnak-tov%C3%A1bbra-sem-lesz-szava-Vajdas%C3%A1gban.htm
http://karpataljalap.net/?q=2016/01/06/petofi-szuletesnapjat-meltattak-az-ev-elso-napjan-beregszaszban
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Nagy költőnkről születésnapján emlékeztek meg a Tisza-parti községben 
2015. január 6. – Kárpátalja 

A magyarság legismertebb költője, a halhatatlan Petőfi Sándor 1947 júliusában Erdélybe 

igyekezett menyasszonyához, Szendrey Júliához. Utazása során a badalói református 

templom falának tövében tartott pihenőt. 1938-tól a templom falán hatalmas 

márványtábla emlékeztet erre az eseményre, melyet a badalóiak minden esztendő első 

napján, a költő születésnapján megkoszorúznak, és ünnepi istentisztelettel emlékeznek 

meg a nagy poétáról. Dr. Jakab Lajos helyi családorvos, a Beregszászi Járási Tanács 

képviselője nemzeti himnuszunk eléneklését követően elmondta, hogy a KMKSZ és a 

Badalói Református Egyházközség közös szervezésében minden esztendő első napján 

igyekeznek megemlékezni Petőfi Sándorról. 

 

Újítások, előnyök az új felvételi szabályzatban 
2015. január 6. – Kárpátalja 

Bár az érettségiig és a felvételiig még hátra van néhány hónap, nem árthat, ha minden 

diák, tanár, szülő tisztában van azzal, mi várja a felvételiző diákokat a különböző 

felsőoktatási intézményekben. A szükséges információk nélkül ugyanis könnyen 

apróságokon csúszhat el az, aki tovább akar tanulni, s ha ez bekövetkezik, akkor egy év 

kényszerpihenő jön. Szakál Imre, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Felvételi Bizottságának titkára a Rákóczi-főiskolát, illetve a minden ukrajnai felsőoktatási 

intézményt érintő változásokról számolt be a Kárpátalja lapnak. 

 

„Ha nem tudjuk megoldani a munkahelyek kérdését, egyszerűen 
elvesztünk!” 
2016. január 6. - Népújság 

Horváth Ferenc jelenleg második mandátumát tölti a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzetiségi Közösség Tanácsának élén, megközelítőleg egy éve hivatásos elnökként. A 

muravidéki magyarság vezetőjével a magyar közösség aktuális kihívásairól, problémáiról 

beszélgettünk. 

 

Figyelembe veszik a magyar igényeket 
2016. január 6. - Népújság 

Válaszolt Milojka Kolar Celarc egészségügyi tárcavezető Göncz László parlamenti 

képviselő december elején írt levelére, melyben a képviselő figyelmeztetett a betegellátó 

intézményeknél a magyar nyelv használatának a gyakorlatban tapasztalt hiányosságaira és 

a magyar nyelvű kommunikáció létfontosságú, akár életmentő szükségességére a 

diszpécseri központok beindítása kapcsán. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/01/06/nagy-koltonkrol-szuletesnapjan-emlekeztek-meg-tisza-parti-kozsegben
http://karpataljalap.net/?q=2016/01/06/ujitasok-elonyok-az-uj-felveteli-szabalyzatban
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/12198-2016-01-06-12-42-14
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/12198-2016-01-06-12-42-14
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/12216-2016-01-06-13-00-59
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Špilak pozitív véleményt kapott, a pályázati feltételeket felülvizsgálják 
2016. január 6. - Népújság 

Mielőtt élt volna véleménynyilvánító jogával Lendva Község Tanácsa, a kérdést megvitató 

decemberi soros ülésen Požonec Robert, Sobočan Gabriela és Horváth Ferenc tanácstagok 

megjegyezték: sajnálatos módon az Idősebb Polgárok Otthonának igazgatói posztjára a 

kiírási feltételek a magyar nyelv birtoklását illetően az elmúlt 5 évben nem változtak, 

illetve az illetékes minisztérium (Munkaügyi, Család- és Szociálügyi Minisztérium) e 

kérdéshez való viszonyulásában sincs előrelépés. 

 

Igent mondtak az intézetek összevonására 
2016. január 6. - Népújság 

Lendva Község Tanácsa december végi ülésén első olvasatban megvitatta és elfogadta a 

Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézet megalapítását, valamint az Ifjúsági 

Képzési Központ átalakulását Turisztikai és Fejlesztési Közintézetté. Balažek: erősebb és 

gazdaságosabb intézetre van szükség. 

 

New York – A város, ami soha nem alszik 
2016. január 6. – Nemzeti Regiszter 

November elsején érkeztem A Nagy Almába a Mikes Kelemen Program kutatójaként, 

amelynek célja elsősorban a magyar diaszpóra megsemmisüléstől veszélyeztetett könyvtári 

és levéltári hagyatékának megmentése és az ezzel kapcsolatos történeti kutatómunkák. Az 

öröm, az izgatottság és a feszültség egyfajta furcsa keverékével vártam, hogy hozzálássak a 

teendőimhez az egyik legsokszínűbb városban. 

 

A clevelandi Egyesült Magyar Egyletek tisztújító választásokra készül 
2016. január 6. – Nemzeti Regiszter 

Az Egyesült Magyar Egyletek elnökségi tisztújító gyűlésére január 30-án kerül sor. Ebben a 

témába kerestük meg és értük el telefonon múlt vasárnapi élő adásunkba Horváth Mihályt, 

aki az EME jelölő bizottságának elnöke. Az EME a ma működő magyar egyesületek 

legrégebbi egyesülete amelyet 1902-ben alapítottak. Ez a szervezet egy olyan ernyő 

szervezet, amelynek tagjai a jelen clevelandi aktív magyar szervezetek maximum 2 

képviselőjéből állhat. 2014-től a Bocskai Rádió is tagja ennek a szervezetnek. 
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http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/12220-2016-01-06-13-06-11
http://www.nepujsag.net/index.php/muravidek/12218-2016-01-06-13-03-55
https://www.nemzetiregiszter.hu/new-york-a-varos-ami-soha-nem-alszik
https://www.nemzetiregiszter.hu/a-clevelandi-egyesult-magyar-egyletek-tisztujito-valasztasokra-keszul
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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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