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Nyomtatott és online sajtó 
 

A nemzetpolitikai szempontú üzleti tervet benyújtó külhoni vállalkozók kaptak 
támogatást 
2016. október 18. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirek.sk 

Azok a külhoni vállalkozók kaptak támogatást a kormánytól, akik nemzetpolitikai szempontú 

üzleti tervet nyújtottak be - erről Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára beszélt az M1 aktuális csatornán kedden. A hatszázmillió forintos 

össztámogatású programról elmondta: olyan vállalkozásokat kerestek, amelyek nyereségesek, 

fejlődni képesek, magyarokat tudnak megszólítani, illetve bevonni a vállalkozásba. A 

nyertesek között a mezőgazdaság mellett a szolgáltató szektor, a turizmus, a vendéglátás, a 

kereskedelem, de a szikvíz- és a csokoládékészítés is megjelenik. Ismertette: a pályázók 10-12 

százaléka jutott támogatáshoz, a mezőgazdaságban 3 és 4,5 millió forint között, más területen 

3 és 6 millió forint között. A kormány összesen 600 millió forinttal támogatja a külhoni 

vállalkozókat, a pályázatra 967 támogatási kérelmet nyújtottak be, ezek közül 117 nyert. 

 

Kárpátalja megye önkormányzati vezetőivel találkozott Trócsányi László 
Ungváron 
2016. október 18. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, Magyar Idők, Kárpátalja, Kárpátinfo 

A magyar kormány számára a szomszédságpolitika rendkívüli jelentőséggel bír Kárpátalja 

vonatkozásában - jelentette ki Trócsányi László igazságügyi miniszter kedden Ungváron, 

miután Kárpátalja megye önkormányzati vezetőivel tárgyalt. Az egynapos kárpátaljai 

látogatáson tartózkodó miniszter a Mihajlo Rivisszel, a Kárpátalja megyei tanács (közgyűlés) 

elnökével és helyettesével, Barta Józseffel, valamint Olekszandr Petik kormányzóhelyettessel 

folytatott megbeszélés után a vendéglátójával közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta, 

hogy kárpátaljai tárgyalópartnereivel megerősítették a határ menti együttműködés 

fontosságát.  

 

Menyhárt: kulcskérdés az oktatás és a nyelvhasználat a megmaradás 
szempontjából 
2016. október 18. – MTI, hirek.sk, Magyar Idők 

Kulcskérdésnek nevezte a magyar közösség megmaradása szempontjából az oktatást és a 

nyelvhasználatot Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke az Országgyűlés 

nemzeti összetartozás bizottsága előtt kedden, Budapesten. Az MKP elnöke szerint ha az 

emberek elhiszik és elfogadják az anyanyelv presztízsének leépítését, akkor saját magukat is 

besorolják egy másodrangú helyzetbe. Ugyanakkor problémának látta, hogy az elmúlt 

évtizedekben kikopott a hit saját magukban, hogy ez a közösség meg tudja állítani fogyását és 

képes építkezni. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-nemzetpolitikai-szempontu-uzleti-tervet-benyujto-kulhoni-vallalkozok-kaptak-tamogatast
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-nemzetpolitikai-szempontu-uzleti-tervet-benyujto-kulhoni-vallalkozok-kaptak-tamogatast
http://www.hirado.hu/2016/10/18/karpatalja-megye-onkormanyzati-vezetoivel-talalkozott-trocsanyi/
http://www.hirado.hu/2016/10/18/karpatalja-megye-onkormanyzati-vezetoivel-talalkozott-trocsanyi/
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20161018164525/Menyhart-kulcskerdes-az-oktatas-es-a-nyelvhasznalat-a-megmaradas-szempontjabol.html
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20161018164525/Menyhart-kulcskerdes-az-oktatas-es-a-nyelvhasznalat-a-megmaradas-szempontjabol.html
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Vásárhelyi gálán emlékezett '56-ra az SZNT és az EMNT 
2016. október 18. – Krónika 

A marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartott gálaelőadáson idézte az 1956-os magyar 

forradalmat a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT). Izsák Balázs, az SZNT elnöke ünnepi beszédében azért tartotta fontosnak az 1848-

49-es vagy 1956-os szabadságharcról való megemlékezést, mert általa „megerősítjük a 

magunk elkötelezettségét a szabadság iránt”. Az MTI szerint kijelentette, hatvan évvel a 

magyar forradalom után, el lehet mondani: Magyarország független, szabad ország. 

Romániában azonban az 1989-es forradalom eszményeit épp az állam intézményei sértik 

meg. „Az üldözött székely zászló így válik ma Romániában az emberi méltóság és a szabadság 

egyetlen, hiteles jelképévé” – fogalmazott Izsák Balázs. 

 

Az RMDSZ nem szavazta meg a hivatalos ceremóniákat szabályzó 
törvénytervezetet 
2016. október 18. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ nem támogatja és nem szavazta meg a kormány azon kezdeményezését, amely a 

hivatalos ceremóniák megszervezésére vonatkozik - közölte hírlevelében a szövetség. "A 

törvénytervezet ellentmond a helyi autonómia elvének: minden eseményt, amelyet központi 

vagy helyi önkormányzat szervez egy adott ünnep alkalmából, hivatalos ceremóniának 

minősül a tervezet által megszabott rend és szabályok szerint. Hivatalos ceremónia lehet az is, 

amikor egy önkormányzat nők napján, de akár gyermeknapon, vagy március 15-én szervez 

eseményt. Ha az esemény koszorúzást is magába foglal, akkor azt csak úgy lehet kivitelezni, 

amennyiben a szervező önkormányzat egyeztet a Védelmi- és a Belügyminisztérium illetékes 

osztályaival. A jogszabály továbbá egy új központi szervezetet is létrehoz, az Országos 

Protokoll Tanácsot, amely az Államelnöki Hivatal keretén belül működne. Ennek a 

Tanácsnak lenne köteles minden központi vagy helyi intézmény a megrendezendő hivatalos 

eseményekről listát közölni. Ezek az intézkedések azt mutatják, hogy a szakértői kormány 

központosítana az utolsó száz méteren” – mondta Cseke Attila, Bihar megyei képviselő. 

 

Egyházi személyiségek kapták idén a székely megyék Orbán Balázs-díját 
2016. október 18. – MTI, Krónika, Hirado.hu 

Római katolikus egyházi személyiségek kapták idén a székely megyék által alapított Orbán 

Balázs-díjat. A díjátadót a Székelyföld Napok keretében tartották hétfő este 

Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus király templomban. Kovászna, Hargita és Maros megye 

önkormányzatának a keddi közös közleménye szerint a díjat Kovászna megyéből Márkus 

András szentszéki tanácsos, a Sepsiszentgyörgy peremén élő őrkői roma közösség plébánosa, 

Hargita megyéből Nagy Zoltán székelyudvarhelyi hitoktató, a Márton Áron életéről szóló 

filmes monográfia alkotója, Maros megyéből pedig Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-

plébános, a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium egyik létrehozója vehette át. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/vasarhelyi-galan-emlekezett-56-ra-az-sznt-es-az-emnt
http://itthon.transindex.ro/?hir=44153
http://itthon.transindex.ro/?hir=44153
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/egyhazi-szemelyisegek-kaptak-az-orban-balazs-dijat
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Az innováció nagyot lendíthet a Székelyföld felzárkóztatásán 
2016. október 18. – Krónika, maszol.ro 

A székelyföldi informatikai ágazat kihívása az innováció, mivel a vállalkozók jelenleg 

többnyire bérmunkában gondolkodnak – vallja Bihari Béla, az IT Plusz klaszter elnöke. Mint 

a múlt héten negyedik alkalommal megrendezett Székelyföldi IT&C és Innovációs 

Konferencia munkálatairól beszámolva elmagyarázta, a helyi informatikai vállalkozók 

jelenleg bérmunkát vállalnak, de ha folyamatosan korszerű technológiával dolgoznának, 

tapasztalatokat szereznének, megismernék a folyamatokat, a minőségi elvárásokat, akkor 

előbb-utóbb saját termékeket fejleszthetnének ki. Szerinte egyre több cég mer nyitni a 

világpiac felé, felhasználva a bérmunkában szerzett tapasztalatait, és vannak olyan műhelyek, 

ahol a bérmunka mellett innovatív termékekben is gondolkodnak. 

 

Bukarestben is több rendezvénnyel emlékeznek meg az 1956-os forradalomról 
2016. október 18. – transindex.ro 

Kiállításokkal, filmvetítésekkel, koncertekkel és konferenciával emlékezik meg a Balassi 

Intézet bukaresti központja az 1956-os magyarországi forradalomról, kiemelten annak 

romániai hatásairól - közölte kedden az intézmény. Kósa András László, a Balassi Intézet 

bukaresti központjának igazgatója az MTI-nek elmondta: csütörtökön a magyar filmtörténet 

120 éves évfordulója alkalmából idén indított sorozat keretében levetítik Makk Károlynak az 

1971-ben bemutatott Szerelem című alkotását. Mint mondta, nem véletlen az időzítés, hiszen 

ez a film az 1956 utáni időszak abszurditását mutatja be. 

 

Pénzidomár: segít anyanyelven is eligazodni a gazdasági életben 
2016. október 18. – szekelyhon.ro 

A Pénzidomár néven elindított gazdasági és pénzügyi vetélkedőt ötödik alkalommal szervezi 

meg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara, az OTP Bank 

Románia, illetve Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. Sajtótájékoztatón ismertették 

kedden a verseny céljait és menetét. A vetélkedő leginkább székelyföldi középiskolákat céloz 

meg, de várják minden romániai magyar tannyelvű iskola csapatának jelentkezését. Az elmúlt 

négy évben 824 jelentkezőt számláltak, ebből 240-en, azaz 60 csapat mérhette össze tudását 

az egyetem épületében. 

 

Borsos Éva Orsolya vette át Turos Lóránd helyét az Országos Audiovizuális 
Tanácsban 
2016. október 18. –transindex.ro 

Borsos Éva Orsolya vette át Turos Lóránd helyét az Országos Audiovizuális Tanácsban (CNA), 

miután utóbbi lemondott, mivel szenátorjelöltként indul a parlamenti választásokon. Borsos 

Éva Orsolya úgy nyilatkozott: hivatalból került Turos helyébe, korábban ugyanis helyettes 

tagja volt a testületnek. Az Audiovizuális Tanács új tagja úgy nyilatkozott, van tapasztalata a 

sajtóval való kapcsolattartás terén, és korábban tanácsosként dolgozott az európai alapok 
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http://www.kronika.ro/gazdasag/az-innovacio-nagyot-lendithet-a-szekelyfold-felzarkoztatasan
http://itthon.transindex.ro/?hir=44155
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/penzidomar-segit-anyanyelven-is-eligazodni-a-gazdasagi-eletben
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minisztériumánál. Új feladatkörével kapcsolatban azt mondta, kétgyerekes anyaként 

fontosnak tartja a kiskorúak védelmét. 

 

Kelemen Hunor: bizalomra épülő partnerségre kell alapozni a szociális 
rendszert 
2016. október 18. – transindex.ro, maszol.ro 

Jó gyakorlatok a gyermekvédelem és a szociális szolgáltatások területén az EU-ban címmel 

tartottak kedden konferenciát Brüsszelben, az Európai Parlamentben, az esemény 

házigazdája Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője volt. A szociális 

rendszer működtetése tagállami kompetencia, azonban érdemes lenne az európai jó 

gyakorlatokat ellesni, mert talán azok segítségével meg lehetne oldani azokat a hazai 

gondokat, amelyekkel a civil szféra képviselői küszködnek, különösen 2012 után – 

hangsúlyozta köszöntőbeszédében Kelemen Hunor szövetségi elnök, kiemelve, hogy a 

romániai szociális ellátás terén két nagy problémát lát, amely meghatározza az egész 

rendszert. 

 

Ismét lesz rajzóra az Apáczaiban 
2016. október 19. – Krónika 

Több hónapig tartó bizonytalanság után az oktatási minisztérium engedélyezte magyar 

tannyelvű ötödikes képzőművészeti osztály elindítását a kolozsvári Apáczai Csere János 

Gimnáziumban, megőrizve az immár tizenhatodik éve működő 5–8. osztályos tagozat 

folytonosságát – közölte a Krónikával Vörös Alpár, a tanintézet igazgatója. 

 

Ünnep Szeben megyében 
2016. október 19. – Krónika 

Holnap 18 órakor nyitják meg Medgyesen a Szeben Megyei Magyar Napok elnevezésű 

kulturális rendezvénysorozatot, amely a szervezők ígérete szerint ezúttal is kortól függetlenül, 

minden érdeklődő számára változatos programokkal jelentkezik. A  szervezői közlemény 

szerint a 18. kiadásához érkezett kéthetes rendezvény ideje alatt több kiállítás megnyitón, ’56-

os témájú előadáson, népzenei mulatságon, színház- és bábszínház-előadáson vehetnek részt 

az érdeklődők. „A magyar napok programjaival örökségünk megőrzésének fontosságát 

hangsúlyozzuk, és a szórványban élő magyarok mindennapjait igyekszünk színesebbé tenni” 

– írják a szervezők. 

 

Jövőre megkezdik a gyimesbükki Rákóczi-vár újjáépítését 
2016. október 19. – Krónika, szekelyhon.ro 

Lassan ugyan, de történnek előrelépések a gyimesbükki Rákóczi-vár újjáépítésével 

kapcsolatban – tudta meg a Krónika Deáky Andrástól. Az újjáépítés kezdeményezője 

elmondta, a régészeti feltárások eredményei alapján módosították az eredeti terveket, de a 

közbeszerzési eljárás lebonyolítására még több hónapot kell várniuk. Terveik szerint a jövő év 
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elején lezáruló eljárás pozitív eredményt hoz, és sikerül megfelelő kivitelezőt találni a 

munkálatokra, hogy tavasszal végre elkezdődhessen az építkezés – mondta Deáky. 

 

Ismét átadják a Csemadok-díjakat 
2016. október 18. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, a Csemadok minden év 

januárjában, a magyar kultúra napi rendezvényén kiosztja a Csemadok-díjakat. A díjazottak 

névsorát a szervezet elnöksége hagyja jóvá. A Csemadok Országos Elnöksége október 14-én, 

Szencen tartott ülésén a beérkezett javaslatok alapján Csemadok Életmű Díjjal ismeri el a 

losonci Böszörményi István, a hárskúti Korintus László, az ajnácskői Lázár Erzsébet és 

Ferenc, a bősi Miklós Ferenc és a vízkeleti Pék Éva szövetségben végzett sokéves eredményes 

munkáját. A Csemadok Közművelődési Díj kitüntetésben idén a nagykaposi Baloghné 

Domonkos Malvin, a martosi Keszegh István, az ajnácskői Szamos Zsuzsa, a pogrányi Tóth 

Borbála és a peredi Vankó Ferenc részesül. A Gyurcsó István-díjat 2016-ban Végh László 

érdemelte ki. 

 

Totális szabadság vagy totális kontroll? 
2016. október 18. – Felvidék Ma 

Több, mint egy hónapja nyitotta meg kapuit a Pozsonyi Magyar Szakkollégium, és azóta 

folyamatosan számos programot kínál tagjainak. A Szakkollégium küldetése egy olyan fiatal 

magyar értelmiség támogatása, amelynek tagjai szakmai tapasztalatokra tesznek szert. A 

kollégiumban lakó diákok előadásokon vehetnek részt, ezzel a képzésük mellett olyan plusz 

tudást sajátítanak el, amely későbbi életük során segítheti szakmai fejlődésüket. Hétfő este 

Balogh Ákos Gergely, a Corvinus Egyetem kommunikációs igazgatója tartott előadást Totális 

szabadság vagy totális kontroll? címmel. Az előadáson szóba kerültek olyan témák, mint a 

sajtószabadság, a nemzeti szuverenitás és a globális technológiai cégek hatása a 

tömegkommunikációra. 

 

A nagybecskereki, az aradi és a békéscsabai Vöröskereszt együttműködése 
2016. október 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Együttműködési megállapodást írt alá ma Nagybecskereken a Vöröskereszt városi szervezete 

az Arad megyei, illetve a Békés megyei szervezettel. Nagybecskerek önkormányzata 

kezdeményezte a hármas együttműködés lehetőségét, és mindegyik fél örömmel fogadta ezt 

az elképzelést. A dokumentum szerint az együttműködésben kitérnének az önkéntes 

véradásra, az egészségügyi oktatással kapcsolatos programokra, az elsősegélynyújtás 

magasabb szintre emelésére, de mindenképpen a legnagyobb hangsúlyt a fiatalokkal való 

foglalkozásokra fektetnének, hiszen az ilyen segélyszervezetekben nagyon fontos az ifjúság 

bevonása. 
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Gerold Lászlóra emlékeztek a Bölcsészettudományi Karon 
2016. október 18. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Gerold Lászlóra emlékeztek kedden az újvidéki Bölcsészettudományi Karon. A 

kommemoráción Csáky S. Piroska nyugalmazott egyetemi tanár és bibliográfus, Virág Gábor, 

a Forum Könyvkiadóház igazgatója, valamint Lénárd Róbert, az Újvidéki Színház művészeti 

vezetője mondott búcsúbeszédet. Gerold László egyik utolsó küldetése a Vajdasági magyar 

irodalmi lexikon kiadása volt, amelyben írók könyveit, valamint a könyvekről készült 

kritikákat gyűjtötte össze. Gerold László négy évig tevékenykedett tanszékvezetőként az 

Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom szakán. 2005 és 

2008 között a Híd folyóirat főszerkesztője volt, és a Magyar Szó munkatársaként is dolgozott. 

Élete során többi között kitüntették Szenteleky-díjjal, Híd-díjjal és Palládium-díjjal. 

 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem díszdoktorává avatták Trócsányi Lászlót 
Kárpátalján 
2016. október 18. – MTI, Magyar Idők, Kárpátinfo, Inforádió, Magyar Hírlap 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) díszdoktorává avatták Trócsányi László igazságügyi 

minisztert az Ukrajna és Magyarország közötti tudományos együttműködés fejlesztése 

érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül kedden Ungváron, a felsőoktatási intézmény 

évfordulós ünnepsége keretében. Laudációjában Miroszlava Lengyel, az UNE 

rektorhelyettese hangsúlyozta: a díszdoktori cím adományozásával Kárpátalja legpatinásabb 

felsőoktatási intézménye egyaránt elismeri Trócsányi László tudományos, diplomáciai és 

politikusi munkásságának eredményeit. Az egyetem egyúttal méltányolja személyes 

hozzájárulását a jogtudomány és az oktatás fejlődéséhez, az Ukrajna és Magyarország közötti 

tudományos együttműködés, valamint a Magyarország és a több mint hét évtizedes múltra 

visszatekintő UNE közötti kapcsolatok erősítéséhez - emelte ki. 

 

A selói rotunda népszerűsítésének újabb formája a fiatalokat célozza meg 
2016. október 18. – Muravidéki Magyar Rádió 

A szlovén Kulturális Minisztérium támogatásában részesült a TIC Moravske Toplice és a 

Muravidéki Múzeum közös, a selói rotunda népszerűsítésének projektje. A projektet 

sajtótájékoztatón mutatták be, amit műhelymunka követett a fokovci és a pártosfalvi 

általános iskolások részvételével. 

 
 

 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 
M

u
ra

vi
d

é
k

 

http://pannonrtv.com/web2/?p=294538
http://magyaridok.hu/belfold/az-ungvari-nemzeti-egyetem-diszdoktorava-avattak-trocsanyi-laszlot-karpataljan-1108189/
http://magyaridok.hu/belfold/az-ungvari-nemzeti-egyetem-diszdoktorava-avattak-trocsanyi-laszlot-karpataljan-1108189/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174432406
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56 - filmek, ünnepségek Ausztriában 
2016. október 18. - Volksgruppen 

Ausztriában a hivatalos ünnepségek mellett számos szociális, kulturális, egyházi és egyéb 

program várja az 56-ra emlékezőket. A magyar forradalom 60. évfordulóján Ausztriában bő 

egy hónapig, nem kevesebb, mint 11 város 24 helyszínén gyűlhetnek össze az érdeklődők. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2803575/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. október 18. – Kossuth Rádió 

Kárpátalján járt Trócsányi László igazságügyi miniszter 

Szomszédságpolitika és nemzetpolitika egyben. Kárpátalján járt Trócsányi László igazságügyi 

miniszter. Tárgyalt a megye vezetőivel, majd részt vett az Ungvári Nemzeti Egyetem 

jubileumi ünnepségén is, és az intézmény díszdoktorává avatták. A helyszínen járt a Határok 

nélkül munkatársa, aki előbb Brenzovics László KMKSZ-elnököt, kijevi parlamenti 

képviselőt, majd az ungvári egyetemen díszdoktorrá avatott Trócsányi László igazságügyi 

minisztert kérdezte. 

Október végén újra fellobbannak az őrtüzek Székelyföldön, de már nem csak a 

határtelepüléseken, mint tavaly 

A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezi, hogy október utolsó vasárnapja legyen Székelyföld 

Autonómiájának Napja és felhívással fordul a székelyföldi önkormányzatokhoz, egyházakhoz, 

civil szervezetekhez hogy lármafák, fáklyák, gyertyák ezreinek fellobbantásával tegyék 

közösségi élménnyé Székelyföld Autonómiájának Napját. Az elmúlt évek során 

bebizonyosodott, hogy az autonómiáért folytatott küzdelem hosszú lesz, és próbára teszi 

magának az érintett közösségnek a kitartását, elkötelezettségét. Ezért van szükség erre a 

napra - indokolja az SZNT elnöke, Izsák Balázs a Határok nélkül riporterének mikrofonja 

előtt. 

Tömeges betelepítés Bácskába? Nyugat-Európából kitoloncolt koszovói romák 

Kishegyesen, Martonoson 

Tömegesen telepednek le a vajdasági magyar településeken azok a koszovói romák, akiket 

Nyugat-Európából Szerbiába toloncolnak vissza - figyelmeztet immár sokadszor 

közleményében a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a VMDK. Egyesek szerint 

szervezett betelepítés folyik, mások szerint a szociális segélyek miatt választják a magyar 

többségű községeket a Szerbiába visszatérők. Egy azonban biztos: a többnyire muzulmán 

vallású érkezőket a helybeli magyarság nem tudja integrálni és egyre több a konfliktus. A 

Határok nélkül munkatársának összeállításában megszólal Horváth Gergely martonosi 

polgármester, de elsőként Csonka Áront, a VMDK elnökét hallják, aki azután szólalt meg, 

hogy Kishegyesre 50 család települt. 

Hálózatépítő konferenciát szerveztek Csíksomlyón a Kárpát-medencei Magyar 

Lelki Segítő Szolgálat szakemberei  

Hálózatépítő konferenciát szerveztek Csíksomlyón a Kárpát-medencei Magyar Lelki Segítő 

Szolgálat szakemberei. Mert nemcsak kultúránk, értékeink, de a problémáink is hasonlóak - 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-10-18_18:30:00&ch=mr1
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ahogy megfogalmazták a szervezők. A konferencia fő támogatója a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet.   

Magyar reform az amerikai fociban. Az 56-ban kitelepült Gogolák-testvérek 

újítása ma már alapkövetelmény 

Vasárnap avatták fel a kezében a lyukas piros-fehér-zöld zászlót tartó Pesti srác szobrát az 

USA kormányzati negyede szomszédságában lévő új magyar nagykövetségi épület előtt.  A 

majdnem ember nagyságú bronzszobor Juha Richárd debreceni művész alkotása. Az 

ünnepség után a Washington melletti Redskins stadionban felköszöntötték az 56-ban 

emigrált Gogolák testvéreket, akik reformálták aztán az amerikai focit. A meccsen készült 

riport első megszólalója Megyesy Jenő, a magyar kormányfő külpolitikai tanácsadója. 

Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak - mottóval ünnepi 

gálaműsort tartottak tegnap este Marosvásárhelyen 

Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak - mottóval ünnepi gálaműsort tartottak 

tegnap este Marosvásárhelyen, az 1956-os magyar forradalom 60. évfordulója alkalmából. A 

művészi műsorral egybekötött rendezvényt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely 

Nemzeti Tanács szervezte. Az eseményen jelen volt az 56-os elítéltek közül Varga László és 

Kelemen Kálmán. 
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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/

