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Vezető hírek

Trócsányi László: Fontos, hogy megmaradjon az egység, mert csak úgy lehet
előrehaladni
2015. augusztus 15. –MTI, Magyar Hírlap, Kormany.hu, Pannon RTV
Reménységgel, várakozással tekintenek a jövő felé a vajdasági magyarok – nyilatkozta
Trócsányi László magyar igazságügyi miniszter a Pannon RTV-nek, a Vajdasági Magyar
Szövetség palicsi Szent István-napi központi ünnepsége előtt. Komoly eredményekkel
büszkélkedhet az itteni magyar közösség, ami a kisebbségjogokat érinti, a kulturális
autonómia tekintetében, amely a Magyar Nemzeti Tanács tevékenységében valósul meg. A
migránsáradattal kapcsolatban a magyar kormány azt szeretné, ha a népvándorlás ne erre
történjen, kerülje el ezt a térséget. Egy nemzetnek egységet kell alkotnia egy országon belül
is, amelynek sokszínűnek kell lennie. Ez két olyan érték, amelynek együtt kell léteznie és
egymásra tekintettel kell lennie – mondta Trócsányi László. Fontos, hogy megmaradjon az
egység, mert csak úgy lehet előrehaladni – emelte ki a magyar tárcavezető.

Balog Zoltán: a hálózatok építése mellett szükség van a személyes
találkozásokra
2015. augusztus 15. – MTI, Kormany.hu
Balog Zoltán szerint a 21. század varázsszavának tekintett hálózatépítés mellett szükség
van az igazi, személyes találkozásokra is - az emberi erőforrások minisztere Kolozsváron
beszélt erről szombat délután a Kultivál kárpát-medencei kulturális ifjúsági fesztivál
zárógáláján. A Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa programsorozatba illeszkedő fesztivál
hat régió – Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Muravidék, Vajdaság és Magyarország – fiatal
művészeit gyűjtötte össze Erdély fővárosába. „Fontos, hogy legyenek ilyen fesztiválok,
hogy legyenek multiplikátorok, akik hazaviszik a tapasztalatot, és otthon továbbadják. Jó
üzenetet kapni az interneten, de még jobb együtt lenni” - jelentette ki Balog Zoltán.

Hálaadó istentiszteleten adták át a felújított kolozsvári Farkas utcai
templomot
2015. augusztus 16. – MTI, Kormany.hu, Magyar Hírlap, Maszol.ro, Krónika.ro, Erdély.ma
Hálaadó istentiszteleten adták át vasárnap az Európai Unió támogatásával felújított
kolozsvári Farkas utcai református templomot, Délkelet-Európa legnagyobb egyhajós
gótikus csarnoktemplomát. A magyar kormányt képviselő Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere köszöntésében kijelentette: a felújításnál használt 21. századi
újításoknak köszönhetően a templom ma jobb állapotban van, mint 40, 100 vagy 200
évvel ezelőtt. A miniszter a tradíció és az innováció ötvözését tartotta az egyház, a
magyarság, de talán a románság legfontosabb feladatának is, "hogy a tradíció ne csak múlt
legyen, az innováció ne csak jövő legyen".
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2015. augusztus 16. – MTI, Vajdaság Ma
Több mint ötven program, több száz hagyományőrző bemutató és egy nagyszabású
kiállítás is várta a látogatókat a bugaci pusztában megrendezett Ősök Napja
rendezvénysorozaton, amelyen a határon túlról Felvidékről, a Vajdaságból, továbbá
Kárpátalján át Erdélyig mindenhonnan képviseltették magukat magyar hagyományőrzők mondta Szakács Árpád, a Magyar-Turán Alapítvány sajtófőnöke vasárnap az MTI-nek.
Tájékoztatása szerint három napos, vasárnap estig tartó rendezvényen számos rokon nép
nagyköveti szinten képviseltette magát, valamint a kulturális szervezetek vezetői is
megjelentek Mongóliától Kazahsztánig. A hagyományőrző rendezvénnyel a szervezők
célja az, hogy hozzájáruljanak "a magyarság valódi történetével jobban egybe eső, korszerű
őstörténeti kép kialakításához".

Magyarország

A határon túlról mindenhonnan vettek részt magyar hagyományőrzők az
Ősök Napja rendezvényein

A Kárpát-medence kétszázötven kilós kenyerét sütik meg Szent István
napjára Szolnokon

Erdély

2015. augusztus 15. – MTI, napigazdasag.hu
A Kárpát-medence kenyereként egy 250 kilós cipót sütnek Szent István napjára
Szolnokon, majd felszentelése után szétosztják az ünneplők között. A kenyeret a székely
Diószegi László mesterpék vezetésével öt határon túli város pékmestere dagasztja, gyúrja
egybe augusztus 19-én a Szolnoki Művésztelepen, ahol két évvel ezelőtt épült meg KözépEurópa legnagyobb székely kemencéje - mondta el a részletekről Harcsa Béla, a Szolnok
Televízió cégvezető-főszerkesztője, az esemény főszervezője. A hatalmas cipót Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter és Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke emelik
ki a kemencéből az ünnep reggelén. Az eseményen részt vesznek a vajdasági Zenta, a
kárpátaljai Beregszász, a székely Sepsiszentgyörgy városának vezetői, valamint a szlovákiai
Révkomárom, Lipót és a lengyel Tarnow képviselői is.

Victor Ponta: vannak feszültségek Románia és Magyarország között, de ezek
kezelhetők
2015. augusztus 14. – MTI, Transindex.ro, Maszol.ro, Székelyhon.ro
Victor Ponta szerint vannak feszültségek Románia és Magyarország között, de ezek
európai módon kezelhetők. Románia miniszterelnöke péntek este az Antena 3
hírtelevíziónak adott interjút, amelyben a román-magyar viszonyról is kérdezték. Ponta
kijelentette, hogy Magyarország bukaresti nagykövete "túlzásba vitte az arcátlanságot" a
Romania Libera napilapnak nemrégiben adott interjúban. "Egyetlen ország romániai
nagykövete, és egyetlen román nagykövet sem engedi meg magának külföldön, hogy
Romániával szemben ilyen arcátlan interjút adjon" - jelentette ki Victor Ponta. Hozzátette,
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Romániában az államfő feladata, hogy "piros lapot mutasson fel", a kormánynak a
külpolitikában csak "partjelző szerepe van".

Szerződés a holddal
2015. augusztus 15. – Rostás Szabolcs – Magyar Nemzet, MNO
A román hatóságoknak a magyar jelképekkel szembeni viszonyulásáról sok mindent elárul
az a hisztérikus reakció, amelyet az Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett tusnádfürdői
fényképek váltottak ki. A bukaresti külügyi tárca kirohanása hűen tükrözi, hogy
mindennapos küzdelemmel jár a Romániában élő magyar közösség számára megőrizni
identitását, szabadon használni nemzeti szimbólumait. A régiek mellett újabb bizonyíték a
szisztematikus túlkapásokra a nemrég Kovászna megyében történt eset. A területi
fogyasztóvédelmi hivatal reklámanyagnak minősítette, és eltávolíttatta a háromszéki
városokban közlekedő taxikról a Székelyföldet népszerűsítő, SIC feliratú öntapadós
matricákat.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. augusztus 15-i számában olvasható)

Együttműködésről állapodott meg az EMMI a kolozsvári magyar ifjúsági
szervezetek egyesületével
2015. augusztus 15. – MTI, Kormany.hu, Transindex.ro, Erdély.ma
Együttműködési megállapodást írt alá szombaton Kolozsváron Novák Katalin, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Süveges
Antal, az Új Nemzedék Központ Közhasznú Kft. ügyvezetője és Talpas Botond, a kolozsvári
magyar ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Központ Egyesület elnöke. Az
aláíró felek abban állapodnak meg, hogy támogatják egymást a tehetséggondozás, az
önkéntesség és a helyi ifjúsági szervezetek megerősítésében.

Ponta egy százaléka
2015. augusztus 17. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
A héten eldőlhet Ponta sorsa, és könnyen lehet, hogy egyetlen százaléknyi áfa okozza a
bukását. Az Adevarul című bukaresti napilap ugyanis arról írt, hogy a miniszterelnök
bejelentette: addig nem mond le, amíg az áfa megmarad legfeljebb húszszázalékosnak.
Módosítani muszáj – Klaus Johannis államfő ugyanis nem írta alá az adótörvényt, mert
szerinte a túl nagy áfacsökkentés finanszírozhatatlan költségvetési hiányt okoz az
országnak. Dan Ionescu politikai elemző szerint az adótörvényről szóló vita Victor
Pontáról szóló vitává változott. Egyszerű matematika az egész: Ponta legfeljebb egy
százalékot engedne, és ha a pártvezetők ennél nagyobb visszalépésben egyeznek meg,
akkor le kell mondania.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. augusztus 17-i számában olvasható)
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Az “elnemzetietlenítésnek” kitett székelyföldi románokért aggódnak a
marosfői nyári egyetemen
2015. augusztus 16. – Transindex.ro, Krónika.ro, Székelyhon.ro
A “szisztematikusan folyamatos és tartós elnemzetietlenítési folyamatnak kitett Hargita,
Kovászna és részben Maros megyei románok” védelmére foganatosított intézkedéseket
kérnek a marosfői nyári egyetem záródokumentumában. A rendezvényen született
dokumentum a római katolikus vallású Bákó, Iaşi és Neamţ megyei románok
“magyarosítási folyamatának” visszaszorítását is kéri. A dokumentum kéri egy diaszpóraminisztérium felállítását, illetve egy olyan stratégia kidolgozását, amely lehetővé teszi a
környező országokban és a Balkánon élő románok nemzeti identitásának megőrzését.

Magyarul is feltüntették Kolozsvár
jegyautomatákon: örül a Muszáj-Musai

nevét

a

frissen

kihelyezett

2015. augusztus 15. – Transindex.ro, Krónika.ro, Erdély.Ma
A Muszáj-Musai civil kezdeményező csoport "örömmel észlelte", hogy az új, kolozsvári
jegyautomatákon magyarul is feltüntették Kolozsvár nevét - derül ki mai közleményükből.
A csoport szerint az, hogy a Connect Cluj felirat mellett magyarul is olvasható a város
megnevezése, áttörést jelenthet a Polgármesteri Hivatal gyakorlatában, amelyik
véleményük szerint eddig csak rendezvények esetében (Európai Ifjúsági Főváros, Untold
Fesztivál, stb) élt a többnyelvűséggel.

Tízezrek voltak kíváncsiak a Csaba királyfira
2015. augusztus 16. – MTI, Erdély.ma, Székelyhon.ro
Tízezrek vettek részt szombat este a csíksomlyói hegynyeregben a Csaba királyfi székely
nemzeti rockopera Nagyboldogasszony-napi díszbemutatóján – közölte vasárnap a
Székelyhon.ro portál. A bemutató előtt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a
rendezvény fővédnöke is köszöntötte a közönséget

Kolozsváron kívül is zajlik a kulturális élet
2015. augusztus 16. – Maszol.ro
A Kolozsvári Magyar Napokon kívül számos más rendezvény is zajlik a megyében.
Szombaton több településen is szerveztek rendezvényeket a helyi közösségek – számolt be
vasárnapi közleményében a Kolozs megyei RMDSZ. Szombaton több Kolozs megyei
településen is szerveztek találkozókat, rendezvényeket: a III. Tordai-hasadéki Unitárius
Találkozót, a III. Dési Magyar Napokat, illetve a gyerővásárhelyi falunapot is. A szervezők
számos programmal készültek a résztvevők szórakoztatására.
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Előzetesben a Bihar megyei recepthamisítók
2015. augusztus 16. – Krónika.ro
Összesen tizenkét személyt, köztük tíz orvost helyezett csalás, hamisítás és adócsalás
gyanúja miatt előzetes letartóztatásba a Bihar megyei törvényszék pénteken.
Ioan Buariut, Ioan Ghiurăut, Németh Elvirát, Pető Enikőt, Ramona Şovrét, Liviu
Stamatiant, Lidia Ţuţut, Darvas Ilonát, Vereş Pop Oanát és Larisa Dumbravát, illetve
Laura Ciobotarut, a Lavanda Farm gyógyszertár ügyintézőjét, valamint Ioan Botát, egy
fantomcég képviselőjét egy nappal előtte vette őrizetbe a szervezett bűnözést megelőző és
elhárító ügyosztály.

Megáldották Mártonffy György erdélyi püspök szobrát Karcfalván
2015. augusztus 16. – Erdély.ma, Székelyhon.ro
Ahhoz, hogy egymásra tudjunk figyelni, hogy ne legyen ember embernek farkasa, szükség
van a templomra és az iskolára – jelentette ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának
elnöke augusztus 15-én, szombaton Karcfalván a falu szülöttje, Mártonffy György erdélyi
római katolikus püspök egész alakos szobrának ünnepségén, amelyet a
Nagyboldogasszony-búcsú alkalmával áldottak meg.

Főváros lesz Bánffyhunyad

Felvidék

2015. augusztus 16. – Krónika.ro
„Kalotaszeg fővárosa Bánffyhunyad, az itt élő emberek megérdemlik, hogy színvonalas
kulturális eseményben legyen részük” – fogalmazott Csüdöm Ferenc, a Kalotaszegi Napok
bánffyhunyadi házigazdája a háromnapos rendezvénysorozatot beharangozó hétvégi,
Kolozsváron tartott sajtótájékoztatón. Mint kiderült, idén a bánffyhunyadi Kalotaszegi
Napokat szeptember 11. és 13. között szervezik meg, az eseményen pedig kulturális jellegű,
sport- és gyermekprogramokkal is várják a magyar közösséget.

Berényi: Szent István példáját követve meg kell találni a megmaradás útját
2015. augusztus 16. – MTI, Magyar Hírlap, felvidek.ma, hirek.sk, szabadujsag.com
A felvidéki magyar közösségnek példát kell vennie Szent Istvánról, mivel ő megtalálta a
megmaradás módját - jelentette ki Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke a
csallóközi Vajkán az államalapítás ünnepe alkalmából szombaton rendezett
emlékünnepségen. Berényi a község temploma mellett tíz éve felállított Szent István
emlékműnél mondott beszédében kiemelte: még az ünnep kapcsán sem szabad
megfeledkezni arról, hogy a Felvidéken komoly gondok vannak a magyarság identitásának
megőrzésével, a helyi közösség megmaradásával és életterének gazdasági fejlődésével.
Kifejtette: a felvidéki magyarságnak példát kell vennie Szent Istvánról, s ezen példa
mentén a közösségnek meg kell találnia saját megmaradásának útját, egy olyan
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intézményes keretet Szlovákián belül, amely megállítja a magyarság létszámcsökkenését és
lehetővé teszi a régió gazdasági fejlődését.

Kilenc nem egyenlő öttel - vizuális petíció indul oktatásunk nívójának
megőrzésért
2015. augusztus 16. – hirek.sk
Sajátos petíciót indított Tóth Tibor pozsonyi weblapfejlesztő, a felvidéki magyar
pedagógusok
munkáját
segítő
www.magyariskola.sk
honlap
szerkesztője.
Kezdeményezésével a hazai magyar iskolák helyzetére hívja fel a figyelmet. A kilenc nem
egyenlő öttel kampány hangsúlyozza: ha a szlovák elsősök heti 9 órában tanulnak írni és
olvasni, ugyanez jár a magyar gyermekeknek is az oktatási tárca által megszabott 5 óra
helyett. “Azt gondolom, hogy a küzdelmet nem szabad feladnunk, ezért a hagyományos
petíció
után
elindítottam
ezt
a
vizuális
petíciót
az
általam
szerkesztett www.magyariskola.sk honlapon, amely eddig is a hazai magyar pedagógusok
munkáját és közös harcát próbálta segíteni“ – fejtette ki Tóth Tibor.

Határtalanul táboroznak a Magyar gyerekek
2015. augusztus 16. – ujszo.com, hirek.sk
Közel 150 gyermeket táboroztat a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség a magyarországi
Határtalanul program keretén belül a Budapest melletti Nagykovácsiban. Az augusztus 10.
és 22. között két turnusban érkező felvidéki gyerekek együtt táboroznak vajdasági, erdélyi
és magyarországi fiatalokkal. A tábor elsődleges célja, hogy jelképes részvételi díj mellett
egy közös nyári élményt kaphassanak a határ különböző oldalairól érkező magyar fiatalok,
erősítve őket identitásukban és összmagyar összetartozásukban. A cserkészies keretek
között megvalósuló tábor programját a Határtalanul táborok munkatársai adják, míg a
cserkészek vezetik a táborozók csoportjait.

Csáky: Ideje véget vetni a szlovákiai magyartelevíziózás gúzsbakötésének
2015. augusztus 14. – hirek.sk
Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselője az Európai
Bizottságban tevékenykedő partnereivel októberben kíván visszatérni a szlovákiai magyar
nyelvű rádiózás és televíziózás egyik égető problémájára. Mint ismeretes, 2013 első felében
az Európai Bizottság kifogásolta a szlovák kormánynál, hogy Szlovákiában a (szlováktól
eltérő) uniós hivatalos nyelveken való rádiós és televíziós műsorszolgáltatásra kizárólag
akkor van lehetőség, ha a műsorokat teljes egészében megismétlik vagy feliratozzák
szlovák nyelven. A Bizottság szerint ez sérti az uniós szolgáltatásnyújtás
szabadságát. Csáky reményét fejezte ki, hogy az uniós szervekkel való együttműködés
eredményeként a közeljövőben megszűnhet a szlovákiai magyar kereskedelmi televíziózás
„gúzsba kötése”.
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Alistálon folytatódott a „Zarándoklat a családokért” programsorozat

Vajdaság

2015. augusztus 14. – felvidek.ma
Alistálon ünnepi önkormányzati ülést tartottak, amelyen a Kárpát-medencében élő
magyar családok megmaradása és összefogása kapott hangsúlyt. Az ünnepi önkormányzati
ülésre meghívást kapott Hideghéthy Andrea, a Szövetség a Közös Célokért munkatársa és
a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének regionális koordinátora is, aki
elmondta,hogy
a
Kárpát-medencei
Családszervezetek
Szövetségével
(KCsSz)
együttműködve 2015 nyarán a megkezdett munkát tovább folytatva új programsorozatot
indítottak el „Zarándoklat a családokért" elnevezéssel. Ebben a programban a Családlánc
mozgalom céljaival összhangban szeretnék a felvidéki magyar családokat meglátogatni és
felhívni a figyelmet arra, hogy a család a megmaradásunk egyik eszköze, anyanyelvünk
ápolásának, elsajátításának forrása.

Magyar Mozgalom
2015. augusztus 14. – Hét Nap
A múlt héten ifj. dr. Korhecz Tamás, az MNT volt elnöke és dr. Varga László VMSZ-es
parlamenti képviselő a Vajdaság Ma hírportálon megerősítette a hírt, mely szerint
Vajdaságban alakulóban van egy új, nem kormányzati, magyar szerveződés, melyet
Magyar Mozgalomként emlegetnek. Erről kérdeztük Kalmár Zsuzsa színművésznőt és
Zsoldos Ferenc történelemtanárt, a 2005-ben megalakult Civil Mozgalom egyik alapítóját.

Varga László: A VMSZ tagjait és szimpatizánsait eszközként használja a párt
vezetése a párton belüli leszámolásokhoz
2015. augusztus 14. – Hét Nap, Vajdasági RTV
Varga László, a VMSZ Tanácsának tagja nyílt levelet írt annak kapcsán, hogy a Vajdasági
Magyar Szövetség az elmúlt napokban ellene és Korhecz Tamás ellen Vajdaság-szerte
aláírásgyűjtést folytatott. Kiemelte, hogy az elmúlt 14 évben sohasem fordult elő, hogy a
VMSZ vezetői ilyen nyilvánvalóan vezették volna félre a párt tagjait és szimpatizánsait,
mint most. Mára már mindenki tudja, hogy szó sem volt helyi politikusok által írt levélről
és helyi szervezetekből induló kezdeményezésről. A pártvezetés az általa megfogalmazott
levél mellé kötelezte aláírásgyűjtésre a VMSZ teljes struktúráját. A petíció célja, hogy a
VMSZ elnöke és legközelebbi munkatársai végérvényesen leszámoljanak Korhecz
Tamással, jómagammal és másokkal.

Szent István-napi ünnepi szentmise
2015. augusztus 15. – Pannon RTV
A szabadkai Szent Teréz-székesegyházban tartott ünnepi szentmisével vette kezdetét a
VMSZ Szent István-napi központi rendezvénye. A szentmisén elhangzott, két fontos
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dologra vezet vissza minket ez a nap. Mária mennybemenetele a kereszténységre, Szent
István ünnepe pedig a magyarságunkra emlékeztet. A magyar ember, bárhol is éljen a
világban anyanyelvén álmodik és anyanyelvén imádkozik.

A VMSZ Szent István-napi központi ünnepsége Palicson
2015. augusztus 15. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Magyar Szó
Magyarország elemi érdeke, hogy a határain kívül élő magyarok, a nemzetrészek
egységben legyenek egymás között és egymással – mondta Trócsányi László a Vajdasági
Magyar Szövetség Szent István-napi központi ünnepségén Palicson. A magyar igazságügyi
miniszter kiemelte, a cél a magyar nemzet megmaradása és lelki, szellemi, anyagi
gyarapodása a Kárpát-medencében, kinek-kinek lehetőleg a szülőföldjén, és ehhez a
Vajdaságban ma jobbak a feltételek, mint hosszú ideje bármikor. Az igazságügyi miniszter
kiemelte, a VMSZ a vajdasági, a szerbiai, a magyarországi, sőt az európai közéletnek is
fontos szereplője. A tartományi parlamentben hét, a szerbiaiban hat képviselővel van
jelen, és az Európai Parlamentnek is van VMSZ-es, a FIDESZ listáján megválasztott tagja
Deli Andor személyében. A Vučić-kormányba pedig öt államtitkárt delegál a VMSZ. Ez
biztosítja, hogy a kulturális autonómia ne sérüljön – tette hozzá Trócsányi László.

Szent Istvánt ünneplik Óbecsén
2015. augusztus 15. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Szent István-napi ünnepség kezdődött tegnap Óbecsén. A kétnapos rendezvényre az idén
is közel 15 ezer látogatót vár a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör. A programot a Csongrádi
Zenebarátok Kórusának koncertje nyitotta meg az alsóvárosi templomban. Ezt a
kenyérszenteléssel egybekötött szentmise követte. Tallós Boglárka: „Én személyesen azért
szeretem a legjobban, mert a templomban kezdődik, mert szerintem Szent István az egyik
legjellegzetesebb magyar szent, aztán pedig azért, mert néptáncosokkal, szép műsorral
zárul az egész este.”

Szemléletváltás a VMSZ-ben
2015. augusztus 15. – Magyar Szó
Három nap alatt a rekkenő hőség idején Vajdaság-szerte 5400 aláírás gyűlt össze a
Vajdasági Magyar Szövetség néhány helyi képviselőjének indítványozására a párt Intéző
Bizottságának szervezésében. Pál Károly, a VMSZ alapító tagja egyik legismertebb és
legrégebbi politikusa a kezdeményezők között volt, mert úgy érezte, hogy tiszta vizet kell
önteni a pohárba. A vele készült interjú a VMSZ-en belüli szemlélet-, generáció- és
szerkezetváltás fontosságáról, a közelgő választás tétjéről, az új Alapszabályról és a
bomlasztás tűrhetetlenségéről szól.
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Magyarittabé - szórványlétben

Kárpátalja

2015. augusztus 16. – Magyar Szó
Az általános iskolások a szerbittabéi gyerekekkel egy iskolába járnak a két falu határában,
a közös orvosi rendelő közelében. A centralizáció folyamatos. Nem csak a két faluban
figyelhető meg ez a folyamat, Bégaszentgyörgy község erőteljesen beleszól a fontos
döntésekbe. Az aratás kezdetekor, július elején érkeztünk a faluba, ahol utunkat állták az
útjavító gépek és munkások. Az egyik falubeli elmondta, hogy már harmadszor
aszfaltozzák a jó állapotban levő utcát.

Elhúzódó rezsitámogatás, útlezáró tüntetés Kárpátalján
2015. augusztus 16. – Kárpátalja, karpatalja.ma, karpatinfo.net
Közel kilenc órán át blokkolták a forgalmat a Kijev–Csap autóút beregrákosi szakaszán a
helyi lakosok augusztus 12-én. A tüntetők a rezsidíjak csökkentését, valamint a
minimálbér és a nyugdíj emelését követelték. Mindezekről Hennagyij Moszkallal, megyénk
kormányzójával akartak tárgyalni – írja a Kárpátalja Hetilap. A lakosok arról
panaszkodtak, hogy a kormány által szavatolt lakossági rezsitámogatás (szubvenció)
megítélése nagyon elhúzódik: immár három hónapja nem kaptak kérelmükre választ.

Ukrán kitüntetést kapott Bacskai József ungvári magyar főkonzul
2015. augusztus 16. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma
Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke és Hennagyij Moszkal, a
kárpátaljai megyei közigazgatás vezetője a Kárpátalja Fejlődéséért díjjal jutalmazta
Bacskai József ungvári magyar főkonzult – számol be a megyei tanács sajtószolgálata. A
diplomata kerek születésnapot ünnepelt nemrég. A megye vezetői a díj átadásának
alkalmából tartott ünnepségen kiemelték, hogy Bacskai József rengeteget tett
Kárpátaljáért. Példaként elhangzott, hogy a külképviselet csak tavaly 45 ezer
kárpátaljainak állított ki vízumot, ezzel az itt élők lehetőséget kaptak arra, hogy uniós
országokba utazhassanak.

Magyarországi támogatással újult meg az egyik beregszászi iskola
2015. augusztus 16. – karpatalja.ma
Beregszász városa az elmúlt években többször részesült magyar önkormányzatok és a
magyar kormány segítségében. 2014-től Vásárosnamény önkormányzata is hozzájárul
ahhoz, hogy megújuljon a város egyik magyar tannyelvű oktatási intézménye. Ennek
köszönhetően végezhettek teljes körű felújítást a Beregszászi 7-es Számú Általános Iskola
egyik osztálytermében. Augusztus 11-én hivatalos látogatást tett Beregszászba
Vásárosnamény képviseletében Filep Sándor polgármester és dr. Szilágyi Péter titkár, hogy
személyesen tekintsék meg az elvégzett munkálatokat.
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Októbertől újra soroznak Ukrajnában
2015. augusztus 16. – Kárpátalja, karpatalja.ma
Október-1-jén kezdetét veszi az őszi behívás a sorkatonai szolgálatra – közölte az UNIAN
hírügynökség és az Obozrevatyelj Ihor Szljuszarenkónak, a kijevi városi hadkiegészítő
parancsnokság helyettes vezetőjének tájékoztatására hivatkozva. Szljuszarenko jelezte,
lényegében nyáron sem szünetelt a sorkötelesek „behívási forrásainak tanulmányozása”.
Szeptembertől elkezdődnek az egészségügyi bizottságok vizsgálatok – lesz, aki először esik
át ezen, mások ismételten. Hiszen voltak sorkötelesek, akik tavasszal valamilyen okból,
például egészségi állapotuk miatt, halasztást kaptak” – mondta el Szljuszarenko.

Timoscsuk Mihályra emlékeztek Beregszászban

Kárpátalja

2015. augusztus 15. – karpatalja.ma
Timoscsuk Mihályra, a terrorellenes műveletek beregszászi áldozatára emlékeztek halála
első évfordulóján Beregszászban, augusztus 13-án. Timoscsuk Mihály 2005 és 2009 között
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem–földrajz szakos hallgatója
volt. 2010-ben szerzett specialist szintű diplomát történelemből. A Kelet-Ukrajnában
kirobbanó harcok már szerződéses katonaként találták a fiatalembert.

Kárpátaljai magyar néptáncos gyerekeknek gyűjtenek ma este

Őrvidék

2015. augusztus 15. – Kárpátalja
A Kecskéstelepi Művelődési Házban kárpátaljai magyar néptáncos gyerekek számára
szerveztek gyűjtést augusztus 15-én este. A gyűjtés főszervezője, Sümegi Nóra közölte: hat
és tizenhat év közötti kárpátaljai gyermekek számára várnak próbaruhát, viseletet, cipőt és
különböző kiegészítőket. Sümegi Nóra kilenc hónapig lesz a munkácsi térség
művelődésszervezője a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának Petőfi
Sándor Ösztöndíjprogramja keretében, amely a szórványban élő magyarságot segíti,
hasonlóan a korábban a diaszpórát megcélzó Kőrösi Csoma Sándor Programhoz.

Vadregényes magyar tábor Bécsben
2015. augusztus 16. - Volksgruppen
Idén nyáron három tematikus tábort is szervez a Bécsi Magyar Iskola. Júliusban zenés,
táncos tábort rendeztek, augusztusban pedig egy-egy hét Vadregényes kreatív tábor várja a
gyerekeket. Lesz rajzolás, színjátszás, kirándulás Sopronba és a Fertő környékére, magyar
ételek főzése, fotózás, kerámia készítés de sok sportfoglalkozás is.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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