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2015. augusztus 30. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Hírlap
A washingtoni Magyarország Nagyasszonya kápolna újabb hidat jelent a magyar nemzet
két, egymástól elszakadt része között, de egyúttal azt is hangsúlyozza, hogy Magyarország
és az Egyesült Államok egyaránt a keresztény értékeken alapul - jelentette ki helyi idő
szerint szombaton az MTI-nek nyilatkozva Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Erdő
Péter esztergom-budapesti és Donald Wuerl washingtoni érsek szombaton áldotta meg a
magyar kápolnát az amerikai főváros Szeplőtelen Fogantatás Nemzeti Szentélye
Bazilikában. A szertartást megelőző mise alkalmából a magyar házelnök ünnepi beszédet
mondott és Szent István-zászlót ajándékozott a bazilikának.

Vezető hírek

Kövér László: a washingtoni kápolna híd két nemzetrész között, és a magyaramerikai keresztény értékközösség jelképe

Üzenet a magyar iskolákba – Országos tanévnyitó Gútán
2015. augusztus 29. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége augusztus 29-én Gútán tartotta a szlovákiai
magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét. Az idei tanévnyitó beszédet Jókai Tibor,
az SZMPSZ országos elnöke mondta, a magyar kormány nevében Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte az egybegyűlteket. „A magyarság
megmaradásában a határon túli területeken működő magyar iskoláknak kettős szerepük
van. Élen kell járniuk a magyar identitás megőrzésében, s eközben olyan használható
tudást kell adniuk a diákok számára, amely később segíti boldogulásukat az életben. Ma
azt látjuk, hogy a második követelmény aktuálisabb, mint valaha. A Kárpát-medencei
magyarságnak ugyanis az asszimiláció mellett a fiatalok elvándorlásának veszélyével is
szembe kell néznie. Ahhoz, hogy fiataljainkat meg tudjuk tartani a szülőföldjükön, olyan
tudást kell nekik biztosítanunk, amely segíti az itthoni boldogulásukat. Csak a minőség
megtartásával és emelésével tudjuk a jövőben is elérni azt, hogy a magyar szülők
gyermeküket magyar óvodába, majd magyar iskolába írassák, s ezek a tanulók később
anyanyelvükön tanuljanak tovább“ – hangsúlyozta beszédében az államtitkár.

Erdő Péter megáldotta a washingtoni Magyarok Nagyasszonya-kápolnát
2015. augusztus 30. – MTI, Magyar Hírlap, mno.hu, Magyar Hírlap
Megáldotta a Magyarok Nagyasszonya-kápolnát szombaton a washingtoni Szeplőtelen
Fogantatás Nemzeti Szentélye Bazilikában Erdő Péter esztergom-budapesti és Donald
Wuerl washingtoni érsek. A kápolna megáldását megelőző misén Erdő Péter
prédikációjában kifejezte abbéli reményét, hogy a kápolna kapocsként fog szolgálni
egyrészt az amerikai magyar közösségek között, másrészt az anyaország és az amerikai
magyarok között, harmadrészt Magyarország és az Egyesült Államok között.
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2015. augusztus 28. - MTI
Ezer Kárpát-medencei kisdiák ismerhette meg a Magyarság Háza múlt év őszén megnyílt
állandó kiállítását augusztusban, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány Erzsébet-programjának együttműködésében megvalósuló Határtalan
túra keretében.

Kárpátaljai Magyar gyerekekkel találkozott Nagy István
2015. augusztus 28. – kormany.hu
Péntek reggel indult Budapestre a zánkai Erzsébet Táborból az a több mint 200 gyermek,
akik 1 hetet töltöttek a táborban az Erzsébet-program a kárpátaljai magyar gyermekekért
pályázat immár utolsó, tizedik turnusában. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
számukra ‒ sok színes program mellett ‒ a fővárosi kirándulás során Országház-látogatást
is szervezett. A kárpátaljai magyar gyermekeket és kísérőiket Nagy István, a
Földművelésügyi Minisztérium miniszterhelyettese köszöntötte.

Magyarország

Ezer gyermek a Magyarság Háza állandó kiállításán

Soltész Miklós: a washingtoni kápolna lelki támasz az amerikai magyarok
megmaradásához

Korodi és Tánczos: ne statisztikák határozzák meg az oktatást!
2015. augusztus 28. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
„Elfogadhatatlannak találjuk, hogy központilag, száraz számok, statisztikák alapján
születnek olyan döntések, amelyek oktatási intézményeink működését, ezáltal pedig
gyerekeinket, a felnövekvő generációt veszélyeztetik" - írta pénteken közleményben Korodi
Attila képviselő és Tánczos Barna szenátor az előírt tanügyi leépítések kapcsán. Az
oktatási minisztérium rendelkezései szerint Hargita megyében szeptember 1-jéig 161 állást
kell megszüntetni a tanintézményekben. Azt, hogy egy-egy megyének hány poszt jár, a
gyerekek száma alapján állapította meg az oktatási minisztérium. A leépítések főként az
iskolák kisegítő személyzetét érintik, de az elmúlt időszakban jó néhány iskolában már
beszüntették az aligazgatói állásokat.

Erdély

2015. augusztus 30. - MTI
Az Egyesült Államokban és a Kanadában élő magyarok a washingtoni bazilika magyar
kápolnája révén segítséget, lelki támaszt kaptak ahhoz, hogy hosszú távon megőrizzék
magyarságukat, hitüket, kereszténységüket - jelentette ki vasárnap az MTI-nek nyilatkozva
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára.
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2015. augusztus 28. – Bihari Napló
Csütörtök délután a tanfelügyelőség vezetőtanácsa véglegesítette a Bihar megyei iskolák
vezető funkcióiba való kinevezéseket. Magyar tannyelvű tanintézmények élén is történtek
változások.

Erdély

Változások magyar iskoláknál

Sokan kiakadtak a székelyudvarhelyi rendőrautóról készült fotón
2015. augusztus 29. – maszol.ro
Napok óta terjed a Facebook román nyelvű felhasználói közösségében egy felvétel a
székelyudvarhelyi helyi rendőrség egyik járművéről. A fotót felháborodott kommentek
kísérik a közösségi oldalon. A kép megosztói azon akadtak ki, hogy a helyi rendőrség
autóján az intézmény neve magyarul is szerepel. „Ha megállít egy ilyen járőrautó az utcán,
nem is tudod hirtelen, hogy milyen országban van” – így hangzik az egyik legenyhébb
kommentár. Mások a magyar feliratot jóváhagyó illetékesek fejét követelik.

Törvényben tiltaná be a magyar feliratokat Diaconu
2015. augusztus 30. – Krónika, szekelyhon.ro
Törvényben tiltaná be a magyar feliratok használatát Romániában Bogdan Diaconu, az
Egyesült Románia Párt alapítója, parlamenti képviselő. A honatya azt követően fogalmazta
meg kezdeményezését, hogy a Facebook közösségi oldalon felháborodást és vitát váltott ki
a székelyudvarhelyi helyi rendőrség autójáról készült fotó, melyen a „Helyi Rendőrség
Székelyudvarhely” magyar felirat olvasható.

Forgatag: együttélés és párhuzamosság városa
2015. augusztus 30. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro
Marosvásárhelyen két közösség él egymás mellett úgy, hogy csak akkor érintkezik, amikor
elkerülhetetlen: munkahelyen és hivatalokban. Erről értekeztek a Vásárhelyi Forgatag
Borudvarában szervezett kerekasztal-beszélgetésen románok és magyarok. Elhangzott: a
többségi nemzet soha nem vonult utcára azért, hogy jogokat követeljen a kisebbség
számára. Azért viszont igen, hogy a kisebbséggel szemben megvédje saját jogait.

Felnőttek is tanulnának magyarul Szalontán
2015. augusztus 30. – Krónika
Nagyjából húsz román nemzetiségű kisgyermek ismerkedett meg a magyar nyelv és
kultúra alapjaival a nagyszalontai RMDSZ által szervezett Barátság táborban. A szövetség
székházában pénteken lezárult, egyhetes tanfolyamon Tóth Zsuzsanna helyi óvónő
irányítása alatt a pedagógusok önkéntes alapon foglalkoztak a többnyire óvodás korú
kicsikkel. Az egyszerű szavak mellett mondókákat és néptáncokat is tanítottak nekik,
mesélte a Krónikának Török László polgármester, a szövetség helyi vezetője.
Emlékeztetett, hogy a szövetség helyi szervezete nyaranta rendszeresen szervez különböző
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Novemberig elfogadná a külföldön élők levélben történő szavazását
szabályozó törvényt a PNL

Erdély

tanfolyamokat és foglalkozásokat a fiataloknak, korábban a magyar kicsiket tanították
román nyelvre, hogy ezáltal is elősegítsék a mostani gyerekek majdani érvényesülését.

2015. augusztus 30. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
A PNL Állandó Bizottsága hamarosan közzéteszi azt az állsáfoglalást, amelyben arra kéri
fel a parlamenti pártokat, hogy sürgősségi eljárással, legkésőbb november 1-ig fogadják el
a külföldön élők levélben történő szavazását szabályozó törvényt - jelentette be Alina
Ghiorghiu, a párt társelnöke. Ghiorghiu szerint, amennyiben a törvényt nem sikerül
időben közzétenni, az jelentős mértékben megnehezíti majd azt, hogy a diaszpórában élők
különösebb nehézségek nélkül szavazhassanak.

Öten egy jelöltségért, öten Szatmárnémetiért
2015. augusztus 30. – Erdély Ma, szatmar.ro
Öt személy szállt harcba öt saját programmal, hogy polgármester-jelölt lehessen az
RMDSZ színeiben. Az RMDSZ szatmárnémeti szervezetének elnöksége 2015. augusztus 7én született határozatában megalakította a 2016-os helyhatósági választások
előkészítésével és az előválasztások megszervezésével foglalkozó Városi Választási
Bizottságot, melynek tagjai: Poszet Kinga, Magyar Lóránd és Nagy Szabolcs. A
bizottsághoz összesen öt személy tette le a megadott határidőig az önéletrajzát és a legtöbb
három oldalas program-tervezetet.

Tanítót keres az óradnai magyar közösség

Hétpárti parlament alakulna, az MKP is bejutna
2015. augusztus 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Ha most tartanák a parlamenti választásokat, a Smer nyerne, 35,5 százalékos
támogatottsággal, ami 63 képviselői helyet jelentene. Második helyen a Radoslav
Procházka vezette Sieť szerepel 12,1%-kal. Harmadik az SNS, a masszív médiahátszelet

Felvidék

2015. augusztus 30. – maszol.ro, Kolozsvári Rádió
Tizenkét magyar óvodás és hét kisiskolás várja az óvó és a tanító nénit vagy bácsit a
Beszterce-Naszód megyei Óradnán. Két állás, szolgálati lakással és a helyi, maroknyi
magyarság támogatásával megtoldva – olvasható a Kolozsvári Rádió honlapján. A
Kolozsvári Rádió riportjában azt is elmondják, a tanítónak a fakultatív magyar órákat is
vállalnia kellene, mert vannak román anyanyelvűek is (elsősorban vegyes házasságokból
születettek), akik szívesen megtanulnának magyarul.
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Komzsík: a nyitrai KETK jól szerepelt a teljeskörű akkreditáció során
2015. augusztus 28. – Felvidék Ma, hirek.sk
A közelmúltban 22 szlovákiai állami felsőfokú oktatási intézményben zajlott le a teljeskörű
akkreditáció. Bár a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem nem teljesítette az egyetemi
minősítéshez szükséges egyik kritériumot, s a hiányosságot egy éven belül pótolnia kell, a
Közép-európai Tanulmányok Kara két kritériumot 100, egyet pedig 66 százalékra
teljesített a szükséges 60 helyett. A Selye János Egyetemen értékelése csak 2016
februárjában kerül nyilvánosságra.

Felvidék

élvező parlamenten kívüli pártra a lakosság 8,2%-a szavazna. Hetedik helyen jutna a
parlamentbe az MKP, a szavazatok 5,3 százalékát szerezné meg.

Beiratkozási Program - 5800 magyar iskolakezdő kap ösztöndíjat
2015. augusztus 29. – bumm.sk, hirek.sk
A Kárpát-medence 5800 magyar iskolakezdőjét részesíti ösztöndíjban a Rákóczi Szövetség
az ősz folyamán Beiratkozási Programja keretében. Az ösztöndíjak átadása augusztus 29én Gútán, a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén vette kezdetét. A
program érinti a teljes Felvidéket, ahol 3550 diák részesül az ösztöndíjban, a teljes
partiumi Bihar megyét, Temesvárt és Dést ahol 1800 iskolakezdőhöz jut el a támogatás,
része a programnak a kárpátaljai Felső-Tisza vidék 100 iskolakezdője, továbbá 40
délvidéki szórványtelepülés 350 elsőosztályosa, Horvátországot és a Muravidéket is
beleértve.

Szlovákia lakossága többnyire egyetért a magyar határzárral
2015. augusztus 29. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Szlovákia lakosságának 63,5 százaléka egyetért a magyar kormány intézkedésével,
miszerint a szerb határon kerítést épít a menekültek beáramlásának megfékezésére –
derül ki a Polis Slovakia felméréséből. A közvélemény-kutatás eredményei szerint a
válaszadók 26,4 százalék úgy látja, „nagyon helyes” a határzár építése, 37,1 százalék pedig
inkább helyesli, mint nem.

Eddig 1168 embert fosztottak meg szlovák állampolgárságától
2015. augusztus 30. – hirek.sk
Az állampolgársági törvény hatályba lépte óta eltel több mint öt év alatt, 2010. július 17-e
és 2015. augusztus 28-a között összesen 1168 személy veszítette el szlovák
állampolgárságát. A leggyakrabban, 385 esetben a cseh állampolgárság felvétele miatt
fosztottak meg valakit szlovák útlevelétől. További 247 személyt a német, 169-et az
osztrák, 103-at a brit, 63-at a magyar állampolgárság felvétele miatt fosztottak meg szlovák
állampolgárságától.
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Elsősök fogadása Temerinben
2015. augusztus 28. – Vajdaság Ma
Péntek délután a temerini Kókai Imre Általános Iskola tornatermében alkalmi ünnepség
keretében köszöntötték a kedden első osztályba induló kisdiákokat. A legkisebbeknek,
akiket a szülők, nagyszülők is elkísértek a fogadásra a negyedik osztályos tanulók énekes,
táncos, verses műsorral kedveskedtek, majd ezt követően Sziveri Béla, iskolaigazgató
köszöntötte az egybegyűlteket . Mint hangsúlyozta, ez a nap különösen fontos a gyerekek
számára, és bizonyára emlékezni is fognak rá évek múltán is. Az ünnepségen jelen voltak
az óvónők, a tanítónők, a pszichológus, pedagógus, valamint néhány tanár is. Az
intézményben az idén 62 elsős kezdi meg tanulmányait, ez három diákkal több, mint
tavaly.

Felvidék

2015. augusztus 30. – bumm.sk, hirek.sk
A Polis közvélemény-kutatása a pártok szavazóbázisát vizsgálta. A felmérés szerint stabil
szavazóbázissal bír a Most-Híd és a Magyar Közösség Pártja (MKP) is. Azok a válaszadók,
akik idén augusztusban a Most-Hídra szavaztak volna, 88,5 százalékban már a legutóbbi
parlamenti választások idején is ezt a pártot részesítették előnyben. Az MKP mai
szavazóinak 85,7 százaléka 2012-ben is az etnikai pártot támogatta.

Vajdaság

Az MKP, a Most-Híd és a KDH is viszonylag stabil szavazóbázissal bír

Önálló intézmény lesz a Topolyai Múzeum
2015. augusztus 28. – Vajdaság Ma
Szeptember elsejétől önállóvá válik Topolya Község Múzeuma, amely megalapítása óta a
szabadkai Városi Múzeum kihelyezett részlegeként tevékenykedik a valamikori Kray
kastély épületében. A múzeum önállósodásáról, valamint a városban levő kiemelt
jelentőségű kulturális intézményekről tárgyalt ma a Magyar Nemzeti Tanács küldöttsége,
Hajnal Jenő elnök, Bábi Attila hivatalvezető és Náray Éva, az MNT kulturális
bizottságának elnöke a topolyai önkormányzat illetékeseivel. Jelen volt Fremond Árpád
parlamenti képviselő is. Mint az MNT elnöke hangsúlyozta, keresik azokat a közösségeket,
amelyekben nem csak az otthonteremtésre van lehetőség, hanem arra is, hogy
kisugárzásával az egész vajdasági magyar közösségre, vagy akár a Kárpát-medencei
közösségre hasson.

Pajtić: Leghamarabb április 22-én lesznek választások Vajdaságban
2015. augusztus 28. - Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
A jogszabályok miatt legkorábban 2016. április 22-én lehetnek tartományi választások,
jelentette ki Bojan Pajtić tartományi kormányfő, a Demokrata Párt elnöke. „A tartomány
statútuma szerint a képviselői választásokat a képviselőház elnöke írja ki a parlament
mandátumának lejárta előtt kilencven nappal, s a választásokat az azt követő hatvan
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Rákóczi Szövetség: 5800 magyar iskolakezdő gyermek részesül ösztöndíjban
2015. augusztus 29. – Pannon RTV
Negyven vajdasági, horvátországi és muravidéki szórványtelepülés 350 első osztályosa is
részesül idén ösztöndíjban a Rákóczi Szövetségtől az ősz folyamán. Beiratkozási programja
keretében a Kárpát-medence 5800 magyar iskolakezdőjét támogatja tízezer forint
értékben a szervezet. Az ösztöndíjak átadása ma Gútán, a szlovákiai magyar iskolák
országos tanévnyitó ünnepségén kezdődött, majd szeptember és december között több
mint 200 Kárpát-medencei helyszínen tervezi ünnepélyes keretek között átadni a
Szövetség.

Vajdaság

napban le kell bonyolítani. Tehát a legelső lehetséges dátum a választások megtartására
április 22-e, a legvégső pedig május 22-e” – közölte Pajtić.

Beiskolázási csomag a vajdasági magyar elsősöknek
2015. augusztus 29. – Pannon RTV
Több mint száz helyszínen nyújtják át Vajdaság mintegy 1570 magyar elsősének a magyar
állam támogatásával biztosított beiskolázási csomagot a Magyar Nemzeti Tanács
képviselői augusztus 31-én és szeptember elsején, a tanévnyitó ünnepségek keretében.
Magyarország nemzetpolitikai államtitkára, Potápi Árpád János hétfőn Bezdánban, majd
Bácskertesen vesz részt a tanévnyitón. A legdélebbi vajdasági magyar szórványtelepülésen,
Maradékon 37 év után öt diákkal, összevont tagozat nyílik, Verbászon pedig szintén hosszú
évek kihagyása után magyar óvodai csoport. A beiskolázási csomag negyven euró értékű,
többek között füzeteket, írószereket, tolltartót, vonalzókészletet, rajzfelszerelést, valamint
ugrálókötelet és labdát tartalmaz.

Magyar Mozgalom: Törvényellenes
Szerkesztőségének kínált megoldás

a

Szabadkai

Rádió

Magyar

2015. augusztus 29. – Vajdasági RTV
A Magyar Mozgalom törvényellenesnek tartja azt a megoldást, amelyet a Szabadkai Rádió
Magyar Szerkesztőségének kínáltak fel Pásztor István VMSZ-elnöknek a közbenjárására.
Ennek értelmében a Vajdasági Rádió és Televíziónak azt a frekvenciáját, amelyen eddig a
Szabadkai Rádió sugározta magyar adását, a Pannon RTV-nek adják. A Szabadkai Rádió
Magyar Szerkesztőségének munkatársai, a szerkesztőségi önállóságot megtartva, a Pannon
RTV alkalmazásába kerültek volna át, de többségük ezt elutasította.

Vajdasági válaszút
2015. augusztus 29. – Végel László – Népszabadság
Foszladoznak a délvidéki illúziók. Az eddig példamutató egységgel dicsekvő Vajdasági
Magyar Szövetségben pártszakadás történt. A magyar határzár miatt a szerb-magyar
viszony sem olyan harmonikus többé, amilyen néhány hónappal ezelőtt volt. A két dolog
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Több ezer hívő a Szabadka melletti Szentkúton

Vajdaság

látszólag független egymástól, de mindkettő hatással lesz a vajdasági magyar közösség
sorsára. A szerbiai antinacionalista közvélemény egyre kritikusabban ítéli meg a VMSZ
politikáját. Félő, hogy a magyar kisebbségtől eltávolodik az a réteg, amelynek a
rokonszenvére a legválságosabb időben is számíthatott.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2015. augusztus 29-i számában olvasható)

2015. augusztus 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Több ezer hívő ment el a Szabadka melletti Szentkútra, ma tartották ott ugyanis a búcsút.
Ünnepi szentmisét mutattak be több nyelven is. Az emberek hitük megerősítése és a lelki
megnyugvás miatt zarándokolnak a Mária-kegyhelyre, tudósít a Pannon RTV. A magyar
nyelvű ünnepi szentmisét Varga Lajos váci segédpüspök vezette. Szentkút ismert Máriakegyhely. A zarándokok és a hívek az ottani kút gyógyító hatásúnak tartott vizéből ittak,
volt, aki meg is mosdott benne.

Kevesebb diák a kishegyesi iskolában
2015. augusztus 30. – Magyar Szó
Nem sok diák várja az iskolakezdést, és az oktatásban uralkodó helyzet miatt sajnos a
tanárok sem igazán. A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola kevesebb tanulóval
kezdi az iskolaévet, mint tavaly, számolt be lapunknak Móra Szűgyi Bettina, az iskola
pedagógusa. „Idáig 41 elsős diák iratkozott be magyar tagozatra, így két osztályt fogunk
nyitni. Mindössze két szerb nyelvű elsősünk van, ezért a szerb nyelvű első és második
osztály kombináltan fog működni. Ha csak az elsősök létszámát nézzük, akkor nem történt
nagyobb változás, viszont ha az egész iskolát nézzük, akkor létszámcsökkenésről
beszélhetünk. A tavalyi iskolaévben 64 végzősünk volt, helyettük pedig csak 41 elsős jött,
vagyis 23-mal csökkent a gyerekek száma” mondta el Móra Szűgyi, majd azt is megtudtuk
tőle, hogy a kishegyesi iskolának tavaly 441 tanulója volt, az idei iskolaévben pedig már
csak 418 lesz.

Nincsen semmi baj
2015. augusztus 31. – Tóth Tibor – Hét Nap
Véget ért Noszán, a félig elkészült művelődési házban a Hinga Művelődési Egyesület
negyedik — az előző években ötnapos, az idén azonban egyhetes — nyári diákszínjátszótábora, mely a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg. A gyerekek két
csoportban dolgoztak. Az egyik csapat — melyben az óvodásoktól a tizenhat éves
kamaszokig mindenki helyet kapott — a szegedi Drubina Orsolya fiatal és ambiciózus
rendezővel a Nincsen semmi baj című darabot gyakorolta be, a másik — ebben már
idősebb színjátszók szerepeltek — Csehov Három nővér című művét gyakorolta a
magyarkanizsai Oláh Tamás rendezésében.
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2015. augusztus 29. – MTI, karpatalja.ma,Kárpátalja. Kormany.hu
Ünnepélyesen megkoszorúzta péntek este Ungváron Petőfi Sándor nemrég megrongált
szobrát Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes
államtitkára. A kétnapos hivatalos ukrajnai látogatáson tartózkodó helyettes államtitkár az
Ungvár belvárosában álló Petőfi-szobornál elmondott beszédében hangsúlyozta: "ma azért
gyűltünk itt össze, mert ismét a tudatlanság és békétlenség áldozata lett a magyarság egyik
szimbolikus személyének a szobra. Aki pedig egy nemzet szimbólumát gyalázza, az az
egész nemzetet megsérti. Ezt a sértést vissza kell utasítanunk". Hozzátette: ezúton is
köszöni az ukrán hatóságok intézkedését, amelynek köszönhetően a vandál cselekedet
elkövetőjét elfogták.

Kárpátalja

Megkoszorúzta Petőfi Sándor szobrát Latorcai Csaba helyettes államtitkár
Ungváron

Beregszászi alkotók nyerték a kulturális filmek fesztiváljának fődíját
2015.
augusztus
29.
–
MTI,
karpatalja.ma,
karpatinfo.net,
Kárpátalja
Beregszászi alkotók nyerték a II. Kulturális Filmek Fesztiváljának fődíját. Bolyáki Attila, a
fesztivált szervező tudositok.hu alapítója az MTI-nek elmondta: a fődíjat, amellyel 500
ezer forint járt, a beregszászi Baláczky Vladimir és Baláczky Dominik Barátság fesztivál
1980-as években című alkotásának ítélte oda a zsűri. A második helyezettnek járó 200 ezer
forintos díjat a gyergyószentmiklósi Gyergyó Tv munkatársai, Barabás-Pál Hajnalka,
Molnár Cs. Attila és Simon Zoltán által készített Elindultak a gyergyóalfalvai zarándokok
című film kapta. A harmadik helyezést, s annak 100 ezer forintos díját a Mesterképzés
című alkotás érdemelte ki, melyet a kárpátaljai Tisza-1 TV munkatársai, Kovács Géza és
Vass Tamás készített.

Nem szavazta meg a közigazgatási reformot a Kárpátaljai Megyei Tanács
2015. augusztus 29. – Kárpátalja Ma
Augusztus 27-i ülésén a Kárpátaljai Megyei Tanács nem szavazta meg a megyére
vonatkozó közigazgatási-területi reformtervezetet, sem a técsői és irhóci (vilhivci)
hromada létrehozását. Az állandó bizottságok ülésein és a megyei tanács elnökségi ülésén
az említett kérdés ügyében senki nem tiltakozott, a megyei tanács képviselőinek ülése
azonban a szavazatok egyharmadának birtokában nem tudta elfogadni a döntést. A
Kárpátaljai Megyei Tanács üléssorozata, melynek napirendi pontjai között szerepelnek az
önrendelkezés reformjával kapcsolatos kulcskérdések, még nem zárult le.
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2015. augusztus 28. – MTI, karpatalja.ma
Több mint 110 iskolakezdési tanszercsomagot adott át rászoruló magyar gyerekeknek az
Ökumenikus Segélyszervezet pénteken Beregszászon. Az Iskolakezdés együtt! elnevezésű
akciója keretében az Ökumenikus Segélyszervezet pénteken két helyszínen, Budapesten és
Beregszászon kezdte meg az iskolakezdéshez szükséges tanszercsomagok összeállítását,
kiszállítását és átadását. Kárpátalján a tanszercsomagok szétosztásában a magyar
segélyszervezet beregszászi irodája, az Advance Központ működött közre.

Kárpátalja

Iskolakezdési tanszercsomagokat adott át az Ökumenikus Segélyszervezet
Kárpátalján

Újabb segítség a kárpátaljai magyar kisiskolásoknak
2015. augusztus 29. – Kárpátalja
Tanszereket és füzetcsomagokat visz a kárpátaljai magyar kisiskolásoknak a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. A két szervezet minden
első osztályos magyar anyanyelvű kisdiáknak ajándékba adja a tanévkezdéshez szükséges
kellékeket. Kárpátalján kilencvenkilenc olyan iskola működik, ahová magyar anyanyelvű
gyerekek járnak, ezekben az intézményekben most szeptemberben kétezer gyerek kezdi
meg tanulmányait. Ők valamennyien ajándékba kapják az első osztályban szükséges
tanszereket.

Negyven raklap tartósélelmiszer-adományt kaptak kárpátaljai magyarok

Szent István királyra emlékeztek a bécsi dómban
2015. augusztus 29. – MTI, Volksgruppen
Szent István királyra emlékeztek a bécsi dómban szombaton, a magyar nyelvű misét
Korzenszky Richárd tihanyi perjel celebrálta. Habsburg Mihály főherceg, lovagrendek
képviselői, cserkészek, valamint csaknem kétezer felvidéki, erdélyi és magyarországi
zarándok tett eleget a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközösség meghívásának és vett részt
az államalapító király emlékére tartott misén. Korzenszky Richárd tihanyi perjel
prédikációjában kiemelte: sokkal kevésbé manipulálható és kiszolgáltatott a közösségben

Őrvidék

2015. augusztus 28. – Kárpátalja
A Földművelésügyi Minisztérium dolgozói és a tárca háttérintézményei negyven raklapnyi,
több millió forint értékű tartós élelmiszert gyűjtöttek össze a kárpátaljai magyarság
megsegítésére. Az adományt csütörtökön Simon Attila István közigazgatási államtitkár
adta át a kárpátaljai Visken. A Földművelésügyi Minisztérium májusban felhívást intézett
hetvenegy hazai háttérintézménye és a minisztérium dolgozói felé, hogy segítsék tartós
élelmiszeradományokkal a határon túli magyarságot – mondta el az államtitkár az MTInek.
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Őrvidék

élő ember, akinek van hazája, anyanyelve, nemzeti kultúrája, öntudata és vallási
közössége. Hozzátette: jövőnk és sorsunk attól függ, hogy akarjuk-e és képesek vagyunk-e
erősíteni a közösségeket.
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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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