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2015. szeptember 30. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika
A kommunista rendszer által elkobzott egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását sürgette a
négy erdélyi magyar történelmi egyház hét püspöke szerdán egy bukaresti konferencián,
ahol a restitúciós folyamat megtorpanásának okait elemezték jogászok részvételével. A
tanácskozást kezdeményező Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke
rámutatott: Románia nem jószántából, hanem a NATO- és európai uniós csatlakozása
érdekében fogadta el a jóvátételi törvényeket, de most adminisztratív eszközökkel, a
köztisztviselők megfélemlítésével hátráltatja a visszaszolgáltatást. A konferencián
elhangzott: az erdélyi magyar történelmi egyházak 2500 ingatlanukat igényelték vissza az
államtól, s ezek mintegy felét kapták vissza a kommunizmus bukása óta eltelt negyed
évszázad alatt.

Vezető hírek

Az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását sürgette hét püspök Bukarestben

Önkormányzati választások, újabb anyaországi támogatások
2015. szeptember 30.- Kárpátalja
Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületének Esztergom
termében tartotta soros választmányi ülését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
szeptember 24-én, amelyen a közelgő önkormányzati választásokkal kapcsolatos
kérdésekről és a tervezett kampányról volt szó. Dr. Brenzovics László elnöki
beszámolójában kiemelte, hogy az elkövetkező egy hónap eseményei az önkormányzati
választásokkal lesznek kapcsolatosak, mindez rendkívüli nehézségek elé állítja a
kárpátaljai magyarságot. Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke bejelentette, hogy az oktatásinevelési támogatást átutalták, közel 20 ezer szülő veheti fel idén ezt a támogatást.
Hozzátette: Két új támogatási rendszer is el fog indulni októberben, amelyek keretében az
egészségügyi dolgozók és a művészeti és zeneiskolákban dolgozó pedagógusok is
pályázhatnak.

Erdély

Meghalt Fodor Imre, Vásárhely volt polgármestere
2015. szeptember 30. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Hetvennyolc éves korában elhunyt Fodor Imre, Marosvásárhely volt polgármestere, a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) volt elnöke. Fodor Imrét kedden marosvásárhelyi
otthonában érte a halál. Az RMDSZ jelöltjeként 1996-ban választották Marosvásárhely
polgármesterévé. A tisztséget 2000-ig viselte, amikor mindössze 168 szavazat hiányzott
ahhoz, hogy újabb mandátumot nyerjen. Fodor Imre 2006 októberétől 2008 februárjáig a
Székely Nemzeti Tanács elnöki tisztségét töltötte be. Elnöksége idején szervezte meg az
SZNT azt az egész Székelyföldre kiterjedő mozgóurnás népszavazást, amelynek során több
mint kétszázezren igényelték Székelyföld területi autonómiáját. Az erdélyi magyarság
érdekében végzett fáradhatatlan, sokoldalú tevékenysége elismeréseként Fodor Imrét
2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki.

Laczikó Enikő: helyi és országos szinten is akadályozzák a kisebbségi jogok
érvényesítését
2015. szeptember 30. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro
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A Romániában tapasztalható faji és etnikai diszkrimináció, valamint az intolerancia más
formái ellen léptek fel annak a kerekasztal-beszélgetésnek a résztvevői, amelyet a
Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság és az Országos Diszkriminációellenes
Tanács szervezett szeptember 29-én, Bukarestben. Laczikó Enikő államtitkár, az
Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője felszólalásában arra emlékeztetett, hogy az
általa képviselt intézmény egyik fontos feladata mindazoknak a problémáknak a felmérése,
amelyekkel az országban élő nemzeti kisebbségek szembesülnek. Az intézmény célja a
kölcsönös tiszteleten alapuló etnikai viszonyok kialakítása.

Beperelné a kolozsvári városházát az EMNP városi szervezetének elnöke
2015. szeptember 30. – transindex.ro, Krónika
Per be fogná a Kolozsvári Polgármesteri Hivatalt Fancsali Ernő, az Erdélyi Magyar
Néppárt kolozsvári szervezetének elnöke, mert nem kapott engedélyt az október 30-i,
Széchenyi térre tervezett erdélyi autonómiapárti nagygyűlés megszervezésére. Ezt a pert
összekötné azzal a perrel, amelyet azért indítana, mert augusztusban a városháza nem
engedélyezte egy óriásplakát kihelyezését, amely ugyancsak Erdély autonómiáját
népszerűsítette volna.

Csűry István imával támogatná Orbán Viktor menekültpolitikáját
2015. szeptember 30. – maszol.ro, Bihari Napló
Imádkozzanak a "nemzet kormányáért" – erre kérte kedden körlevélben a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkipásztorait Csűry István. A püspök szerint Orbán
Viktorékat igazságtanul támadják a menekültválság kezelése miatt. Csűry szerint a magyar
kormány felelősségét érezve, a lelkiismeret és Európa törvényeinek megfelelve próbál
helyesen cselekedni menekültügyben. „Sajnos, emiatt nemtelen támadások érik. Az
Egyháznak ebben a helyzetben meg kell tennie azt, ami küldetéséből fakadóan is feladata,
vagyis, hogy imádkozzon és imádságra buzdítson” – fogalmaz a körlevelében az egyházi
vezető.

Ha én polgármester lennék – a szatmárnémeti jelöltaspiránsokat kérdezték
2015. szeptember 30. – maszol.ro
Pénteken, bővített küldöttgyűlésen dől el, hogy ki lesz a szatmárnémeti RMDSZ
polgármesterjelöltje a jövő évi önkormányzati választásokon. A jelöltaspiránsokat a város
jövőjéről alkotott elképzeléseikről faggatták.

A magyar frontváros élhető jövője a tét
2015. szeptember 30. – szekelyhon.ro
Az előkészülés jegyében a 2016-os helyhatósági választásokra október 11-én összmagyar
előválasztást tartanak Marosvásárhelyen. A választói névjegyzékben regisztrált
marosvásárhelyi magyarok döntik el, hogy ki lesz a közösen támogatott polgármesterjelölt.
Az előválasztáson három személy indul: Barabás Miklós független jelölt, a Bolyai Farkas
Gimnázium tanára, a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) aktivistája, Portik Vilmos,
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Maros megyei szervezetének elnöke és Soós Zoltán, a
Maros Megyei Múzeum igazgatója, városi önkormányzati képviselő. A három jelöltet
Marosvásárhely jövőjéről kérdezték.
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2015. szeptember 30. – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI
Az MPP, az EMNP, valamint az RMDSZ háromszéki és helyi képviselői a himnusz-perben
hozott döntést értékelték szerdán. A kedvező döntést ökumenikus istenisztelettel ünneplik
meg vasárnap 17 órától Sepsiszentgyörgy főterén. Antal Árpád, az RMDSZ
sepsiszentgyörgyi szervezetének vezetője hangsúlyozta, a vasárnapi akció nem a tiltakozás
helye, hanem örülni kell, hogy a romániai demokrácia csírája megjelent. Az
elnökválasztást követően indítottak a prefektusok hadjáratot az önkormányzatok ellen, s
mi akkor úgy értesültünk, hogy bukaresti utasításra tették mindezt – mondta Antal Árpád.

Erdély

A Kovászna megyei prefektus lemondását kérik a himnusz-ügy miatt

Sógor: hasonló hibákat tapasztalunk a menekültválság rendezése és a
kisebbségvédelmi kérdések terén
2015. szeptember 30. – transindex.ro, Erdély Ma
A kisebbségvédelmi kérdések és a menekültválság rendezése kapcsán is hasonló jellegű
hibákkal találkozunk, mindkét esetben egy kalap alatt és ugyanolyan intézkedésekkel
próbálnak reagálni a különböző csoportok helyzetét illetően – erre hívta fel a figyelmet
Sógor Csaba Brüsszelben. Az RMDSZ képviselője kihangsúlyozta: az őshonos kisebbségek
nem bevándorló kisebbségek, a segítségre jogosult menedékkérők mellett pedig jelentős
számú gazdasági bevándorló is érkezik az EU-ba.

Tucatnyian tüntettek Erdély autonómiájáért
2015. szeptember 30. – transindex.ro, Krónika
Tucatnyi autonómiapárti aktivista gyűlt össze szerdán délután, a kolozsvári Széchenyi
téren, a regionalizmust, a decentralizációt, és Erdély autonómiáját népszerűsítő csendes
tüntetésen. Fancsali Ernő, az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári szervezetének elnöke
korábban bejelentette a tüntetést a polgármesteri hivatalnál, azonban a tegnapi válaszban
a hivatal közölte, nem ért egyet a tüntetés megszervezésével, mert alkotmányba ütközőnek
tartja az "etnikai alapú" autonómia népszerűsítését. Amúgy a Fancsali által beterjesztett
kérvényben nem szerepel sem az "autonómia", sem az "etnikai" kifejezés.

Elégedetlenséget szült a kizárólag román nyelvű főváros-projekt
2015. szeptember 30. – szekelyhon.ro, Krónika
Nem hatott meglepetésként, hogy a helyi és a megyei önkormányzat összefogásaként
született Marosvásárhely – Európa Kulturális Fővárosa 2021 projekt bemutatójából a
szervezők „kifelejtették” a magyar, szász, zsidó vagy cigány elemeket, miközben
minduntalan a város multikulturalitását tartják a pályázat ütőkártyájának. Az is
borítékolható volt, hogy mulasztásuk miatt a kezdeményezők a magyar közösség
nemtetszésével fognak szembesülni.

Bevett szokások
2015. október 1. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „nem vesszük be, hogy Marosvásárhely ma a
multikulturalizmus zászlóvivője Romániában. Mert attól, hogy közel fele-fele arányban
lakják románok és magyarok, a Bolyaiak városa még nem a béke szigete, sőt: példamutató
együttélés helyett két külön, egymással párhuzamos világnak ad otthont, miközben a
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kulturális és nemzeti sokszínűség tényleges elismerése, felvállalása helyett folyamatos
erőfitogtatások, vegzálások, jogtiprások színtere, ahol nem a megoldást keresik a
különböző etnikai problémákra, hanem újabb és újabb konfliktust gerjesztenek. Addig,
amíg a kisebbség nem érzi azt, hogy egyenjogúként kezeli a többség, nem tud élni a
multikulturalizmus valós vívmányaival”.

Strasbourghoz fordulnak Brassai Attila ügyében
2015. október 1. – Krónika
Nem tudja megbocsátani Brassai Attila orvosprofesszornak a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem román vezetősége, hogy 2011 őszén Strasbourgban beszámolt
arról, hogy mi folyik a felsőoktatási intézményben a magyar nyelvű oktatás elsorvasztása
érdekében – véli Kincses Előd ügyvéd. Az egyetem rektora egy feljelentésre hivatkozva
büntette meg Brassai professzort azzal, hogy négy évig nem vezethet doktorátusokat, és
nem tölthet be vezető tisztséget. A szóban forgó feljelentésben „önplágium” elkövetésével
vádolták meg az orvosprofesszort, azaz azt kifogásolták, hogy angol nyelven, rangos
külföldi folyóiratokban megjelent két dolgozatát lefordította magyarra és magyarországi
szaklapokban közölte anélkül, hogy megjelölte volna azt, hogy ez az angol dolgozatának a
fordítása.

Strasbourgig mennek a kétnyelvűségért
2015. október 1. – Krónika
Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Kincses Előd ügyvéd a kétnyelvű
utcanévtáblák ügyében. Amint arról beszámolt, több eljárást is indítottak a kétnyelvűség
védelmében. Az egyik ilyen eljárás az, amelyben az ügyvéd a maga nevében és további 11
személy képviseletében feljelentette a helyi rendőrség vezetőjét, Valentin Bretfeleant,
amiért idén április végén 30 ezer és 50 ezer lej közötti bírságot helyezett kilátásba
azoknak, akik nem távolítják el 48 órán belül házuk faláról a Civil Elkötelezettség
Mozgalom önkéntesei által kihelyezett kétnyelvű utcanévtáblákat.

Székely kapukat újít fel a nemzeti múzeum

Felvidék

2015. október 1. – Krónika
Kilenc székely kaput restauráltak Székelyföldön az elmúlt öt évben a Kovászna megyei
önkormányzat hatáskörébe tartozó Székely Nemzeti Múzeum megbízásából– tájékoztatott
közleményében a megyei tanács. Ezek közül öt – egy-egy zetelaki, szemerjai, csíkmenasági,
kézdimartonfalvi és dálnoki – a múzeum tulajdonában áll, a szakemberek pedig az 1700–
1800-as években készült kapuk ráklábait cserélték ki, valamint kiegészítették a
zsindelyezést.

Felvidéki jogfosztottak: Kassai Gyula ügyében is kedvezőtlen ítélet született
2015. szeptember 30. – hirek.sk
Miután a Nyitrai Kerületi Bíróság május 12-én elmarasztalta Dolník Erzsébetet és Gubík
Lászlót, illetve jóváhagyta az ügyükben hozott korábbi rendőrségi döntést, nem meglepő,
hogy szerdán Kassai Gyula ügyében is ugyanolyan kedvezőtlen döntés született. A
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tárgyaláson Nagy Tibor ügyvéddel együtt megjelenő lévai esperes a perirat szerint kihágást
követett el azáltal, hogy nem adta le a személyi okmányait. Dolník és Gubík után Kassai is
a Legfelsőbb Bíróságon akar fellebbezni.

Egyeztetés a tartományi választási rendszer módosításáról
2015. szeptember 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
A tartományi választási rendszer megváltoztatásáról konzultált ma a Demokrata Párt (DS)
és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ). A demokraták javaslata értelmében Vajdaságot
120 választókörzetre osztanák, a polgárok pedig a pártok mellett egyénekre is
szavaznának. Így azok a személyek kapnának képviselői mandátumot, akik a legtöbb
voksot nyerték el, nem pedig azok, akiket a pártjuk határoz meg. A VMSZ szerint helytelen
a választási évben módosítani a szabályokat, de megállapodtak abban, hogy folytatják a
megbeszéléseket.

Zenta: Újabb
kollégiumában

férőhelyek

a

Bolyai

Tehetséggondozó

Gimnázium

2015. szeptember 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Október elsejétől harminc diákkal több szállásolható el a zentai Bolyai Tehetséggondozó
Gimnázium kollégiumában, ahol a bővítésnek köszönhetően ezentúl összesen százharminc
diák lakhat majd. Az átadás előtt álló helyiségeket ma Ceglédi Rudolf, Zenta község
polgármestere és Kormányos Katona Gyöngyi, a községi tanács művelődéssel és oktatással
megbízott tagja is megtekintette. A kollégium bővítésére irányuló beruházás összértéke
valamivel több, mint kétmillió dinár volt, amit Zenta község önkormányzata és
Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága fele-fele arányban fedezett.

2015. szeptember 30. – Pannon RTV
Háromnapos ingyenes képzést szervezett kezdő és leendő vállalkozók számára Zentán a
szabadkai székhelyű Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség. A képzés célja, hogy
alapfokú ismeretekkel szolgáljanak a saját vállalkozások beindításához, illetve, hogy a
kezdő vállalkozóknak új ismereteket adjanak át. A vállalkozói potenciál meghatározásához,
az üzleti ötletek értékeléséhez és üzleti tervvé alakításához, az eladási készségek
megszerzéséhez és a saját üzletvitel formális megalapításához szükséges lépések
megtételéhez is igen hasznos ismeretekre tehettek szert a résztvevők a Panonreg
Regionális Fejlesztési Ügynökség által szervezett zentai képzésen.

Képviselőjelölteket állított a „KMKSZ” Ukrajnai Magyar Párt
2015. szeptember 30. – Kárpátalja, karpatalja.ma
Az elmúlt hét végén, illetve e hét elején lezajlottak a „KMKSZ” Ukrajnai Magyar Párt
jelölőgyűlései, amelyeken a párt tagjai megszavazták azokat a jelöltlistákat a Kárpátaljai

Kárpátalja

Zenta: Képzés kezdő és leendő vállalkozóknak
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Megnevezte jelöltjeit az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség is

Kárpátalja

Megyei Tanácsba, valamint a járási és városi tanácsokba, amelyekkel a „KMKSZ” UMP
részt vesz az október 25-i helyhatósági választásokon. A „KMKSZ” UMP soron kívüli
megyei jelölő küldöttgyűlésére szeptember 28-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola épületének Esztergom termében került sor. A küldöttek száz százaléka megjelent,
és jelen voltak a közös listára a KMKSZ és az UMDSZ által ajánlott jelöltek is. A KMKSZ
által állított listát Barta József vezeti, összesen 55 jelölt szerepel rajta, közülük 38 férfi és
17 nő.

2015. szeptember 30. – Kárpátalja, karpatalja.ma
A múlt hét folyamán Beregszászban megtartotta jelölőgyűlését az Ukrajnai Magyar
Demokrata Párt (UMDP), amelyen részt vettek a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) képviselői is. Az ülés elfogadta az október 25-én esedékes önkormányzati
választásokon a városi tanács képviselői helyeiért induló jelöltek listáját, valamint
Beregszász polgármesteri címéért induló jelöltjét. A listán az összefogás jegyében az
UMDSZ jelöltjei mellett a gyűlés egyöntetűen megszavazta azt, hogy Darcsi Karolina (a
KMKSZ politikai és kommunikációs titkára) legyen az UMDP beregszászi képviselőjelöltlistájának a vezetője, valamint ugyanezen a listán több KMKSZ-es jelöltre is voksolhatnak
majd a választók.

Ünnepi tanácsülés a Rákóczi-főiskolán,fesztiválhangulat a Kossuth téren
2015. szeptember 30. – Kárpátalja
Kárpátalja a magyar államalapítástól kezdődően, egy évezredig Közép-Európa szerves
része volt, s csak 1945-ben, a Szovjetunióhoz való elcsatolásával rántották bele a keleteurópaiság posványába. Ám azóta is bennünk él az európai Európához való tartozás vágya,
amit az Európai Kultúra Napjainak beregszászi megszervezése is bizonyít. Az idén
szeptember 25–27-én bonyolították le a rendezvénysorozatot, melynek első napján ünnepi
városi tanácsülésre került sor a Rákóczi-főiskolán, míg a Kossuth téren színes vásári
forgatag fogadta az érdeklődőket. Az ukrán és a magyar himnusz elhangzása után Babják
Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük – többek között – Mélykuti
Ferenc beregszászi vezető magyar konzult, Brenzovics László parlamenti képviselőt, a
KMKSZ elnökét, illetve Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület
püspökét.

Bővülő képzések, fejlesztési tervek
Interjú Orosz Ildikóval, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökével
2015. szeptember 30. – Kárpátalja
Alig néhány hete vette kezdetét az új tanév, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskolán azonban már a jövőt tervezgetik. Új szakok indulásáról hallani, a beregszászi
főiskola Kossuth téri épületében javában tart a belső udvar átalakítása fedett átriummá.
Eközben a rektori hivatalban azt mérlegelik, miként alakíthatnák főiskolai kampusszá, a
belváros gyöngyszemévé az épület mögötti, jelenleg még rendezetlen, romos teret. A
kárpátaljai magyar felsőoktatási intézmény terveiről annak vezetőjével, dr. Orosz Ildikó
elnökkel beszélgetett a Kárpátalja hetilap újságírója.
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2015. szeptember 30. – karpatalja.ma, karpatinfo.net
Szeptember 28-án ünnepélyes keretek között felavatták az Ungvári Nemzeti Egyetem
Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karán a Bercsényi Miklós Könyvtárat
– adta hírül az intézmény médiaközpontjára hivatkozva a Karpatalja.ma. A kar tanárai és
diákjai részvételével megtartott ünnepséget Spenik Sándor dékán nyitotta meg. Ezt
követően Volodimir Szmolanka rektor köszönte meg mindazok segítségét, akik
hozzájárultak a könyvtár létrehozásához. Kiemelte a magyar kormány, az Ungvári Magyar
Főkonzulátus, illetve a kar munkatársainak szerepét a projekt megvalósításában.

Kárpátalja

Megnyílt a Bercsényi Miklós Könyvtár az UNE Magyar Tannyelvű Humán- és
Természettudományi Karán

Jelentős egri támogatás Nagyszőlősnek
2015. szeptember 30. – Kárpátalja
Eger városa 6 millió forinttal segíti a kárpátaljai Perényi iskola felújítását, s közel
kéttucatnyi számítógépet is vitt az egri delegáció az intézménynek. Együttműködési
megállapodás született a kárpátaljai Nagyszőlős és Eger városa között, amely rögzíti, hogy
az önkormányzatok elsősorban a nagyszőlősi magyar nyelvű oktatást és annak feltételeit
segítő kezdeményezéseket tesznek a jövőben. Az együttműködés fontos része a
tapasztalatcsere és a kulturális kapcsolatok ápolása. A két város együttműködéséről szóló
dokumentumot az egri delegáció kárpátaljai látogatása során írta alá a két település
képviseletében Habis László egri és Bocskai István nagyszőlősi polgármester.

Tűzifával segít Kárpátalján az Ökumenikus Segélyszervezet
2015. szeptember 30.- MTI, Kárpátalja, karpatinfo.net
Tűzifát juttat a kárpátaljai rászorulóknak az Ökumenikus Segélyszervezet egy koncert
bevételéből – mondta a szervezet kommunikációs igazgatója az M1 aktuális csatorna
műsorában szerdán. Gáncs Kristóf közölte: a koncert – amely Százhalombattán, a Szent
István-templomban lesz szerda este – ingyenes, viszont az adományok jelképes
tüzelőjegyekre válthatók a szervezet önkénteseinél. Hozzátette, minden adományt
megköszönnek, de háromezer forintos összeget tüntetnek fel a helyszínen, mivel ennyibe
kerül egy mázsa tűzifa Beregszászban.

Egymillió forint támogatás a csapi magyarságnak
2015. szeptember 30.- Kárpátalja
Csapon a KMKSZ helyi alapszervezete, a római katolikus és a református egyházközösség
és a cserkészcsapat közösen hozta létre a Csap Magyar Lakosságáért Jótékonysági
Alapítványt, hogy ezen keresztül tudják segíteni a fogyatkozó csapi magyarságot, annak
szociális, kulturális és gazdasági természetű jogainak érvényesítését. Az alapítvány Mohács
város önkormányzatától a napokban egymillió forint támogatást kapott. Az adomány
felhasználásáról az alapítvány vezetőjét, Balogh Oszkár városi tanácsi képviselőt
kérdeztük.

Akiért a harang szól
2015. október 1. - Heti Válasz

8

Kárpátalja

Szülőfalujában, a kárpátaljai Fancsikán helyezték örök nyugalomra Lőrinc Sándor
ukrajnai magyar katonát. Az internetszerte mély részvétet kiváltó videó tanúsága szerint
amerre a kocsisor elhaladt, az emberek letérdelve tisztelegtek a polgárháborúban elhunyt
társuk előtt. Helyszíni riport Ukrajna véres hétköznapjairól.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. október 1. számában olvasható.)

Muravidék

Határon átnyúló szlovén–magyar programok 2020-ig
2015. szeptember 30. - Népújság
Az Európai Bizottság szeptember második felében hivatalosan jóváhagyta az Interreg V-A
Szlovénia–Magyarország Együttműködési Programot a 2014–2020-as programperiódusra
(EP Interreg SI–HU). A jóváhagyás egy több mint két éve tartó folyamatot zár le. A
projektpartnereknek határon túli partnereikkel együtt lehetőségük lesz „megnyitni a
határokat" új, határon átnyúló fejlesztési lehetőségek keresésével, illetve Szlovénia és
Magyarország jogosult programterületein – a Muravidék és Podravje, illetve Zala és Vas
megye – létrehozott fejlesztési megoldásokkal. A program összértéke 18,6 millió euró,
ebből az EU Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 14,8 millió euró.

„Legyen kész időre, hiba nélkül!”
2015. szeptember 30. - Népújság
Így reagált Vugrinec Zsuzsa, a Moravske Toplice-i MNÖK elnöke dr. Kovács Attila, a
monográfia felelős szerkesztője azon kijelentésére, hogy nem ígérheti meg, hogy a
monográfia elkészül karácsonyra. A nemzetiségi tanács péntek esti ülésén a formális
napirendek elfogadását követően az egyik legfontosabb kérdéssel nyitották a vitát,
mégpedig a község nemzetiségi falvairól már ötödik éve készülő monográfia ügyének
ismertetésével.

A finanszírozást illetően jók a kilátások

Horvátország

2015. szeptember 30. – Muravidéki Magyar Rádió
A kilátások jók, hiszen az állami költségvetés javaslata szerint 2016-ban a magyar és az
olasz nemzetiségi közösségek és a nemzetiségi intézmények finanszírozása nem csökken.
Ez azt jelenti, hogy a kormány hű marad ígéretéhez.

A magyar-magyar kapcsolatok is fontosak
2015. szeptember 30. – Huncro.hr
Egy százfőnyi csoport kereste föl vasárnap a Vukovári Magyarok Egyesületét: a Pakrácról,
Lipikről, Nagypiszanicáról, Trojeglavaról és Daruvárról érkező vendégeket a város
nevezetességei mellett az egyesület tevékenysége is érdekelte. A Vukovári Magyarok
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Különleges cserkész-évnyitó Calgaryban
2015. szeptember 30. – Nemzeti Regiszter
Nyugat-Kanada legnagyobb cserkészcsapatai a 73. számú Patrona Hungariae
leánycserkészcsapat és a 74. sz. Kapisztrán Szent János fiúcserkészcsapat Calgaryban. A
nyári Jubi tábor után lelkesen várták a kis és nagy cserkészek az újabb tanévet és a hétfői
cserkészgyűléseket. Idén 2015. szeptember 14-én nyitotta meg kapuit a Szent Erzsébet
Katolikus Plébánián található cserkészotthon.

Diaszpóra

Egyesületének mára sikerült megszólítania a városban élő magyarok túlnyomó többségét,
de munkájukkal felkeltették mások érdeklődést is, így egyre gyakrabban fogadnak
vendégeket.

Csősztánc és szüreti koszorú Nürnbergben - magyar szüreti bált tartottak
szeptember utolsó hétvégéjén
2015. szeptember 30. – Nemzeti Regiszter
Az észak-bajorországi magyar szüreti bálok hagyományát a tavalyi esztendőben indította el
a Nürnbergi Magyar Kultúregyesület. Sokak igénye volt, hogy a saját vagy szüleik
szülőföldjéről származó – és a Kárpát-medencei magyarság egyik legjellegzetesebb
népszokását és táncmulatságát jelentő – szüreti mulatságot a borairól ugyancsak méltán
híres Frankföldön is meghonosítsák, ezért a tavalyi sikeres kezdőalkalom
hagyományteremtőnek bizonyult, és idén szeptember utolsó hétvégéjén ismét sort került a
színvonalas báli vígasságra.
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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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