Kárpátalja anyaország általi megsegítéséről tanácskoztak a felsőszinevéri nyári
egyetemen
2016. június 30. – MTI, Webradio, Magyar Hírlap, Kárpátalja, karpatalja.ma
A kárpátaljai magyarságnak sokféle formában nyújtott magyarországi támogatásokról, azok
célba juttatásáról tanácskoztak, illetve a támogatási rendszerek fejlesztésének lehetőségeit
vitatták meg magyarországi kormány-tisztségviselők, valamint különböző segélyszervezetek
magyarországi és kárpátaljai szakemberei csütörtökön Felsőszinevéren, a XXIV. Kárpátaljai
Nyári Szabadegyetem nyitó napján. A Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány és a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) által szervezett rendezvényen a kárpátaljai
magyarság megsegítésével foglalkozó kerekasztal-beszélgetést bevezető előadásában Potápi
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vázolta a
nemzetpolitikai államtitkárság tevékenységét, külön kitérve a Kárpátaljának nyújtott
támogatások ismertetésére. A kárpátaljai magyarság megmaradása szempontjából
kiemelkedő fontosságúnak nevezte a kárpátaljai gazdaságfejlesztő programot, amelynek a
megvalósításához a kormány a 2016-18-as időszakban 32 milliárd forintot biztosít.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

A magyar-ukrán viszonyt vitatták meg a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen
2016. július 2. – MTI, Webradio, Karpatinfo, Kárpátalja, karpatalja.ma
A magyar-ukrán viszony alakulásának kérdéseit vitatták meg a két ország politikusai,
parlamenti képviselők Felsőszinevéren szombaton, a XXIV. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem
záró napján. Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke egyebek között
kifejtette: amikor ma a világban Ukrajnáról beszélnek, akkor azt mondják, hogy itt proxy
(közvetett erőkkel vívott) háború zajlik, és tulajdonképpen az USA és Oroszország küzd
Ukrajnáért. Úgy vélte, az ukránok számára az a legfontosabb kérdés, hogy nemzetté
válásukhoz Magyarország és a többi szomszéd hogyan viszonyul. Hozzátette: fontos lenne,
hogy a magyar kormány eddigi gesztuspolitikáját folytassa, és a legmagasabb szinten is
képviselje.

Kárpátalja gazdaságfejlesztési programjáról tanácskoztak a felsőszinevéri nyári
szabadegyetemen
2016. június 30. – MTI, kormany.hu, Vajdaság Ma, Kárpátalja
A magyar kormány támogatásával induló, a kárpátaljai magyarság megsegítését célzó
gazdaságfejlesztési program lebonyolításának feltételeit vitatták meg magyarországi,
kárpátaljai és más határon túli magyar szakemberek csütörtökön Felsőszinevéren, a XXIV.
Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem nyitónapján. Bevezető előadásában Grezsa István,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati
koordinációjáért felelős kormánybiztos hangsúlyozta: a kárpátaljai gazdaságfejlesztési
program megléte a világ összmagyarságának alig egy százalékát kitevő 150 ezres magyarságot
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Székelyföldi iskolák felújítását támogatja a magyar kormány
2016. július 1. - Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro, MTI
A partiumi és gyimesi csángó oktatási intézményekben beindított sikeres programok után
most három székelyföldi egyházi iskola felújításához járul hozzá a magyar kormány –
jelentette be Székelyudvarhelyen Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
(Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára.Az
államtitkár a frissen megválasztott önkormányzati tisztségviselőkkel folytatott csütörtök esti
megbeszélését követően a magyar közmédiának elmondta: az Orbán-kormány jövőre első
ütemben 10 és 20 millió forint közötti összeggel támogatja a csíkszeredai Segítő Mária Római
Katolikus Gimnázium több mint száz gyermeket befogadó kollégiumi épületének felújítását.
Székelyudvarhelyen a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium – az idei támogatás
folytatásaként – jövőre húszmillió forintos segítségben részesülhet. A római katolikus
iskolának, a Tamási Áron Gimnáziumnak, amely eddig nem kapott támogatást, és ahol
nagyon nagy gondok vannak az épület lepusztulása miatt, ötven millió forintos támogatást
nyújtanak.

Vezető hírek

dicséri, amely képes volt arra, hogy az Egán Ede-terv néven kidolgozza a kárpátaljai magyar
gazdaságfejlesztés stratégiáját.

Brassóban megkezdődött a barcasági csángómagyarok világtalálkozója
2016. július 1. – Krónika, MTI, Magyar Hírlap
A csángómagyarok megmaradásért folytatott küzdelme arra figyelmeztet, hogy sorsuk
európai sors – hangsúlyozta Kövér László házelnök pénteken Brassóban, a királyföldi és
barcasági csángómagyarok világtalálkozójának nyitóünnepségén.„Az európai jövő, a magyar
és a csángómagyar jövő kulcsa egyaránt a demográfiában és az identitásban rejlik, vagyis
abban, hogy a keresztény erkölcseink szerint tiszteletben tartjuk-e a születés és a család
szentségét, abban, hogy képesek vagyunk-e megőrizni közösségeink azonosságtudatát, és
ezáltal fenntartani európai és nemzeti értéktudatunkat, valamint érdekérvényesítő
képességünket" – fogalmazott Kövér László a brassói rendezvényen.

Terrorvád: házi őrizetbe kerül Beke és Szőcs
2016. július 2. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Bihari
Napló
Házi őrizetre enyhítette a legfelsőbb bíróság a december óta előzetes letartóztatásban lévő
Szőcs Zoltán és Beke István, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) erdélyi,
illetve kézdivásárhelyi szervezetének vezetője elleni kényszerintézkedést, a döntés jogerős –
közölte szombaton az MTI által idézett Agerpres hírügynökség.A HVIM erdélyi aktivistáit
azzal gyanúsítják, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén a
román nemzeti ünnepre szervezett december elsejei katonai parádé közben. A román
szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) május 19-én emelt vádat
ellenük. Beke Istvánt közösség elleni merénylet kísérletével, valamint a robbanóanyagokra
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Kárpátaljai gyermekek üdülnek Zánkán
2016. július 1. – kormany.hu
Dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár az Országházban köszöntötte és vendégül látta
azokat a kárpátaljai gyermekeket, akik a zánkai Erzsébet-táborban töltött üdülésüket
követően Budapesten is kirándultak. Az Erzsébet-táborok keretében – a tavalyi évhez
hasonlóan – nyáron is folytatódik az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyerekekért Alapítvány
gondozásában az a kormány által támogatott program, amelynek keretében több ezer 8-14 év
közötti kárpátaljai gyermek táborozhat térítésmentesen Zánkán.

A Rákóczi Szövetség mintegy kétezer Kárpát-medencei diákot és tanárt
táboroztat
2016. június 30. – MTI, karpatalja.ma
Mintegy kétezer Kárpát-medencei diákot és tanárt táboroztat a Rákóczi Szövetség az idei
nyáron – közölte a szervezet az MTI-vel. A szövetség tájékoztatása szerint 14 nyári
rendezvénybe mintegy 2000 Kárpát-medencei diák és tanár kapcsolódik be, amelyek között
általános iskolásoknak szóló anyanyelvi táborok, középiskolás és főiskolás találkozók,
hagyományőrző táborok, valamint történelem és irodalom szakos tanároknak szóló nyári
konferenciák szerepelnek.

Portik Vilmos visszaadta EMNP-s párttagságát
2016. június 30. - transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Visszaadta EMNP-s párttagságát Portik Vilmos, miután a párt országos vezetősége megvonta
tőle a politikai bizalmat.Portik szerint a Néppárt országos vezetésének döntése „tökéletesen
és híven tükrözi azt a szellemiséget, ami a párt vezetését az elmúlt években, de különösen az
elmúlt egy évben meghatározta.” "A magam részéről nem tudtam azonosulni azzal az elvvel,
hogy az RMDSZ gyűlölete szinte az egyetlen feltétel kell legyen ahhoz, hogy valakiből jelölt
legyen a választásokon. Ez már nem az az ügy, és nem az a szervezet, amiben hittem, és nem
az a pártvezetés, amelynek az irányításával egyet tudok érteni" - írja Portik, aki a régi
csapattársait és bajtársait nem akarja abba a kellemetlen helyzetbe hozni, hogy a tagságáról
döntsenek, ugyanakkor az új marosvásárhelyi vagy Maros megyei vezetésnek sem kívánja "azt
az elégtételt megadni, hogy valóra váltsák azt, amire huzamosabb ideje készülnek." Ezért a
EMNP-tagságát visszaadta.
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2016. június 30. - transindex.ro, Krónika
Az RMDSZ közös frakciót alakít az EMNP-vel a helyi tanácsokban, olyan településeken, ahol
a két szervezet között jó az együttműködés - közölte döntését a Kolozs megyei RMDSZ Megyei
Állandó Tanácsa. Az RMDSZ szerint az együttműködésre nagyon jó példa Bánffyhunyad, ahol
a helyi tanácsban közös frakciót alakított az RMDSZ és az EMNP. Azokon a településeken,
mint például Körösfő, ahol a helyi szervezetek között konfliktus alakult ki az idők folyamán,
jelenleg nem adottak az együttműködés feltételei. A Kolozs megyei RMDSZ a helyi
szervezetek kérését veszi figyelembe és annak függvényében dönt, hogy hol valósuljon meg az
együttműködés.

Erdély

A Kolozs megyei RMDSZ hajlandó együttműködni az EMNP-vel ott, ahol jó a
kapcsolat

Háromszéken üresen maradt a szakiskolai helyek több mint fele
2016. június 30. - maszol.ro
Háromszéken sok népszerűsítő akció ellenére még nem sikerült vonzóvá tenni a szakoktatást
a diákok körében. A szülők és nyolcadik osztály végzett diákok többsége továbbra is az
elméleti oktatást részesíti előnyben, vagy pedig sokan abbahagyják a tanulmányaikat, holott
nagyobb eséllyel boldogulnának az életben, ha szakmát tanulnának, véli Kiss Imre.A
háromszéki főtanfelügyelő elmondta: a beiskolázási tervben az ősszel induló kilencedik
osztályok 56 százalékát, közel 700 helyet tervezték szakoktatásban indítani, de ezen helyek
alig fele telt be. Összesen 350 hely maradt üresen a hároméves szakiskolákban, ez a szám
közel annyi, ahány gyerek lemorzsolódni látszik, mert évismétlőre bukott, vagy nem folytatja
tanulmányait, mert szülei munkára fogták.

Áder Jánosig is elmenne az RMOGYKE elnöke a panaszával
2016. június 30. - szekelyhon.ro, Krónika
Amennyiben nem bizonyulnak eléggé hatékonynak a magyar tagozat céljainak
megvalósításában, Magyarország köztársasági elnöke előtt számoltatná el a marosvásárhelyi
orvosi egyetem választott vezetőit a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület (RMOGYKE). A fenyegetést afféle zsarolásként fogja fel Szabó Béla, az egyetem
szenátusi alelnöke.

„Elrejtették” a magyar zászlót Csíkmadarason
2016. július 1. - Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Lekerült a csíkmadarasi községháza homlokzatáról a címeres piros-fehér-zöld zászló, amely
miatt 90 ezer lejes bírságot kell kifizetnie a polgármesternek. A lobogó az épület hátsó részére
került. Ahogy korábban ígérte, a júniusi önkormányzati választások és a közvélemény-kutatás
eredményének ismeretében döntött a községháza homlokzatára kifüggesztett magyar zászló
további sorsáról Csíkmadaras polgármestere.
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2016. július 1. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Mezőpanitban temetik újra a Kolozsváron tavaly júliusban kihantolt, a második
világháborúban elesett mintegy kilencven magyar honvéd földi maradványait, miután nem
sikerült kialakítani egy központi magyar gyűjtőtemetőt a Maros megyei Jobbágytelkén – írta
pénteken a Szabadság című kolozsvári napilap.Az eredeti tervek szerint Jobbágytelkén egy
350 egyéni sírhelyet biztosító magyar központi gyűjtőtemetőt alakítottak volna ki, és oda
temették volna a Kolozsváron exhumált honvédek földi maradványait, de ez a terv elakadt. A
magyar honvédelmi minisztérium egyik illetékese annyit közölt a lappal, hogy nem várják
meg a jobbágytelki központi gyűjtőtemető elkészülését, így Mezőpanitban lesz az újratemetés
– olvasható a Szabadságban.

Erdély

Mezőpanitban temetik újra a Kolozsváron kihantolt honvédeket

Egységesítenék a székelyföldi turisztikai kínálatot
2016. július 1. - Krónika
A minél kevesebb politikai üzenetet tartalmazó kommunikáció, elismert mediátorok
segítségével, a közvélemény, a sajtó révén idővel lehet javítani a Székelyföld, mint
idegenforgalmi úticél megítélésén – jelentette ki Albert Zoltán, a Székelyföld desztináció
menedzsment klaszter elnöke, a Csomád–Bálványos Kistérségi Társulás munkatársa, aki
múlt héten Bukarestben vett részt az Egyesült Nemzetek Világturisztikai Szervezete
(UNWTO) által szervezett, Desztinációk integrált minőségbiztosítási rendszere mint a siker
kulcsa című nemzetközi konferencián.

Pert nyert a Hargita megyei prefektus az autonómiapárti határozatok ügyében
2016. július 1. - transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Bihari Napló
42 autonómiapárti határozatot érvénytelenítettek a bíróságok, miután Adrian Jean Andrei
Hargita megyei prefektus pert nyert az autonómiapárti határozatokat elfogadó települések
önkormányzataival szemben - írja az Agerpres hírügynökség. A kormánymegbízott
emlékeztetett, hogy a megyében 42 település önkormányzata fogadta el a határozatot,
amelyben kinyilvánították, a Székelyföld nevű különálló közigazgatási egységbe akarnak
tartozni, amely számára sarkalatos törvény szavatolná az autonómiát, és területén az állam
nyelve mellett hivatalos nyelv lenne a magyar is. Ezt a határozatot a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) kérésére fogadták el az önkormányzatok 2014-től kezdődően.

Új elnökséget választott a Civil Tanács
2016. július 1. - Nyugati Jelen
Mintegy 20-25 Temes megyei magyar civilszervezet képviselője vett részt június 30-án a
temesvári Bartók Béla Líceumban megszervezett Civil Fórumon, amelynek napirendjén volt
többek között a civil szervezetek hálózatának erősítése, a kommunikáció javítása, a
temesvaros.ro civil portál bővítése és vonzóvá tétele. A résztvevők megválasztották a
civilszervezeteket összefogó Civil Tanács új vezetőségét és megerősítették tisztségében dr.
Erdei Ildikó elnököt.
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2016. július 1. - Bihari Napló
Szerda este választmányi gyűlést tartott az RMDSZ nagyváradi szervezete, melyen
kiértékelték a helyhatósági választás eredményét, tudomásul vették a problémákat, hibákat.
Huszár István volt alpolgármester és polgármesterjelölt bizalmi szavazást kért maga ellen, és
kétharmados többséggel a jelenlevő választmányi tagok arra kérték, hogy folytassa váradi
RMDSZ-elnökként. Megköszönve a támogatást, Huszár István úgy fogalmazott: nem akarja
fényezni a dolgokat, tisztában van azzal, hogy javítani kell a dolgokon, de szerinte most nem
viszályra van szükség, hanem összefogásra, arra, hogy hatékonyabban meg tudják szólítani az
embereket.

Erdély

Huszár maradt az elnök

Nyelvi jogok: több tucatnyi eljárást indított a Cemo
2016. július 2. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Bihari
Napló
Több tucatnyi eljárást indított a Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) nevű szervezet a
marosvásárhelyi polgármesteri hivatal és annak több alárendelt intézménye ellen az
anyanyelvhasználati törvények hiányos alkalmazása vagy annak megtagadása miatt – közölte
pénteken Szigeti Enikő, a civil szervezet ügyvezető igazgatója. Szigeti Enikő az MTI-nek
elmondta: a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal és annak alárendelt intézményei ellen
több eljárást indítottak. A romániai diszkriminációellenes tanácsnál támadták meg például a
hivatal által meghirdetett több tucatnyi állást, amelyeknél követelményként kellett volna
megszabni a magyar nyelvismeretet, de a hivatal ezt elmulasztotta.

Deák Ferencz lett az RMDSZ-frakció vezetője a Kolozs Megyei Tanácsban
2016. július 2. – transindex.ro
Péteken ülésezett a Kolozs megyei RMDSZ Megyei képviselők Tanácsa, ahol a megyei elnöki
beszámoló, a helyhatósági választások kiértékelése és az ifjúsági beszámoló szerepelt a
napirendi pontok között. A tanácskozás végén a jelenlevők frakcióvezetőt választottak a
Kolozs Megyei Tanácsba. A két jelölt, Lőrinczi Zoltán és Deák Ferencz közül az MKT tagok
Deák Ferencznek szavaztak bizalmat.

Gyökerei után kutat Erdélyben egy csapat amerikai fiatal
2016. július 2. – maszol.ro
Az Egyesült Államok különböző államaiból érkeztek erdélyi körútra azok a 18 és 28 év közötti
fiatalok, akik résztvevői az öt éve működő ReConnect Hungary nevű programnak. A program
lényege a magyar identitás erősítése, a gyökerekhez való visszatalálás segítése. A ReConnect
Transylvania programot idén első alkalommal szervezték meg a ReConnect Hungary
mintájára. Lényege, hogy másod- és harmadgenerációs amerikai fiatalok felfedezzék magyar
gyökereiket. A fiatalok közül néhánynak vannak erdélyi felmenői is.
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2016. június 30. – Felvidék Ma
Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke első hivatalos körútját az Ung-vidéken
tartotta. Nagykaposon június 27-én fórumon vett részt, másnap pedig ellátogatott a régió
több településére, ahol polgármesterekkel, iskolaigazgatókkal egyeztetett. Az újonnan
megválasztott pártelnök találkozott a régió ifjúsági vezetőivel is. Az egyik találkozón
Menyhárt kijelentette: „Meggyőződésem, hogy a választások óta nem az MKP az, amely
elvesztette választói, szimpatizánsai többségét Szlovákiában. Erre a szerepre többen is
pályáznak: elsősorban a kormánypártok közül.”

Felvidék

Menyhárt József első hivatalos útján az Ung-vidékre látogatott

Nyílik-e magyar osztály a rimaszombati gimnáziumban?
2016. június 30. – hirek.sk
A rimaszombati Kereskedelmi Akadémia magyar osztályába idén rekordszámú diák
jelentkezett. Az Ivan Krasko Gimnázium magyar tagozatán 2 fővel a minimális osztálylétszám
alatt vannak. Korábban mindkét iskola diákhiánnyal küzdött. A Kereskedelmi Akadémia
magyar tagozatán emiatt 5 évvel ezelőtt kimaradt egy évfolyam, azóta viszont évről évre egyre
több a jelentkező. A következő tanévre a magyar osztályba 30 diák nyert felvételt, ami nagyon
jó eredmény. Nemcsak a Rimaszombati, de a Nagyrőcei járásból, Tornaljáról, Nagykürtösről
is lesznek tanulói az iskolának.

100 napos a kormány
2016. július 1. – bumm.sk
Száznapos a kormánykoalíció, és annak ellenére, hogy rettentő nyomás nehezedik rá az
ellenzék részéről, a Hídnak sikerült több célkitűzését teljesítenie vagy előrelépni bennük – áll
a vegyes párt közleményében. A nyilatkozat kiemeli: „Elkezdte munkáját az a szakmai
bizottság, mely a kisebbségi kulturális alapról szóló törvényt készíti elő, melynek alelnöke
Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos. A törvény célja, hogy megerősítse és
depolitizálja a kisebbségi kulturális támogatási rendszert. A törvény az év végégig elkészülhet,
a parlament pedig 2017 tavaszán szavazhatná meg.”

Öllös László: instabil az új szlovák kormány
2016. július 2. – hirek.sk
Rober Fico, a Smer-SD elnöke az ellenzék és a sajtó részéről 100 nap türelmi időt kért az
alakuló négypárti koalíciós kormány számára. Megalakulása után stabilnak nevezte a Smer,
az SNS, a Most-Híd vegyespárt és a Sieť közös kormányát, az események azonban váratlan
fordulatokat vettek az elmúlt hetekben. A kormány eddigi tevékenységéről a türelmi idő
elteltével nagyon sok elemzés látott napvilágot. A hirek.sk a kormány első száz napjáról Öllös
László politológust kérdezte.
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2016. július 2. – Új Szó
Valóban stabil a kormány? Miért áll ki Robert Kaliňák mellett a Híd, és hogyan készült a
kisiskolákról szóló törvénymódosítás? Interjút készített az Új Szó Bugár Bélával, a Híd
elnökével a kormány első száz napjáról. Bugár elmondta, továbbra is szeretnének egyeztetni
az MKP-val: „Arra várunk, hogy jelentkezzenek, az ajtó nyitva áll. Az együttműködés akkor
jöhet létre, ha jelezni tudjuk az emberek felé, hogy őszinte szándék van mögötte. Ez nem
kezdődhet a parlamenti választásokkor, ezt épp a megyei, önkormányzati vagy más hasonló
választásokon kell bizonyítani. Ha ezt az MKP nem vállalja, abban bízva, hogy ők helyi
szinten erősebbek, akkor nem lesz együttműködés a parlamenti választásokon sem.”

Felvidék

Bugár: nem buktatjuk meg a kormányt

Az MKP kész tárgyalni a Most-Híddal
2016. július 3. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja kész tárgyalni a Most-Híddal az esetleges együttműködésről jelentette ki az állami hírügynökségnek Menyhárt József, a párt új elnöke. Hogy mikor
kerülhet sor a tárgyalásra, nem közölte. Nem volt még idejük időpontot meghatározni, mert
az új pártvezetés rövid ideje van tisztségben. Először a régiók helyzetével szeretne
megismerkedni, s azután sor kerülhet a tárgyalásokra is - nyilatkozta Menyhárt. Ugyanakkor
jelezte, hogy az MKP eszmecserét kezdeményez az MKP értékrendjéhez hasonló értékeket
valló összes jobboldali párttal.

Mentsük meg a Csemadok-székházat!

Maglai Jenő a Magyar Mozgalom szabadkai elnöke
2016. július 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Magyar Mozgalom szabadkai szervezetének mind a 21 tagozata a közelmúltban megtartotta
tisztújító gyűlését, ahol többek között elemzésre kerültek az áprilisi választásokon elért
eredmények, valamint újra választották a tagozatok vezetőit, áll az MM Sajtószolgálata által
szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. Eszerint a szervezet jövőbeni munkájának
hatékonyabbá tétele érdekében a koordinátori testület június 21-ei ülésén, a bajmoki Simon
Zsolt személyében megválasztotta elnökét, valamint elnök-helyettesét, amely posztot ezentúl
a szabadkai Evetović Boban tölti be.
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2016. július 3. – Felvidék Ma
Felhívással fordult a nyilvánossághoz a Csemadok Érsekújvári Alapszervezete. Az országban
elsőként, 66 évvel ezelőtt itt megalakult alapszervezet már 1957-ben elkezdte önerőből építeni
saját házát a város központjában. Kérik a jó szándékú embereket, hogy az erre a célra
létrehozott bankszámlán járuljanak hozzá az épület komolyabb karbantartásához. Szeretnék,
ha ez a ház, mely ma is az egyetlen „menedéke” az itt élő magyarságnak, ám nyitott bárki
előtt, az elkövetkező nemzedékeket is szolgálja.
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2016. július 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
A Magyar Nemzeti Tanács Anyanyelvtudat és joggyakorlat elnevezésű jog- és
fordítástudományi tanácskozása keretében tartották meg ma Mirjana Burzan és Kacziba
Ágnes Szerb–magyar szótárának szakmai bemutatóját Szabadkán. A 34 500 szócikket
tartalmazó szótárt megjelentető Forum Könyvkiadó igazgatója, Virág Gábor felelős
szerkesztőként felszólalva bemutatta a szótár elkészítésében közreműködőket, majd
rámutatott arra, hogy Hajnal Jenő, az MNT elnöke a tisztségre kerülése után azonnal a
szótárkiadás anyagi fedezetének biztosításán kezdett dolgozni. Megjegyezte: biztosan számos
hozzászólás érkezik majd a kiadványra vonatkozóan, de reméli, hogy a kritikák konstruktívak
lesznek.

Vajdaság

Az MNT jogi–fordítási konferenciáján tartották meg az új Szerb–magyar szótár
szakmai bemutatóját

Az MNT továbbra sem támogatja, hogy Varga Anikó maradjon a szabadkai
tehetséggondozó élén
2016. július 1. – Pannon RTV
A Magyar Nemzeti Tanács elnöke továbbra sem tudja támogatni, hogy Varga Anikó maradjon
a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium igazgatója – áll Hajnal Jenő
szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Az MNT elnöke azt írja, az elmúlt időszak
szakmai és emberi tapasztalatait levonva, valamint az MNT testületeinek döntéseit
figyelembe véve helyezkedett erre az álláspontra. Ugyanakkor leszögezi: az igazgató
személyének eldöntése teljes mértékben a tanári kartól és az iskolaszéktől függ.

Csonoplya-Nemesmilitics: Zarándokok százai a Sarlós Boldogasszony-napi
szentmisén
2016. július 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Az idén is több százan zarándokoltak Sarlós Boldogasszony ünnepe alkalmából a
Nemesmilitics és Csonoplya mezsgyéjén, a határban elhelyezkedő kegykápolnához és
szentkúthoz. Az 1894-ben Szűzanya tiszteletére épült kápolna a mögötte levő forrással
szerényen bújik meg a szántóföldek övezte, festői szépségű tájban zarándok szeme előtt
feltáruló oázisban, amely fölé óriásira nőtt fák lombja árnyékol. Nemcsak a szentkút őre, ft.
Horváth Endre csonoplyai plébános, hanem az ünnepi szentmisére zömmel visszatérőként
igyekvő hívek is úgy élik meg ezt a helyet, ahol test és lélek gyógyírre talál. Közülük sokan
nemcsak július 2-án jönnek ki ide, hanem az év során is gyakorta ezen a helyen keresnek
vigasztalást, útmutató jelet a gondok megoldására, de legalább ennyien nem kérni, hanem
hálát adni jönnek.
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2016. július 1. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Kárpátalja, karpatalja.ma
A külhoni magyar közösségek helyzetével kapcsolatos nemzetpolitikai kérdéseket vitattak
meg a határon túli magyar szervezetek vezetői és magyarországi szakértők a XXIV.
Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem második napján, pénteken Felsőszinevéren. Brenzovics
László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője fontosnak nevezte az általa vezetett
szervezet és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) közötti megállapodást a
tavaly őszi ukrajnai helyhatósági választások előtt. Mint mondta, az összefogásnak
köszönhetően megerősödött a kárpátaljai magyarság politikai érdekképviselete a különböző
szintű önkormányzatokban, sikerült erős magyar frakciót létrehozni és fontos pozíciókhoz
jutni a megyei tanácsban (közgyűlésben). Brenzovics László kiemelkedő fontosságúként
értékelte a magyar kormány támogatását, amelynek köszönhetően sikerül működőképes
állapotban tartani a kárpátaljai magyar intézményrendszert.

Kárpátalja

A nemzetpolitika kérdéseiről tanácskoztak határon túli magyar politikusok a
felsőszinevéri Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen

A magyar tannyelvű oktatásról tanácskoztak a felsőszinevéri Kárpátaljai Nyári
Szabadegyetemen
2016. július 1. – MTI, Webradio, Kárpátinfo, Magyar Hírlap, Kárpátalja
A magyar tannyelvű oktatás időszerű kérdéseiről tanácskoztak kárpátaljai és más határon túli
oktatási szakemberek a XXIV. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem második napján, pénteken
Felsőszinevéren. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke és
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora előadásában kiemelte: a kárpátaljai
magyar tannyelvű oktatás nem szakítható ki az ukrajnai közoktatás egészéből, és ebből
adódóan annak minden betegsége jelentkezik a magyar oktatási rendszeren. Orosz Ildikó
szerint az általános ukrajnai helyzet rányomja a bélyegét a kárpátaljai magyar oktatásra, amit
súlyosbít az ukránok mellett a magyarokat is érintő demográfiai hullámvölgy.

Jelentős fejlesztések kezdődnek három magyar–ukrán határállomáson
2016. július 2. – MTI, Kárpátalja
Három magyar–ukrán határállomáson kezdődnek fejlesztések egy 7,6 millió euró
költségvetésű uniós program segítségével – közölte a Belügyminisztérium (BM) pénteken az
MTI-vel. A beruházás keretében december 6-ig a Beregsurányi–Asztély közúti
határátkelőhelyen rendészettechnikai és informatikai eszközöket telepítenek, a Záhony–Csap
határállomáson közös kapcsolattartási szolgálati helyet hoznak létre, nyelvi és szakmai
képzéseket indítanak, a Tiszabecs–Tiszaújlak határátkelőhely magyar oldalán lecserélik az
útlevélkezelő fülkéket, Tiszaújlaknál pedig ideiglenes vízi átkelőhelyet alakítanak ki.
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VinAgorán jártak a HMDK Gazdakör tagjai
2016. június 30. – Huncro.hr
A HMDK Gazdakör tagjai a hét végén részt vettek Magyarország legrangosabb
bormegmérettetésén, a VinAgora Nemzetközi Borverseny közönségkóstolóján. A budapesti
New York Palotában tartott eseményen húsz ország 500 borát ízlelhette meg a közönség.

Nosztalgiázás a felsőőri reformátusoknál
2016. július 2. - Volksgruppen
Július 1-én, pénteken a Felsőőri Református Olvasókör színjátszói, énekkara és
néptánccsoportja egy vetített képes bemutató estet szervezett. A Felsőőri Református
Gyülekezet dísztermében a több, mint negyven évet felölelő egykori szerepléseket és
fellépéseket dokumentáló, digitalizált képek bemutatására került sor.

Horvátország

2016. június 30. – Huncro.hr
A horvát államiság napján (június 25.) tartották az idei falunapot Szentlászlón, mely
alkalomból honvédő háborús emléktáblát avattak, az azt követő kultúrműsoron pedig
Kelemen Dávidnak, a szentlászlói általános iskola egykori igazgatójának átadták a magyar
arany érdemkereszt kitüntetést több évtizedes munkájáért.

Őrvidék

Emléktábla-avatás és érdemkereszt-átadás a szentlászlói falunapon

40. Plébánia ünnep Felsőőrött
2016. július 2. - Volksgruppen
Július 1-én, pénteken a 40. Plébánia ünnepségre/ Pfarrfestre került sor a Római Katolikus
Egyházközség szervezésében Felsőőrött. A rendezvény az ökumené jegyében zajlott, a Felőőri
Református Egyházközség valamint az Evangélikus Egyházközség képviselői is jelen voltak a
Templom téren/Kirchenplatz.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. június 30. – Kossuth Rádió
Pásztor István előadása a 14. Kishegyesi Nyári Szabadegyetemen
Pásztor István, a vajdasági parlament elnöke és a legnagyobb délvidéki magyar szervezetnek,
a VMSZ-nek a vezetője előadást tartott a 14. Kishegyesi Nyári Szabadegyetemen, ahol az egy
évvel korábban ugyanitt megfogalmazott célok megvalósulásáról is beszámolt.
Idén 24. alkalommal rendezik meg a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemet
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány
szervezésében idén 24. alkalommal rendezik meg a Kárpátaljai Nyári szabadegyetemet
Felsőszinevéren. A három napos rendezvényen a kárpátaljai és a Kárpát-medencei magyarság
aktuális politikai, gazdasági, oktatási és kulturális problémáiról, feladatairól egyeztetnek az
érintett szakemberek és politikusok.
Összeállítás a Hargita megyei magyar nyelvű szakoktatás helyzetéről
A romániai magyar nyelvű szakoktatás helyzete nem rózsás, Székelyföldön viszont
felismerték, lépni kell, ha itthon akarják tartani a fiatalokat. A Határok nélkül munkatársa a
Hargita megyei helyzetről készített összeállítást.
Továbbra is bizonytalan a magyar iskolák helyzete Szlovákiában
A bizonytalanság a legjobb kifejezés a ma záruló tanév jellemzésére Szlovákiában. Több száz
iskola kezdte úgy a tanévet szeptemberben, hogy nem tudta, nem ez lesz-e az utolsó, és még
az áprilisi beíratások idején sem volt biztos a sorsuk.
Erdélyben kirándultak az aquincumi diákok
Az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola hetedik osztályos tanulói öt
napot töltöttek Erdélyben a Határtalanul pályázat keretében.
Újra látogatható II. Rákóczi Ferenc fejedelem sírja
Csalódottan mentek haza az elmúlt napokban azok, akik II. Rákóczi Ferenc fejedelem sírjánál
szerették volna leróni kegyeletüket, ugyanis egy vízbetörés miatt a hétvégén a kriptát lezárták,
de már újra látogatható a Szent Erzsébet dóm altemploma.

Határok nélkül
2016. július 1. – Kossuth Rádió
Három székelyföldi egyházi iskola felújítását támogatja a kormány
Három székelyföldi egyházi iskola felújításához járul hozzá a magyar kormány - jelentette be
Soltész Miklós államtitkár Székelyudvarhelyen.
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Gazdaságfejlesztési program Kárpátalján címen
megbeszélést a 24. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen

tartottak

kerekasztal

Gazdaságfejlesztési program Kárpátalján címen tartottak kerekasztal megbeszélést a 24.
Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen. A szakemberek és politikusok megvitatták a még az idén
a megyébe érkező 2 milliárd Ft-os magyar kormányzati támogatás felhasználási lehetőségeit a
mezőgazdaság és a turizmus fejlesztése terén.
Ülésezett a Civil Fórum
A kommunikáció javítása, a Temes megyei civil szervezetek hálózatának erősítése, magyar
közösségi tér kialakítása - néhány a csütörtöki Civil Fórum keretében megvitatott témák
közül. A résztvevők megválasztották a Civil Tanács új hat tagú vezetőségét is, amelynek
mandátuma három évre szól.
Energetikai Fórum Szabadkán
El kell mélyíteni Magyarország és a Kárpát-medence régiói között a gazdasági kapcsolatokat.
Az egyik lehetőség az energetikai együttműködés - hangzott el ma a szabadkai Energetikai
Fórumon, melyet a Szabadkai Magyar Főkonzulátus vajdasági partnerekkel szervezett.
Bocskai Istvánra emlékeztek július 3-án Nagykárolyban
Július 3-án Nagykárolyban tartja a Bocskai Társaság azt az évente megrendezett ünnepséget,
amelynek keretében megemlékeznek Bocskai István fejedelemről, és átadják a róla elnevezett
díjat.
Eddig be nem mutatott zenei dokumentumokból nyílt tárlat a Nagyváradi
Várban
Hangok, fények, jellemzők címmel egyedi, eddig be nem mutatott zenei dokumentumokból
nyílt tárlat a Nagyváradi Várban. A zenetörténeti dokumentumok a nagyváradi Thurzó család
archívumából származnak. Az érdeklődők 700 kiállított tárgy között megtekinthetik a
Nagyváraddal kapcsolatos klasszikus zenei ritkaságokat is.
A gyulai Rákóczi-Bánffy kastély jövőbeli funkciójáról tanácskoztak
Több mint harminc fiatal szakértő dolgozott egy héten azon, hogy kitalálják, mi legyen a
jövőben a Kolozsvárhoz közeli, gyalui Rákóczi-Bánffy kastély funkciója. Van, aki a kastély
kertjét hasznosítaná, van aki Trianon 1oo emlékközpontot hozna létre.

Határok nélkül
2016. július 2. – Kossuth Rádió
Dombos életérzés, avagy sok-sok örömteli élmény munícióként
hétköznapokra - javában tart Kishegyesen a 16. Dombos Feszt

a

Javában zajlik ezekben a napokban Kishegyesen Kárpát-medence egyik legjelesebb nyári
kulturális rendezvénye, a Dombos Feszt. A Hegyalja utcában ezúttal is ott vannak a
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kézművesek, a hagyományos magyar ételeket kínáló árusok, a térség borászai, aztán a
fényfestők és a koncertező, Kishegyesre már-már hazajáró énekesek, zenészek. Már
tizenhatodik éve „dombosoznak” így minden nyáron.
Ezer Székely Leány Napja - 85 évvel ezelőtt szervezték meg először Csíksomlyón
a népviselet, a néptánc és hit ünnepét
85 évvel ezelőtt szervezték meg először Csíksomlyón az Ezer Székely Leány Napot, a
népviselet, néptánc és hit ünnepét. 1990-től a hagyományt felújították és azóta is
megrendezik minden év júliusának első szombatján.
Területileg elválasztva, de lélekben mindig együtt - Visken találkoztak a
máramarosi koronavárosok képviselői
Amikor 1329-ben Károly Róbert magyar király koronavárosi rangot adományozott öt
máramarosi
városnak:
Husztnak,
Técsőnek,
Visknek,
Hosszúmezőnek
és
Máramarosszigetnek, az ott lakók nyilván nem sejthették, hogy egyszer határ fogja őket
elszakítani egymástól. A Máramarosi Koronavárosok az elmúlt évtizedben újra felfigyeltek
egymásra. A Viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség közösen Visk Nagyközség
Önkormányzatával idén nyolcadik alkalommal szervezte meg a Máramarosi Koronavárosok
Találkozóját.
Kisvárda díját nyerte - Rappert Vencz Stella Csehov: Sirály című drámájában
nyújtott teljesítményéért megkapta a Legjobb mellékszereplőnek járó elismerést
A kisvárdai határon túli magyar színházak fesztiválján a díjazottak között volt a
szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának tagja, Rappert Vencz Stella, aki
Csehov: Sirály című drámájában nyújtott teljesítményéért elnyerte a Legjobb
mellékszereplőnek járó elismerést.
Megkapta Kisvárda díját.
Új helyen újabb szakokkal – A zene és képzőművészet után drámapedagógia és
tánc szak is indul ősszel Füleken, a művészeti alapiskolában
Fél évszázadon át egy elhanyagolt iskolaépületben folyt Füleken a zeneoktatás. Idén,
húsvétkor azonban új helyre költözött az intézmény, ahol az elmúlt napokban már az első
záróhangversenyt is megtartották. Újdonság, hogy idén ősszel az eddigi zene és
képzőművészeti szak mellett a drámapedagógiai és a tánc szak is megnyílik az iskolában.

Határok nélkül
2016. július 3. – Kossuth Rádió
Megkezdődött a Kárpát-medencei nyári szabadegyetemek szezonja
A Kárpát-medencében megkezdődött a nyári szabadegyetemek szezonja. A sort a Vajdasági
Szabadegyetem nyitja. Idén 14. alkalommal Kishegyesen rendezik, és a vállalkozásfejlesztés
jegyében szervezik az egyhetes programokat.
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Idén 24. alkalommal rendezik meg a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemet
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány
szervezésében idén 24. alkalommal rendezik meg a Kárpátaljai Nyári szabadegyetemet
Felsőszinevéren. A három napos rendezvényen a kárpátaljai és a Kárpát-medencei magyarság
aktuális politikai, gazdasági, oktatási és kulturális problémáiról, feladatairól egyeztetnek az
érintett szakemberek és politikusok.
Felvidéken a Gombaszögi Nyári Tábor visszaköltözik névadó településére
Visszaköltözik idén névadó településére a Gombaszögi Nyári Tábor, ahol 1928-ban a Prágai
Magyar Szent György Kör megszervezte az első felvidéki magyar művelődési tábort. A
táborszervező fiatalok és a Csemadok összefogtak, és együtt töltik meg élettel a gombaszögi
völgyet.
Védőtető épül a megrongálódott kutyfalvi templom tornyára
Kutyfalván mér épül a védőtető a falu gótikus templomának tornyára, amely a június 19-i
viharban súlyosan megrongálódott. A 15. században épített templom kiemelt jelentőségű
műemléknek számít. A Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes
államtitkár helyszíni szemlét tartott.
Új tető díszeleg május vége
reformátustemplomának tetején

óta

a

Temes

megyei

Szapáryfalva

Új tető díszeleg május vége óta a Temes megyei Szapáryfalva reformátustemplomának
tetején. Csizmadia Ferenc két éve Szapáry- és Bodófalva református lelkésze, tavaly ősszel
gyűjtést kezdeményezett a pusztulásra ítélt épület megmentésére. Az összefogás és az élni
akarás példáját mutatja a lelkész és gyülekezetének munkája. Azonban nem elégednek meg
ennyivel és július 10-én találkozót szerveznek, amelyre visszavárják a falu szülötteit.
Könyvbemutató a Pozsonyi Magyar Intézetben
A Pozsonyi Magyar Intézet Korona társalgójában mutatta be két új könyvét Puss Sándor
jezsuita szerzetes. A Csallóközi GPS, a Felvidék (márvány) Útikönyve – amolyan útmutató a
szülőföldhöz. A falvakban fellelhető márványtáblák mentén, vagyis a neves elődök révén
mutatja be Csallóköz értékeit főleg a fiataloknak. Mint mondja a csallóközi szerzetes, hogy
megismerjék, szeressék szülőföldjüket és ne hagyják el.
Székely-Magyar Utánpótlás Labdarugó-torna kezdődött Csíkszeredában
Székely-Magyar Utánpótlás Labdarugó-torna kezdődött hétfőn délelőtt Csíkszeredában. 16
csapat, mintegy 200, 11-13 éves korosztályhoz tartozó gyerek vesz részt az eseményen.
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Magyar hangok
2016. júlis 1. – Karc FM
Népvándorlás a Kárpát-medencéből Nyugatra és szórványszolgálat - ez volt a
címe, témája idén a budapesti Erdélyi Gyülekezet hagyományos, évente
megrendezett programjának, a Németh Géza Emlékkonferenciának.
A június 5-én tartott előadássorozaton is elhangzott a közismert tény: az utóbbi évtizedekben
százezres nagyságrendben telepedtek le magyarok Nyugaton. E folyamat döntően befolyásolja
Magyarország és Erdély jövőjét, s így az egyházi szolgálat és a politikai felelősség kiemelt
területe. Elhangzott az is, hogy az Erdélyi Gyülekezet egy tágabb cselekvési program
keretében szervezte meg ezt a konferenciát. Vetési László kolozsvári református lelkész,
szociográfus és Németh Géza kisebbik fia, Németh Zsolt fideszes politikus, az Országgyűlés
külügyi bizottságának elnöke is az előadók között volt.

Kárpát Expressz
2016. július 2. – M1
I. Duna-parti Piknik a felvidéki Dunamocson
A Duna-völgy egyik legrégebbi települése Dunamocs, a felvidéki magyar élet egyik központja
pedig a mocsi csárda. Itt gyülekeznek az első Duna-parti piknik résztvevői, politikusok és
közéleti szereplők, hogy a felvidéki magyarság jövőjéről beszélgessenek.
Élő tájház Székelyföldön
A székelyföli Szabó Borbála szívesen osztja meg álmait, vágyait mindazokkal, akik betérnek
portájára. Nem csoda, hisz úgy érzi, révbe ért. Hosszú külföldi tartózkodása után ugyanis újra
megtalálta otthonát egy felsősófalvai parasztházban, ahol élő tájházat hozott lére – a
hagyományos mesterségek házát.
Látogatás a horvátországi Szabó családnál
Karancs egy hangulatos falucska Horvátországban, Eszéktől nem messze. Itt tevékenykedik
generációk óta a Szabó család. Régóta mezőgazdasággal és borászattal foglalkoznak, a család
legfiatalabb tagjai azonban most új fába vágták fejszéjüket – borászattal kezdtek el
foglalkozni.
Ősök Sarjai Ünnep
A felvidéki Baranta völgyben idén már negyedszer rendezték meg az Ősök Sarjai Ünnepet,
ami egy igazi magyar ünnep, nem messze a csonka magyarországi határtól.
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Térkép
2016. július 2. - Duna World
Szekérszínház, sokan meglepődtek a szó hallatán, hogy mi is lehet ez. Aztán úgy másfél
évtizeddel ezelőtt minden nyáron már nagyon várták Hajdú-Bihar megyében a debreceni
egyetemisták színi előadásait. A diákok szekéren jutottak el egyik faluból a másikba, hogy
vidéki iskolaudvarokon teremtsenek egy kis színházi hangulatot. Szatmár megyében is házhoz
megy a színház, egész pontosan iskolába.
Szatmárnémetiben az idegesen munkába rohanó emberek helyett a jazz, a funky és a rock and
roll dallamoké a főszerep az utca zene fesztiválon. A pezsgő európai nagyvárosok mintájára
néhány fiatal kezdeményezte két évvel ezelőtt, hogy töltsék meg a köztereket élő zenével. Ez
sikerült is, hiszen tavaly közel 5000-en vettek részt a mini koncerteken.
Szakmai tudás, papírmunka, reklám, üzlet, egy vállalkozás csak akkor sikeres, ha az adott
ember az üzleti életben is jártas. 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve, ami azt jelenti,
hogy a 40 éve alatti, jó ötlettel és ambícióval rendelkező vállalkozókat a magyar állam
támogatja vállalkozása elindításában. A Debrecenben tanuló erdélyi és kárpátaljai lányok
álma is való válhat a programnak köszönhetően.
A felvidéki magyar közösség mutatkozott be Brüsszelben, az Európai Parlamentben, mindezt
azért tartják nagyon fontos megmozdulásnak, mert ezzel még a szlovák elnökség megkezdése
előtt jelet küldhetnek Európának, hogy Szlovákiában több nemzeti kisebbség is él, pl a fél
milliós magyar közösség. A bemutatkozás kiemelkedő programja volt a 17 felvidéki művész
bemutatkozása.
Felvidéken, Egyházasbást közelében láthatták először a Szent Korona hőlégballont a magasba
emelkedni. A ballon egy jelkép, amely a magyar közösség megmaradását, a Kárpát-medencei
összetartozást hivatott hangsúlyozni. Megálmodója egy felvidéki férfi, aki több mint két
évtizede hódol a hőlégballonozásnak.

Öt kontinens
2016. július 2. - Duna World
Számos olyan magyart ismerünk, aki azon munkálkodik, hogy tovább növelje Magyarország
hírnevét a nagyvilágban. Közéjük tartozik Radda István is, aki fiatalon az 56'-os események
után arra kényszerült, hogy elhagyja hazáját. A fájdalmas emlékek ellenére jó szívvel
emlékezik hazájára, sőt nap mint nap azon munkálkodik, hogy ezzel nyugati szomszédaink is
így legyenek.
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Svédországban kb. 30-35 ezer magyar él, legfőbb bástyájuk a különböző egyesületek, hogy az
ott élők rendszeresen ápolják kultúrájukat és közösségi programokat szervezzenek. A
szervezetek életéről Márton Júlia, a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa küldött rövid
beszámolót.
A Szent László iskola fennállásnak 50. évfordulóját ünnepelték a napokban, a Buenos Airesben élő magyarok. Az emlékezés szentmisével kezdődött, amelyen imát mondtak az
intézmény alapítójáért Pesti József páterért is, aki nem sokkal az 1956-os szabadságharc
kitörése előtt érkezett Argentínába. Az ünnepség ezután az iskola épületében folytatódott,
ahol a jelenlegi diákok mellett az oktatási intézmény egykori tanulói és tanárai is megjelentek.
Több mint 100 fiatal tanulta a magyar táncokat, dalokat, népzenét, magyarországi tanárok
segítségével. Spanyol és portugál fiatalok, akiknek a magyar a közös nyelve, a Dél-amerikai
Magyar Néptánctalálkozón részt vevők számára néptánc szimpóziumot tartottak Uruguayban.
Írország második legnagyobb városában is élnek a magyar hagyományok, a Cork-i Magyar
Közösség 2010-ben egy közös disznótor alkalmával alakult meg. A közös sütés főzés annyira
meghatározó volt a közösség életében, hogy azóta is összegyűlnek minden évben egy
disznótorra. Az Ír Mag Baráti Kör nemcsak gasztronómiájában, de kulturális programjaiban
is kötődik Magyarországhoz. Pethő Krisztina, a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa
beszélgetett a közösség tagjaival.
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