Eddig 850 ezer embert honosítottak
2016. július 8. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Origo, Index, Magyar Hírlap, Magyar
Nemzet
Az elmúlt hat évben több mint 850 ezren éltek a kedvezményes honosítás lehetőségével vagy
kaptak állampolgársági megállapítást - közölte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) nyári táborában tartott sajtótájékoztatón
pénteken, Kisvárdán. A kedvezményes honosítás keretében 780 ezren tették vagy teszik le a
napokban az állampolgársági esküt és 70 ezren kaptak a diaszpórában állampolgársági
megállapítást - mondta a kereszténydemokrata politikus. Hozzátette: 23 ezer kérelmet
utasítottak el, ami jól mutatja a szigorú államigazgatási figyelmet. A ciklus végéig meglesz az
egymillió új magyar állampolgár - jelentette ki. Semjén Zsolt a határon túli magyarság
képviselőivel megtartott sajtótájékoztatón azt kérte a román állampolgársággal is rendelkező
honosított magyar állampolgároktól, hogy vegyenek részt a várhatóan az év végén tartandó
romániai parlamenti választásokon.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Külhoni magyar politikusok tanácskoztak a kisvárdai ifjúsági táborban

Kelemen: rengeteg szavazót vesztett az RMDSZ
2016. július 8. – Krónika, MTI, Erdély Ma
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) kisvárdai nyári táborában pénteken
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hozzászólásában a választások évének nevezte Romániában
2016-ot, emlékeztetve arra, hogy az önkormányzati választások után év végén ismét urnákhoz
járulnak a román állampolgárok. „Arra vállalkoztunk, hogy az erdélyi magyarságot
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2016. július 8. – MTI, Webradio, hirado.hu, kormany.hu, 444..hu, 24.hu, propeller.hu,
Kárpátalja, hirek.sk, szon.hu, Magyar Nemzet, Pannon RTV
A külhoni magyarságot érintő anyaországi szavazások, valamint Magyarország és a külhoni
nemzetrészek kapcsolata voltak a témái egyebek mellett annak a kerekasztal-beszélgetésnek,
amelyet a magyar kormány és a határon túli magyarságot képviselő szervezetek vezetőinek
részvételével tartottak az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) kisvárdai nyári
táborában pénteken. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédében a külhoni
nemzetrészek fontosságát hangsúlyozva elmondta: a magyar államnak az célja, hogy a
magyar nemzet fennmaradjon, megmaradjon a magyar emberek életminősége, de ez csak
akkor lehetséges, ha minden nemzetrész megmarad. Ha bármelyik elvész, akkor az egyetemes
magyar nemzet csonkul meg és léte válik kérdésessé - tette hozzá. A kormányfő-helyettes a
környező országokban idén tartott választásokra utalva ezért kulcsfontosságúnak nevezte,
hogy politikai értelemben mi történik ott, ahol a nemzetrészek élnek.
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Vass Levente
Bukarestbe

kampányvideóban

erősítette

meg:

képviselőnek

Erdély

szolgáljuk” – emelte ki a szövetségi elnök, aki összességében jónak, politikailag vállalhatónak
nevezte az RMDSZ által elért választási eredményeket, problémaként említve ugyanakkor az
alacsony választási részvételt. Kelemen Hunor szerint a 2012-es választásokhoz képest idén
abszolút számban rengeteg szavazót vesztett az RMDSZ, többek között az alacsony részvétel,
a törvényi feltételek megváltozása és az új kampányfinanszírozási szabályok miatt.

készül

2016. július 8. – transindex.ro
Kérdés-feleletre épülő kampányvideót tett közzé Vass Levente hivatalos Facebook-oldalán,
amelyben ismét bejelenti a nyilvánosság előtt, hogy pályázik egy parlamenti képviselői
mandátumra, és elmondja azt is, hogy miért indulna ezért a tisztségért. Azt sem rejti véka alá,
hogy a belső ellenzék vezetői szerepét cserélné most képviselői mandátumra. Az Angela
Merkel német kancellártól kölcsönzött határozott kézmozdulatok kíséretében beszél belső
ellenzéki szerepéről, arról a taburól, hogy "vannak az RMDSZ-ben olyan politikusok, akik
eladják a közösségi érdeket", és arról, hogy mi lenne az első dolga képviselőként.

Szavazásra buzdított Kelemen Hunor és Semjén Zsolt
2016. július 8. – maszol.ro, transindex.ro
„Minden romániai állampolgársággal rendelkező magyar ember szavazata számít az őszi,
romániai parlamenti választásokon, és az otthon élő magyar emberek képviseletét erősíti” –
hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
Kisvárdán tartott közös sajtótájékoztatóján. Ettől az évtől kezdődően lehetőség van a levél
általi szavazásra, amely előzetes regisztrációhoz kötött, és minden Magyarországon és
külföldön élő román állampolgár számára elérhető. A külföldön élők négy képviselőt és két
szenátort küldhetnek a parlamentbe, viszont egyetlen szavazat sem veszik el, mert figyelembe
veszik és beszámolják az országos visszaosztásnál. „A román állampolgársággal rendelkező
magyar emberek szavazatai visszaosztásból hozzájárulnak ahhoz, hogy hány magyar
képviselő lesz a bukaresti parlamentben. A magyar kormány segítségével és a médián
keresztül az összes technikai információt eljuttatjuk a Magyarországon, külföldön élő román
állampolgársággal rendelkező magyar emberekhez, hogy megkönnyítsük a regisztrációt.
Bízom abban, hogy azok, akik rendelkeznek érvényes romániai dokumentumokkal, élnek
ezzel a lehetőséggel. Az RMDSZ mindig azt mondta, hogy a szavazati joggal élni kell, legyen
szó akár magyarországi, akár romániai szavazásról” – jelentette ki Kelemen Hunor.

Magyar állampolgársági ügyintézés Háromszéki településeken
2016. július 8. – szekelyhon.ro
Aldobolyban, Szentkirályon, illetve Illyefalván fogadják az érdeklődőket a honosítási
kérelmeik összeállítása érdekében az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének
munkatársai kedden és szerdán. A kérelemhez szükséges fotó és fordítás elkészítése is
díjmentes.
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2016. július 9. – transindex.ro
Is it Christmas? weboldal mintájára - amelyen az évnek csak egyetlenegy napján, karácsony
napján írja azt, hogy igen - elkészült a Kolozsvár többnyelvű helységnévtábláját számon kérő
weboldal, a sunttablitemultilingve.ro. Emil Boc polgármester és Horváth Anna
alpolgármester fotójával és egy helységnévtáblával keretezett Nu încă (Nem még) felirat
olvasható. Az oldal egy látszólag magyar verzióval is rendelkezik, de ha rákattintunk, akkor
nem vált magyarra, románul az a felirat jelentik meg, hogy: "Nem érted, hogy nincs?"

Erdély

Kolozsvár: dedikált weboldalon kérik számon a többnyelvű helységnévtáblát

Borboly: az oktatási rendszer felelős a képességvizsgák gyenge eredményeiért
2016. július 9. – maszol.ro
A gyökeres módosításokra szoruló oktatási rendszer hiányosságaival magyarázható a Hargita
megyei diákoknak a képességvizsgákon nyújtott gyenge vizsgaeredménye – vélekedik Borboly
Csaba. A Hargita megyei tanácselnök szerint a magyar közösség nem engedheti meg magának
azt, hogy évente megdöbben a gyenge eredményeken, pár nap múlva pedig ismét elfelejtse
azt. Borboly azt mondja: a gyenge jegyekre fel kell hívni a kormány figyelmét is annak
érdekében, hogy gyökeres változások legyenek a rendszerben, mivel „nem csak Hargita,
hanem más megyékben is gyengén teljesítettek a diákok ”. A tanácselnök szerint a magyar
diákok román nyelvoktatási módszerei sürgős módosításokra szorulnak, ezt a román
vizsgákon sikeresen teljesítő gyerekek alacsony aránya indokolja.

Székely huszár előtt tiszteleg a Nemzeti- és Székely Vágta
2016. július 9. – maszol.ro, transindex.ro
Huszárfelvonulással, a székely lobogó felvonásával és a versenyzők bevonulásával, majd
fogadalomtételével kezdődött a 6. Székely Vágta a Maksa közelében lévő Óriáspince-tetőn. A
hivatalos megnyitón a Nemzeti Vágta részéről Nagy József, hagyományőrző huszártiszt
bejelentette: a Nemzeti Vágta történetében idén először a versenyek vezéralakja egy székely
hős, az 1848-49-es szabadságharc huszárezredese, Kiss Sándor.

Szent László-emlékév lehet a 2017-es esztendő
2016. július 10. – Krónika, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirek.sk
Okos Márton erdélyi közíró azt kéri Magyarország kormányától, hogy 2017 legyen Szent
László emlékéve. Szintén az ő kezdeményezésére emlékezik Márton Áron püspökre ebben az
esztendőben Magyarország – írta közleményében a Báthory–Bem Hagyományőrző Egyesület
és az Emberi Méltóság Tanácsa. Okos Márton, a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület
elnöke és Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke budapesti
sajtótájékoztatón beszélt a történelmi múlt tiszteletéről, rámutatva, hogy ez a nemzet egysége
szempontjából fontos, és erősítheti a szomszédos népek barátságát.
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2016. július 10. – Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro
Eltakaríttatta Sepsiszentgyörgyön a Sárkánydombnak kijelölt területről az építőtelepet
Sebastian Cucu Kovászna megyei prefektus, aki az építkezési felügyelőséget bízta meg azzal,
hogy bontsa le a kerítést, és egyengesse el a terepet. A kormánymegbízott ezt azzal indokolta,
hogy a „munkálatok már befejeződtek, a látvány rontotta a városképet, és minket is zavart a
lezárt terület”. Korábban éppen Sebastian Cucu volt az, aki megakadályozta a Sárkánydomb
megépítését azzal, hogy a védelmi minisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI)
engedélyének hiányára hivatkozva felszólította a helyi önkormányzatot a területrendezési terv
visszavonására. A hivatal eleget tett ennek, és új tervet készített, amelyre még várják az
engedélyt az említett intézményektől. A hercehurca miatt a felújított főtér felső része
befejezetlen maradt. A prefektus most ismét felhívta az önkormányzat figyelmét arra, hogy a
tér átalakításához minden előírást be kell tartania.

Erdély

Eltüntették a szentgyörgyi Sárkánydombot

Lemhény lovasa nyerte a Székely vágtát
2016. július 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro
A Leményt képviselő, 2014-ben is győztes Zsigmond János Timpex Amata nevű lovával
nyerte vasárnap a hatodik alkalommal megrendezett Székely Vágtát a Maksa községhez
tartozó Óriáspince-tetőn. Rajta kívül a második helyezett rétyi Fazakas János és Csillag nevű
lova, valamint a harmadik helyezett, Mikóújfalut képviselő Tóth Barna és My Mission nevű
lova is rajthoz állhat a budapesti Nemzeti Vágtán, amelyet idén szeptember 16. és 18. között
rendeznek Budapesten, a Hősök terén.

Korábbi döntésével érvel az ítélőtábla
2016. július 11. – Krónika
Egy sajátos közösség kizárólagos jelképe nem lehet a helyhatóság szimbóluma – érvel a
marosvásárhelyi ítélőtábla azon ítéletének az indoklásában, melyben megerősítette a
csíkszeredai városházán lévő magyar és székely, illetve városzászló eltávolítására vonatkozó
elsőfokú döntést. Anélkül, hogy figyelmen kívül hagyná a törvényi előírásokat, az ítélőtábla
saját, 2012-es döntését is mérvadónak tartja.

Pásztor marad a tanácselnök
2016. július 11. – Krónika
Törvényesen választották az RMDSZ-es Pásztor Sándort a Bihar megyei önkormányzat élére
– döntött a prefektúra, amely azért vizsgálta az eljárás törvényességét, mert Cornel Popa és
Gavrilă Ghilea, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) megyei szervezetének társelnökei illegálisnak
vélték a választást. A PNL-es politikusok szerint a megyei tanácsosok voksolásán nem
tartották be a szavazás tikosságára vonatkozó előírásokat, ezért az eredményt
érvényteleníteni kell. A Bihar megyei prefektúra arról is döntött, hogy a Váradszentmártonon
tavaly tartott, a Nagyváraddal történő egyesülésről szóló népszavazás érvényes marad. A
szentmártoni önkormányzat nemrég olyan határozatot fogadott el, amellyel elévültnek
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A smeresek és az SNS-esek kétharmada rajong Bugárért
2016. július 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Sokkoló eredményeket tartalmaz a Focus közvélemény-kutató ügynökség aktuális mérése.
Arra voltak kíváncsiak, az embereknek mely pártelnökök szimpatikusak. Robert Ficót
alaposan elverte Andrej Danko, az SNS elnöke, Bugár Béla Híd-elnök a második lett. Ami
ennél is érdekesebb, hogy az egyes pártok választói kiket tartanak és milyen arányban
szimpatikusnak. Itt pedig vaskos meglepetések jönnek. A smereseknél természetesen Fico
vezet, Danko második helye is még érthető. A harmadik, 65%-kal viszont Bugár Béla, aki
márciusig, az aktuális koalíció megalakulásáig mindig a Smerrel ellentétes oldalon állt (akár
kormányban, akár ellenzékben). A Smer-választóinak kétharmada szerint Bugár szimpatikus
politikus.

Felvidék

nyilvánították a sikeres referendum érvényességét, a kormányhivatal szerint azonban a helyi
tanácsnak nem áll hatáskörében ilyen döntést hozni.

A kormány első száz napja – Az agrártárcánál sem hozott megváltást a száz nap
2016. július 8. – hirek.sk, Új Szó
Igazán nincs könnyű helyzetben Jahnátek utódja az agrártárcánál, hiszen az agrárágazat és
élelmiszeripar többéves agonizálása következtében, amely részint az előnytelen EU-s
csatlakozási feltételek következménye is, Szlovákia élelmiszer-önellátottsága napjainkban
mintegy 39 százalékos szintre csökkent - mutat rá értékelésében Varga Péter. Az MKP
mezőgazdasági és környezetvédelmi alelnöke feltette a kérdést: „milyen lesz a mezőgazdasági
területek tulajdonviszonyának megszerzését tárgyaló törvénymódosítás, és vajon kinek az
érdekeit fogja majd igazán képviselni Brüsszel direktív ajánlásai kapcsán”.

Tragédia szakította félbe a mARTfesztet
2016. július 9. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Szörnyű csapás szakította meg a IV. Martosi Szabadegyetemet, péntekről szombatra virradó
éjszaka, tragikus hirtelenséggel elhunyt az egyik visszatérő fesztiválozó – közölték a
szervezők, akik kegyeleti okokból nem tartják elképzelhetőnek, hogy folytatódjon az idei
fesztivál.

Díjmentesen várják a félbeszakadt MartFeszt résztvevőit Gombaszögre
2016. július 10. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
A Gombaszögi Nyári Tábor szervezői is mély megrendüléssel értesültek a mARTfeszten
történt tragikus halálesetről, és nemes felajánlást tettek. A Martosi Szabadegyetem
szervezőivel egyeztetve úgy döntöttek, hogy a megszakított fesztivál minden résztvevőjét,
akinek érvényes jegye volt a hétvégére, díjmentesen várják a kedden kezdődő Gombaszögi
Nyári Táborba.
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2016. július 11. – Új Szó
A szlovákiai magyar közösség támogatására kapott az elmúlt négy évben legalább 290 millió
forint magyar állami támogatást a Főnix Polgári Társulás. Ebből 70 millió forintot még 2012ben az állami Szerencsejáték Zrt.-től, majd 2015-ben 20 millió forintot a Bethlen Gábor
Alaptól, 2016 januárjában pedig 200 millió forintot a Miniszterelnökségtől. Ez utóbbi esetben
a kétoldalas szakmai programmal pályáztak január 4-i keltezéssel, 12-én már aláírták a
szerződést. A szervezet tevékenységének azonban alig van nyoma, a hivatalos székhelyén,
Galántán nem található, nincs telefonszáma, e-mail címe, a vezetőinek nevét csak hosszas
nyomozás után sikerült kideríteni. A kapcsolat az MKP és a Főnix között meglehetősen erős:
2014-ben Berényi József akkori pártelnök kapott fizetést a Főnixből, amit a
vagyonnyilatkozata igazol. A 2011-ben alakult szervezet első vezetője Biró Ágnes volt, aki
korábban az MKP színeiben volt kulturális államtitkár, 2012-ben pedig a párt parlamenti
választási listáján a 17. helyen szerepelt.

Felvidék

Milliók a titokzatos Főnixnek

Egy képzavar és egyéb zavarok, avagy a Főnix-egyenlet
2016. július 11. – Czajlik Katalin – Új Szó
„Többször megjelent már e hasábokon, de nem győzzük ismételni: jó dolog, ha Magyarország
anyagilag támogatja a határon túli közösségeket. Tekintettel a hazai kisebbségi támogatások
siralmas keretére, ez ennél kicsit több, mondjuk úgy: létkérdés. Következésképp, valójában
örülnünk kellene annak, hogy a galántai Főnix polgári társulás négy év alatt 290 millió
forintot kapott a magyar államtól. Örülnénk mi, a gond csak az, hogy sajnos nem tudjuk,
minek is kellene konkrétan örülnünk. A 290 millió forint értékű identitásmentő
tevékenységnek ugyanis semmi nyoma: hiába nyomoztunk, nem találtunk egy rendezvényt
vagy egyebet, ami a Főnix PT kézjegyét viselné. A legszomorúbb az egészben az, hogy közben
egy csomó hazai magyar kulturális szervezet az éhhalál küszöbén vegetál, fillérekért
kuncsorogva a túlélésért. Szerencsére még vannak olyan megszállottak, akik ezt minden
nehézség ellenére önkéntesen és meggyőződésből csinálják, de nem szabad csodálkozni azon,
ha látva az említett praktikákat, egyre kevesebben lesznek, mígnem egyszer csak végleg
elfogynak.”

Dicsérik és temetik is Bugár Pártját
2016. július 11. – Szilvássy József – Népszabadság
Martin Schulz nyilatkozta azt, hogy történelmi pillanatként értékeli, hogy a Szlovák Nemzeti
Párt és a Magyar Híd ugyanannak a kormánykoalíciónak tagja. Ezzel szemben Kövér László
házelnök úgy írta le a pártot, hogy kormánykoalíciós szlovák párt, amely mutat némi
érdeklődést a magyar ügyek iránt. Bugár Béla ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Híd
parlamenti és kormánykoalíciós pártként továbbra is a szlovákiai magyarok és más hazai
kisebbség érdekképviseletét látja el.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2016. július 11-i számában olvasható.)
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2016. július 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Szerződést kötött a mezőgépek és kapcsolható eszközök vásárlására kiírt pályázat nyerteseivel
a Prosperitati Alapítvány. Az eddigi legtömegesebb gazdaságfejlesztő programpontra
összesen 1310 vajdasági magyar mezőgazdasági termelő pályázott, ebből 473-an részesülnek
támogatásban az alapítvány első körében meghirdetett pályázaton. A nagy érdeklődésre való
tekintettel a korábban 105 millió dináros keretösszeget, 240 millióra emelték ebben a
kategóriában.

Vajdaság

473 gazda nyert támogatást a Prosperitati gépvásárlási pályázatán

Legyen szeptemberben magyarul felvételi!

Elhunyt Magyar László, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész
Imre Társaságának elnöke
2016. Július 10. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja
Életének 61. évében szombaton Ungváron elhunyt Magyar László, a Kárpátaljai Magyar
Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia
(MMA) tagja, Kárpátalja művelődési életének meghatározó alakja - közölte a Boksay József
Kárpátalja Megyei Szépművészeti Múzeum. Magyar László 1955. július 8-án született Csapon.
Az ungvári Iparművészeti Szakiskolában diplomázott 1981-ben. Alkotói szemléletére,
stílusára az impresszionisták voltak nagy hatással.

Kárpátalja

2016. július 9. – Magyar Szó
Mégis csak szerb nyelven zajlott a felvételi vizsga az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán.
Mivel a jogi karon ezúttal sem sikerült az ügyben illetékes személlyel beszélnünk,
sajtóinformációkra támaszkodva megtudtuk, hogy a jogi kar arra hivatkozva, hogy az illetékes
bíróság elfogadta a fellebbezésüket és megsemmisítette a korábbi, ideiglenes, de kötelező
érvényű határozatot, nem szervezték meg a felvételi vizsgát magyar nyelven. És a korábban
bejelentettekkel ellentétben felügyelő sem járt a karon. Ahogyan azt Zoran Milošević
tartományi felsőoktatási és tudományügyi titkártól megtudtuk, mire elkészült a hivatalos
pecsét (új titkárság lévén ezt is meg kellett várni) és mire a felügyelő eljuthatott volna a karra
(a szabályok értelmében legkevesebb három nappal a felügyelő kiérkezése előtt jelezni kell ezt
a kar irányába), addigra a felvételi vizsga már le is zajlott.

Fontos előrelépés az aknaszlatinai veszélyhelyzet megoldása érdekében
2016. július 9. – kormany.hu, karpatalja.ma
A magyar kormányzat közvetítésével, 2016. július 4-8. között megtartotta első tényfeltáró
misszióját az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusa által mozgósított, nemzetközi
szakértőkből álló misszió a kárpátaljai Aknaszlatinán. A Duna Régió Stratégia Miniszteri
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Továbbra is megbízott igazgató lesz a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi
Intézet élén
2016. július 8. – Muravidéki Magyar Rádió
Horvat Elizabeta marad megbízott igazgatóként a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi
Intézet élén. Az igazgatói tisztség betöltésére kiírt pályázatra ugyan négy személy jelentkezett,
de egyik sem tett teljes mértékben eleget a követelményeknek.

Odaadás, önkéntes munka, összetartás – már 90 éve
2016. július 10. – Muravidéki Magyar Rádió
Egy falut egyesületei tartanak életben és tartanak egyben. Az egyik legfontosabb ilyen
alakulat általában az önkéntes tűzoltó egylet. Így van ez Völgyifaluban is, ahol már 90 éve
szolgálja a falu biztonságát, megmaradását, közösségi életét az ÖTE. A jeles jubileumot
szombat délután ünnepéllyel, kultúrműsorral, bállal ünnepelték meg a fiatal és idősebb tagok,
no meg a meghívott tűzoltókollégák és a falubeliek.

KultPult mesetábor Bécsben
2016. július 10. - Volksgruppen
Július első hetében a KultPult bécsi magyar egyesület kreatív dráma-és mesetábort szervezett
nagycsoportos óvodás és kisiskolás gyerekek részére. A bécsi Loffice-ban 16 gyermek vett
részt a programokon, melyeket zene-, drámapedagógusok, illetve népi játék-népművelő
végzettségű pedagógusok állítottak össze.
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2016. július 8. – karpatalja.ma
A Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Kerület és a Görögkatolikus ifjúsági Szervezet (GISZ)
bibliai napokat rendezett-rendez az irgalmasság éve jegyében június 16-a és július 23-a
között számos magyar településen. A játékos-zenés-táncos program levezetését három fiatal
vállalta magára, akik minden helyszínen három-három napot töltenek el a hittanosokkal. A
szervezők eddig Mezőgecsében, Nagybégányban, Palágykomorócon, Salánkon és Csepében
foglalkoztak a helyi és a környékbeli települések hittanosaival.

Muravidék

Zajlanak a görögkatolikus bibliai napok Kárpátalja-szerte

Őrvidék

Biztosi Titkárság koordinálásában, Ukrajna és Magyarország katasztrófavédelmi hatóságai ez
év januárjában közösen kértek segítséget az Európai Bizottság illetékes biztosától a határonátnyúló hatású környezeti veszélyhelyzet átfogó feltárása és megoldási alternatívák
kidolgozása érdekében.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. július 8. – Kossuth Rádió
Tüntetés a szerbiai magyarok országos kisebbségi önkormányzatának szabadkai
ülése után
Tüntetés kísérte a szerbiai magyarok országos kisebbségi önkormányzatának tegnap délutáni
szabadkai ülését. Az ellen tiltakoztak, hogy a Magyar Nemzeti Tanács a Magyar szó napilap és
a Hét nap hetilap alapító okiratát megváltoztatja, és ezzel az új főszerkesztő kinevezése esetén
megvonják a szerkesztőségek véleményezési jogát. Emellett a Magyar szó szabadkai
szerkesztőségéből visszahelyeznek Újvidékre több rovatot.
Lezárult a vajdasági
pályázatainak első köre

magyar

térség-

és

gazdaságfejlesztési

program

A pénteki szerződés aláírásokkal lezárult a vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési
program pályázatainak első köre. Most az értékelésen és a további tervek véglegesítésén van a
sor.
Az olimpiai eszmét népszerűsítik a külhoni magyarok körében
Az olimpiai eszmét népszerűsíti a Magyar Olimpiai Bizottság és Magyar Olimpiai Akadémia a
külhoni magyarok körében is. Csíkszeredában a főkonzulátus adott helyet a sportoló-szurkoló
találkozónak.
Szent László emlékévvé nyilvánítanák 2017-et
Szent László egész Európában számon tartott kiváló uralkodója volt az Árpád-háznak, így
nem véletlen, hogy tiszteletére emlékévvé kívánja nyilváníttatni 2017-et a Báthory-Bem
Hagyományőrző Egyesület. Ezt ma jelentette be a Magyarság Házában Okos Márton elnök, s
amelyhez egyből megnyerték az Emberi Méltóság Tanácsát.
Bethlen-kastély Nap a Maros megyei Bonyhán
A Maros megyei Bonyhán szombaton ismét megrendezi az Erdélyi Református Nőszövetség
és az Árva Bethlen Kata Alapítvány a Bethlen-kastély Napot. A kulturális programokkal és
kézműves vásárral egybekötött szabadtéri rendezvény jótékony célt szolgál: adományokat
gyűjtenek a Bethlen-kastély részére.
Temes megyében több mint 350 gyermek tanulja fakultatív tantárgyként a
magyart
Temes megye húsz településén több mint 350 gyermek tanulja fakultatív tantárgyként a
magyart, azaz hétvégeken, vagy a román nyelvű iskolákban tanórák után, mert a kis
létszámok miatt nem tudnak magyar tannyelvű osztályt beindítani.
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Határok nélkül
2016. július 9. – Kossuth Rádió
A Szépek és szörnyek című meseregény-adaptációval lépett színpadra a
KAMASZK diákszínjátszó kör
A Szépek és szörnyek című meseregény-adaptációval lépett színpadra a KAMASZK
diákszínjátszó kör. Az Aradi Kamaraszínház és a szegedi MASZK Egyesület szervezésében
létrejött kamasztársulat az aradi csiky Gergely Főgimnázium középiskolás korú tanulóiból áll.
A szervezők, köztük Balog József, a szegedi Theater fesztivál igazgatójának célja volt, hogy a
fiatalokat megismertesse kortárs színművészet eszközeivel, egyúttal betekintést nyerjenek a
színházi háttérmunkába is: hogyan készül egy előadás, mi a feladata a műszaknak, ki felel a
díszletért-jelmezekért?
Koprodukciós előadásokat készít a Szabadkai Gyermekszínház
A pénzhiány készteti a Szabadkai Gyermekszínházat, hogy koprodukciós előadásokat
készítsen partnerintézményekkel. A Fehérlófia történetét például a szegedi Kövér Béla
Bábszínházzal viszik színre látványos szabadtéri előadás formájában, gólyalábas színészek
közreműködésével. Árokszállási Márta szabadkai színházigazgatót kérdezi elsőként a
Határok nélkül szabadkai tudósítója.
A megkötött idő – Beszélgetés Csoma Gergellyel
Népmesék mellett varázslások, ráolvasások, rontások, archaikus imák, olvashatók Csoma
Gergely A megkötött idő című munkája közel negyven év sok-sok moldvai útjának az
eredményeként. Hogyan született a könyv, hogyan formálódott négy évtized tapasztalata
könyvvé – kérdezte a Határok nélkül munkatársa a szerzőtől.
Bölcsőtől a fejfáig címmel nyílt grafikai kiállítás Szegeden
Bölcsőtől a fejfáig címmel nyílt grafikai kiállítás a Tisza-parti városban Gyurkovics Hunor
szabadkai képzőművész alkotásaiból, amelyekből album is jelent meg a közelmúltban.
Gyurkovics Hunor grafikái négy Árpád-kori település, Haraszti, Kórógy, Rétfalu és
Szentlászló mindennapi használati tárgyait örökítik meg emlékül az utókornak, s egyben
reménységül, hogy eljön még egy jobb kor, amelyben megbecsülik az évszázadokon át itt élő
és dolgozó elődök örökségét.
Baráti esték – interjú Borsi-Kálmán Béla történésszel
Az 1920-as temesvári levente-összesküvés, illetve az azt követő per volt az egyikfontos témája
a Baráti esték legutóbbi rendezvényének, amelynek meghívottja Borsi-Kálmán Béla történész,
egykori diplomata volt. A Határok nélkül munkatársa erről a perről, előtte pedig temesvári
kötődéséről kérdezte az erdélyi származású történészt.
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Határok nélkül
2016. július 10. – Kossuth Rádió
Beszélgetés a székelyföldi vasemberrel
Kolozsváron született, Sepsiszentgyörgyön nevelkedett. A középiskolát Nyíregyházán
testnevelés tagozaton végezte, itt ismerkedett meg a triatlonnal. A kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetem testnevelés karán úszásra szakosodott Deák Zsombor, aki ma profi
versenyző. Több Európa- és világbajnokságon vett részt, ahol U23-as kategóriában többször
sikerült dobogóra állnia. Beszélgetés a sportolóval – hogyan jutott el Székelyföldről a Triatlon
elitjébe?
Isten szolgálatában és a labdarúgás mellett
A temesvári Jézus Szent Szíve templomban szolgál hatodmagával Barazsói István. István atya
– bár Isten szolgálatába állt – a labdarúgás mellett is elkötelezte magát. Tagja a magyar
katolikus papválogatottnak. Vele beszélgetett a Határok nélkül riportere hivatásról és
hobbiról.
Interjú Felvidék egyik legkeresettebb fotóriporterével
Dr. Virág Mária elhivatottságot érzett, hogy az embereken segítsen, ezért választotta a
szociális munkát. Közben kedvtelésből fényképezett, amely szép lassan hivatássá vált. Ma
már ő az egyik legkeresettebb fotóriporter a Felvidéken.
Ex Libris Díjas a szabadkai zeneiskola tanára
A Magyar Művészetért huszonhatodik gáláján Ex Libris Díjjal tüntették ki az adai Kanalas
Zsófia népzenekutatót, a szabadkai zeneiskola tanárát, aki számos nagy sikert elért fiatal
énekes és kórus vezetője.

Magyar hangok
2016. július 8. – Karc Fm
25 év az erdélyi magyar könyvkiadásban – Könyv- és kiadványbemutató a
Magyarság Házában
25 év az erdélyi magyar könyvkiadásban címmel tartottak könyv- és kiadványbemutatót
június közepén a Magyarság Házában. A rendezvényen a Kolozsvári Művelődés Egyesület és
a sztánai Szentimrei Alapítvány kiadványairól tájékozódhattak az érdeklődők. A teltházas
eseményen a 70. születésnapját ünneplő Szabó Zsolt irodalomtörténész, egyesületi elnök
ismertette a köteteket. A Magyar hangok tematikus műsorában vele és a kolozsvári Kriterion
Könyvkiadó igazgatójával, H. Szabó Gyulával beszélgettünk a rendezvényt követően.
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Kárpát Expressz
2016. július 9. – M1
Máramarosi Koronavárosok találkozója Visken
A koronák újra együtt – a kárpátaljai Visken ezzel a mottóval tartották meg az egykori öt
máramarosi koronaváros találkozóját. A 14. századtól Visk, Huszt, Técső, Hosszúmező és
Máramarossziget évszázadokon át egységes, megbízható védelmi rendszert alkotott a magyar
birodalom határán. Ezek a városok különleges jogokat kaptak a magyar királyoktól,
koronavárosi címet, ami azt jelentette, hogy nem a helyi birtokosoknak tartoztak
elszámolással, hanem közvetlenül a királynak.
Beszélgetés az MKP új elnökével, Menyhárt Józseffel
Mozgalmas év az idei, ha a felvidéki politikát nézzük. Márciusban Szlovákiában választást
tartottak. Az egyetlen magyar érdekeket képviselő párt, az MKP azonban nem jutott be a
parlamentbe. A párt elnöke, Berényi József a voksolást követően lemondott, a felvidéki
magyarság pártja pedig új elnököt kapott, Menyhárt József személyében.
Hazajáró focikupa Tótfaluban
A Délvidék egyik gyöngyszeme a színmagyar település, Tótfalu. Nemrég egy különleges
nemzetegyesítő sporteseménynek adott otthont. Itt rendezték az első Hazajáró focikupát. A
torna névadója a Duna Televízión immár hat éve sikeresen futó, Magyar Örökség-díjas
Hazajáró című műsor.
Kárpát-medencei erdészek háromszéki találkozója
Sepsikőröspatak és a közigazgatásilag hozzá tartozó Kálnok adott otthont az Országos
Erdészeti Egyesület ünnepi vándorgyűlésének, amely részeként az egyesület tagjai ünnepi
közgyűlésén tisztelegtek az elmúlt 150 év erdészeinek értékteremtő tevékenysége előtt.

Térkép
2016. július 9. - Duna World
Szenvedély, szórakozás, gyógyulás, kihívás. Erdélyben is több 100 ezerre tehető azoknak a
száma, akik a természetjárás híveinek vallják magukat. A természet és az épített örökség
óvása, a túrázás és a kulturális örökségek védelme a fő célkitűzései az egyik legrégebbi erdélyi
civil szervezetnek, az Erdélyi Kárpár Egyesületnek. A székelyudvarhelyi szervezet megszokott
programjai mellett különleges túrákat is szervez, amelyeket például babakocsival vagy
kerekesszékkel is lehet teljesíteni.
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Székelyföldön is egyre több fiatal keresi a külföldi munkalehetőségeket. Ha kevesen is, de
akadnak olyanok is, akik jó ötletekkel, kitartó munkával bebizonyítják, hogy odahaza is lehet
boldogulni. 2016-ot a külhoni fiatal magyar vállalkozók évének nevezte ki a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága. A programmal elsősorban a szülőföldön
maradást szeretnék elősegíteni, az e heti adás riportjában egy székelyföldi fiatalember
mutatkozik be, aki ötletes vállalkozásával rést talált az erdélyi piacon.
Máramaros a történelmi Magyarország egyik legnagyobb vármegyéje volt, de ma már csak
szórványban él a magyarság. Érdemes útra kelni és ellátogatni ebbe a térségbe autóval vagy
éppen vonattal is, hiszen az egykori székhelyen, Máramarosszigeten épített örökségek között
sétálhatunk, de a természet is gyönyörű a város környékén. A vidéken még ápolják a magyar
hagyományokat. cserkészcsapatok alakultak és magyar népdalkör is működik Hosszúmezőn.
Vállalkozik és polgári társulást vezet, ez a párosítás nem szokatlan mégis igazi csodabogárnak
számít a felvidéki Bodrogközben Kondás Aranka, aki annak idején olyan helyen nyitott
vendégházat, ahol még a madár sem járt. Mára bebizonyította, hogy érdemes volt nagyot
álmodni és a Bodrogközben is igen, van mit megmutatni. Nemcsak a vendégháza telik meg az
év szinte minden szakában, de közösségi rendezvényei is tömegeket vonzanak.
Komoly eredmények egy különleges sportágban Kárpátalján. A nagyberegi középiskolában
magyarországi sportemberek segítségével hozták létre a teremkerékpáros szakosztály 15 évvel
ezelőtt. Azóta számos érem és kupa árulkodik arról, hogy az iskolában valami egészen
különleges és egyedi sportnak hódolnak, nem kevés sikerrel.

Öt kontinens
2016. július 9. - Duna World
A magyar diaszpóra legfiatalabb cserkészcsapata a San Diego-i, a közösség egy éve hozta létre
a csapatot, számuk azóta gyarapodik, ahogyan a californiai város magyarjainak száma is. San
Diegoban egyre több magyar kutató, orvos fordul meg hosszabb, rövidebb időre, akik
gyermekeikkel érkeznek, éppen ezért egyre nagyobb az igény a hétvégi magyar iskola, a
cserkészet és a néptánc iránt.
Megújulóban van a chilei magyar kolónia. Egyre többen keresik a kapcsolatot a magyar
szervezetekkel, köztük a Chilei Magyar Kulturális Egyesülettel. Ez az oka, hogy a 4000 fős
magyar közösség létszáma folyamatosan bővül, magyar leszármazottakkal. Igaz e mögött
személyes érdekek húzódnak, ma ugyanis divatos a dél-amerikai országban az ha valaki
európai ősökkel, kulturális örökséggel rendelkezik.
Az angliai Reading városi Magyar Iskola a legjobb példa arra, hogy közösségi összefogásból is
születhetnek nagy dolgok. A hétvégi magyar iskola három éve alakult meg, három lelkes szülő
kezdeményezésére. Az intézmény a mai napig teljesen önfenntartó, a működéshez szükséges
kereteket a szülőktől jelképesen beszedett tandíjból fedezik. Az oktatási intézmény nem csak
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működésében hanem tantervében is egyedi. A magyar nyelv átadása mellett, a magyar
gasztronómia átadására is nagy hangsúlyt fektetnek.
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