Indulni készül a parlamenti választáson az EMNP
2016. július 18. – Krónika, Erdély Ma
Készül az év végi parlamenti választásra az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), amely a
későbbiekben dönt arról, hogy milyen formában – saját jelöltlistával, független jelöltek
támogatásával vagy koalícióban – indul a megmérettetésen. Az alakulat hétfői
közleményében számolt be arról, hogy vasárnap a Székelyudvarhely közeli
Székelyszentléleken tartották az EMNP országos választmányának ülését, amelyen a testület
elnökének Sándor Lajost, Szentegyháza alpolgármesterét választották. Munkáját alelnökként
Bereczki Ferenc, a néppárt Maros megyei elnöke segíti majd. Az országos választmány
egyébként a néppárt két országos küldöttgyűlése közti időszakban a szervezet legfelső
politikai döntéshozó testületeként működik.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Antal Árpád: kell a régióreform
2016. július 22. – Krónika, szekelyhon.ro
Nem hiteles, ha az a kormány tervezi a közigazgatási reformot, amelynek bevallottan
decemberig szól a mandátuma – jelentette ki csütörtökön Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád
polgármester. Az elöljáró újságírói kérdésre kifejtette, a közigazgatási átszervezéshez
alkotmánymódosításra van szükség, az alaptörvényt pedig nem lehet a választások előtt
megváltoztatni. Úgy véli, a következő négy évben kötelező módon napirendre kerül a
közigazgatási átszervezés. A székelyföldi politikus abban reménykedik, hogy ezúttal a
kormány képviselői és a román pártok belátják, úgy is lehet régiósítani, hogy az erdélyi
magyarságnak is jó legyen. Antal Árpád emlékeztetett, az elmúlt években az RMDSZ három
alkalommal akadályozta meg a régiósítást, nem azért, mert nem tartja fontosnak a
közigazgatási átszervezést, hanem azért, mert a kormány minden esetben olyan tervezetet
erőltetett, ami a magyarságnak nem volt jó, de a halogatással az ország is veszített.

Petőfisek Kárpátalján
2016. július 20. – Kárpátalja, karpatalja.ma
,,Mi is éltetni akarjuk a maroknyi magyarságot…” – vallották a Kárpátalján járt ösztöndíjasok
hazaérkezve küldetésükből, amikor a Magyarság Házában megrendezett záró konferencián
megosztották társaikkal eredményeiket, tapasztalataikat, élményeiket. Ukrajnában ma
megközelítőleg 150 ezer magyar lakos él, jelentős részük szórványban. A városok közül
Beregszászban laknak a legtöbben magyarok, közel 12 ezren. A Petőfisek tevékenysége
azonban nem a tömbben élő magyarságra koncentrálódott, hanem a nehezebb helyzetben
élőkre. Azokon a településeken teljesítettek szolgálatot, ahol a magyarok aránya jellemzően
20% alatt van.
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2016. július 18. – Krónika, MTI
A júniusi választásokon megújult székelyföldi önkormányzatokhoz intézett felhívásban kérte
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) állandó bizottsága, hogy azok az önkormányzatok is
fogadják el az SZNT által javasolt autonómiapárti határozatot, amelyek ezt nem tették meg
eddig. Az SZNT korábbi felhívásának a 153 székelyföldi önkormányzatból 62 tett eleget. Ezek
az önkormányzatok testületi határozatban nyilvánították ki az általuk képviselt közösség
autonómiaigényét. Kinyilvánították, hogy egyetlen, de különálló közigazgatási egységbe
akarnak tartozni, mely a Székelyföld nevet viseli, amely számára törvény szavatolja az
autonómiát, és amelynek területén az állam nyelve mellett hivatalos nyelv a magyar is.

Erdély

Autonómiapárti határozatok elfogadását kéri az SZNT

Több mint száz román nyelvű turisztikai beszámoló Háromszékről
2016. július 18. – Krónika
Eddig négy alkalommal láttak vendégül román bloggereket és sajtósokat Kovászna megyében,
ezeknek köszönhetően pedig több mint száz turisztikai beszámoló jelent meg a román
televíziókban vagy online felületen. Grüman Róbert, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke, aki
korábban a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület elnökeként koordinálta a projektet,
mintegy kiértékelőképpen elmondta, a megyébe érkező turisták 75 százaléka román
nemzetiségű, így a látnivalókat, az idegenforgalmi lehetőségeket hiteles, román nyelvű
forrásokon keresztül próbálják népszerűsíteni. „Lehetett volna úgy is reklámozni, hogy
országos lapban egész oldalas hirdetést jelentetünk meg, azonban ezek a beszámolók sokkal
többet mondanak” – fogalmazta meg Grüman. Meglátása szerint aki két-három napos
kikapcsolódásra keres úti célt, nem színes prospektusokat lapoz, hanem az interneten keres
rá, hogy egy adott megyében mit lehet tenni három nap alatt.

Csak ősszel dönt az EMNP a választásokon való részvételről
2016. július 18. – maszol.ro
Az Erdélyi Magyar Néppárt választmánya őszre halasztotta a döntést a pártnak az év végén
tartandó parlamenti választásokon való részvételéről - mondta az MTI-nek Szilágyi Zsolt
pártelnök hétfőn. Szilágyi kifejtette, a Székelyszentléleken vasárnap tartott választmányi
ülésen a döntő többség támogatta azt az elvet, hogy az EMNP-nek nem szabad
cserbenhagynia szavazóit, támogatóit. "Az a kívánatos, hogy az EMNP jelöltjei jelenjenek meg
ezeken a választásokon" - fogalmazott a pártelnök.

„Állagmegőrzés” a vásárhelyi orvosi magyar tagozatán
2016. július 18. – Krónika, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen
Továbbra is „megtűrt státusban kívánja tartani” a magyar orvos- és gyógyszerészképzést a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) román vezetése. „Állag- és
állománymegőrzésre” rendezkedik be a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
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Megszűnt Mezei János hatósági felügyelete

Erdély

(MOGYE) magyar tagozata azt tapasztalván, hogy hátrányos helyzetének fenntartása
országos ügy Romániában, és a bukaresti kormányzat részéről nincs politikai akarat a magyar
sérelmek orvoslására – mondták az egyetem magyar tagozatának vezetői hétfői
sajtótájékoztatójukon.

2016. július 18. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro
Jogerősen megszüntette a Mezei János volt gyergyószentmiklósi polgármester ellen elrendelt
hatósági felügyeletet a marosvásárhelyi táblabíróság. Mezei most már minden akadály nélkül
találkozhat, kapcsolatba léphet utódjával, Nagy Zoltánnal, de azokkal a személyekkel is, akik
érintettek voltak a vizsgálatban. A Hargita megyei törvényszék korábban rendre a tiltó
rendelkezések megszüntetése mellett döntött, de az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály
fellebbezésére a marosvásárhelyi táblabíróság mindig meghosszabbította a hatósági
felügyelet érvényességét, pénteken azonban jogerősen megszüntette a tiltó rendelkezéseket a
volt polgármesterrel szemben.

A Farkas utca idén is a Kolozsvári Magyar Napok lelke
2016. július 19. – Krónika
Ahogy minden évben, idén is fesztiválutcaként üzemel a Kolozsvári Magyar Napok ideje alatt
a Farkas utca: népzene, operett, változatos könnyűzenei műfajok kavalkádja várja az
érdeklődőket az itt felállított színpad vonzáskörzetében augusztus 14. és 21. között – közölték
a kincses városbeli magyar napok szervezői.

Kelemen Tibor: a feketemunka is kihat az átlagbér alakulására
2016. július 19. – Krónika
A feketemunka is alakítja az átlagbért – fogalmazta meg keddi sepsiszentgyörgyi
sajtótájékoztatóján Kelemen Tibor. A Kovászna megyei munkaerő-elhelyező ügynökség
igazgatója szerint a székelyföldi bérek azért is alacsonyak, mert Hargita és Kovászna
megyében a vállalkozók tisztességesen fizetik az adókat, törvényesen foglalkoztatják
alkalmazottaikat, ezért nagyobbak a kiadásaik, mint azoknak, akik feketén dolgoztatnak.

Mégsem folytatják a sztráda építését Bihar megyében
2016. július 20. – Krónika
Az ígéretek ellenére nem folytatódott július elején a Bors és Berettyószéplak közötti 60
kilométeres sztrádaszakasz építése – úgy tűnik, a szakminiszter elhallgatott egy helyszíni
ellenőrzést. Eközben gondok merültek fel a Gyalu–Magyarnádas-szakaszon is.

Budapesti támogatás Csűry István püspöknek
2016. július 20. – Krónika, maszol.ro
Támogatja Csűry István királyhágómelléki református püspököt Soltész Miklós, a magyar
kormány egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki
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Kolozsvári tájékoztató az októberi kvótareferendumról
2016. július 20. – Krónika
A határon túli magyar állampolgároknak a kötelező betelepítésről szóló referendumon való
részvételéről tartott sajtótájékoztatót szerdán Kolozsváron Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási
Iroda (NVI) elnöke. Elmondta, az október 2-ra kiírt referendumon minden, állandó
magyarországi lakcímmel, szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár, illetve minden
határon túl élő, regisztrált, szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár szavazhat. Pálffy
Ilona arról tájékoztatott, hogy azok a külhoni magyarok, akik a 2014-es parlamenti
választásokon már bekerültek a választói névjegyzékbe, nem kell ebben az esetben is
regisztráljanak, ők az októberi népszavazáson is szavazhatnak. Ettől függetlenül ők is kapnak
tájékoztató levelet a Nemzeti Választási Irodától arról, hogyan működik a levélben szavazás.

Erdély

szerdai nagyváradi sajtótájékoztatóján köszönetet mondott az idén újabb püspöki
mandátumra pályázó egyházfőnek, munkatársainak és az egész egyházkerületnek mindenért,
amit az egyházért, a magyarságért, a keresztény Európáért tesznek.

Egy hét múlva startol az EU Tábor
2016. július 20. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Tizenharmadik alkalommal szervezi meg az EU Tábort a Magyar Ifjúsági Értekezlet, az
RMDSZ Ügyvezető Elnöksége és a Kós Károly Akadémia. Idén július 27 és 31. között, újult
helyszínen zajlik majd: a zeteváraljai Natur Air Park ad otthont az „A fiatalok Európája”
mottóval szervezett tábornak. Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke szerint a minden évben több
száz fiatal számára találkozási pontot jelentő EU Táborban az eddigiekhez hasonlóan idén is
az aktuális európai problémákra fektetik a hangsúlyt.

Korábban megkezdődhet a Szülőföldön magyarul támogatás kifizetése
2016. július 20. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Várhatóan augusztustól, de legrosszabb esetben is szeptembertől elkezdődik a Szülőföldön
magyarul program keretében a nyertes pályázók kiértesítése és kifizetése - tájékoztat a
Vásárhelyi Hírlap. Kovács-Ferenczi Noémi programkoordinátor a lapnak elmondta, egyelőre
még nincs a kifizetésre vonatkozó pontos dátum, de mihelyt lesz, közölni fogják a program
hivatalos oldalán.

Népszavazás székelyföldiekkel is
2016. július 21. – szekelyhon.ro
A határon túli magyar állampolgároknak a kötelező betelepítésről szóló referendumon való
részvételéről tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Csíkszeredában Pálffy Ilona, a Nemzeti
Választási Iroda (NVI) elnöke. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán a házigazda
Zsigmond Barna Pál főkonzul és Pálffy Ilona mellett Wetzel Tamás miniszteri biztos is jelen
volt.
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2016. július 22. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
A Kultúrpalota tükörtermében közeli munkatársai társaságában tartotta meg első
sajtótájékoztatóját Maros megye tanácselnökeként Péter Ferenc. Két nyelven beszélt
mindarról, amit a legfontosabb tennivalóinak tart: a kerelőszentpáli hulladéktároló
megnyitása, a reptér és a turizmus fellendítése, az utak javítása, a Kultúrpalota és a megyei
kórház felújítása. Szováta egykori polgármestere otthonosan mozog a közigazgatás
útvesztőiben, így gyorsan összegezte a legfontosabb teendőket.

Erdély

Infrastruktúra-fejlesztésre összpontosít Péter Ferenc

Csak részben törölték el az Izsák Balázsra kirótt bírságot
2016. július 22. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro
A marosvásárhelyi bíróság csak részben törölte el csütörtöki elsőfokú ítéletében azt a tízezer
lejes bírságot, amelyet Izsák Balázsra, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökére rótt ki a
csendőrség a székely szabadság napjává nyilvánított március 10-én Marosvásárhelyen tartott
felvonulás és tüntetés szervezéséért – közölte honlapján a bíróság. A bíróság eltörölte azt a
hatezer lejes büntetési tételt, amelyet a rendezvény időtartamának, útvonalának, illetve
helyszínének be nem tartására vonatkozó törvénycikkelyre hivatkozva rótt ki a csendőrség.
Megalapozottnak találta viszont azt a négyezer lejes büntetési tételt, amelyet a be nem
jelentett, be nem iktatott vagy betiltott rendezvény megtartására vonatkozó törvénycikkely
alapján rótt ki a hatóság.

Kelemen Hunor: idén sem vagyunk megkerülhető politikai erő
2016. július 22. – maszol.ro
Az RMDSZ számára a következő hetekben az az egyik legfontosabb feladat, hogy a racionális
érvek mellett olyan érzelmi hozzáadott értéket fogalmazzon meg a parlamenti választásokra,
amellyel a mozgósítás sikeresebb lesz – nyilatkozta a Maszolnak adott interjúban Kelemen
Hunor. A szövetségi elnök szerint a választási előkészületek hívószavai a bátorság és az
egyenes beszéd.

Az évek során több felsőoktatási intézmény is kivonult Csíkszeredából
2016. július 22. – szekelyhon.ro
Néhány esztendő alatt száznyolcvan fokos fordulat következett be a csíkszeredai egyetemi
kínálatban: néhány román magánegyetem a „diplomaosztása” után – munkája végeztével –
gyakorlatilag kivonult a városból, hátra hagyva a terepet a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetemnek. Az egyetemek kihelyezett tagozatainak megszűnésére több
magyarázat van.

Közzétette az RMDSZ a tavalyi költségvetését
2016. július 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Erdély Ma
Közzétette az RMDSZ a honlapján a tavalyi költségvetését, miután bírálatok érték amiatt,
hogy átláthatatlan, mire költi a számára biztosított román állami támogatást, amelyet a
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Erdély

romániai magyarság érdekképviseleti szervezeteként kap – adta hírül pénteken este a
Transindex hírportál. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke május elején az MTI-nek úgy
nyilatkozott, eddig sem volt és ezután sem lehet titok, hogy a szövetség mire fordítja a román
költségvetési támogatást. Az RMDSZ elnöke azt követően nyilatkozott, hogy az Átlátszó
Erdély blog cikksorozatot tett közzé, amelyben a román kormányhoz benyújtott közérdekű
adatigénylés révén megszerzett dokumentumok alapján próbált betekintést nyerni az RMDSZ
pénzügyeibe.

Sokkal népszerűbb idén a Sapientia Csíkban, mint tavaly
2016. július 24. – szekelyhon.ro
Minden várakozást felülmúlt a jelentkezők száma a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Karán, a beiratkozási időszak első hetén 70
százalékkal többen jelentkeztek, mint a tavaly ilyenkor.

2016. július 18. – Felvidék Ma
Tizenöt évvel azután, hogy Somorja városa és a Billa szerződésben rögzítette, a városba
költöző üzletlánc helyi üzletében lévő áru fajtáinak fő kategóriái kétnyelvűen lesznek
feltüntetve, végre megjelentek az első magyar feliratok is a polcok fölött – közölte a somorjai
Via Nova ICS közösségi oldalán. A szerződésben rögzítetteket talán mindmáig figyelmen kívül
hagyta volna a Billa vezetősége, ám két évvel ezelőtt a szervezet levelet küldött az
üzletláncnak, amelyben felhívták a figyelmet a mulasztásra. Ezt aztán többször is
megismételték, mivel azonban sem a személyes, sem a somorjai képviselők által aláírt levélre
nem érkezett válasz, idén tavasszal a Via Nova ICS somorjai vezetője, Méry János telefonon
vette fel a kapcsolatot az üzletlánc vezetésével.

Felvidék

Kétnyelvű feliratok a somorjai Billában – 15 évet kellett várni rá

Bukovszky a nemzetiségi oktatás helyzetéről tárgyalt az Állami Pedagógiai
Intézetben
2016. július 19. – bumm.sk
Bukovszky László, a nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos munkalátogatáson járt az
Állami Pedagógiai Intézetben. A kormánybiztos megvitatta az intézet vezetőjével a
nemzetiségi oktatás jelenlegi helyzetét és annak perspektiváit. Az eszmecsere során szó esett
a nemzetiségi oktatás előkészítés alatt álló tervezetéről, az állami közművelődési programok
innovációjának lehetőségeiről, a nemzeti kisebbségek oktatási intézményeinek
kerettanterveiről, az iskolákban tapasztalt tankönyhiányról, valamint a nemzeti kisebbségek
oktatási intézményeiben vezetett pedagógiai dokumentáció kapcsán a kisebbségi
nyelvhasználat kérdéseiről is.
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2016. július 20. – bumm.sk
Június és július hónap folyamán zajlottak a diplomaátadó ünnepségek a Selye János
Egyetemen. Az Akadémiai Információs Rendszer összetett fejlesztésének köszönhetően az
idei akadémiai évben a szlovák és az angol kétnyelvű diploma mellett első ízben szlovák és
magyar kétnyelvű diplomák is kiosztásra kerültek.

Felvidék

Magyar nyelvű diplomákat osztottak a Selye János Egyetemen

2016. július 19. – Vajdaság Ma
Ismeretlen tettesek kék festékkel öntötték le Damjanich János adai domborművét –
olvasható a Vajdasági Magyar Szövetség adai községi szervezetének kedden délután kiadott
közleményében, amely emlékeztet arra is, hogy a domborművet Ada testvértelepülése,
Budakalász ajándékozta a Tisza-parti községnek.

Az Újvidéki Egyetem a második körben is várja a leendő gólyákat
2016. július 20. – Vajdaság Ma
A szerbiai állami egyetemeken befejeződött az első iratkozási kör, s meghirdették a
fennmaradt szabad helyeket szeptemberre. Újvidéken a legtöbb egyetemi karon maradt
szabad hely. A 31 belgrádi egyetemi kar közül kilenc szervez felvételit a szeptemberi iratkozási
körben, az Újvidéki Egyetemnek pedig a legtöbb kara várja a továbbtanulásra vállalkozókat
szeptemberben is. A Jogtudományi, az Orvosi és a Mezőgazdasági Kar még nem tette közzé a
fennmaradt szabad helyeket. A legtöbb hely a Műszaki Tudományok Karán maradt, s a 375
helyből 60 az állami költségvetés terhére. A Közgazdasági Karon megmaradt 297 hely
mindegyike önköltséges.

Vajdaság

Ada: Festékkel öntötték le Damjanich János domborművét

Megtelnek a bánáti szórványkollégiumok
2016. július 20. – Magyar Szó
A vakáció még nagyban tart, de a bánáti katolikus szórványkollégiumokban már az őszi
tanévkezdésre gondolnak. Jó hír, hogy vannak jelentkezők, akik majd a távozó kollégisták
helyére kerülnek. Vagyis az elvándorlás és a gyerekhiány ellenére a szórványban még vannak
olyan magyar fiatalok, akik itthon akarnak továbbtanulni – lehetőleg a saját anyanyelvükön.

Illés napot ünnepeltek Temerinben
2016. július 21. – Vajdaság Ma
163 évvel ezelőtt hatalmas jégverés pusztított a temerini határban, és szinte teljesen elverte az
éves gabonatermést. Ekkor tettek fogalmat a helyiek az Illés nap megünneplésére, és július
20-át a hagyományőrző nép azóta is megüli. Az ötnaposra kerekedett program keretében az
idén is számos kiállítást, hangversenyt, könyvbemutatót, művelődési műsort tartottak, és
tartanak még egészen a hét végéig.
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2016. július 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A zentai községi képviselő-testület mielőbb tegyen lépéseket a TE-TO Cukorgyár Rt.
működésének fenntartása érdekében – irányozta elő az a határozatjavaslat, amelyet a községi
képviselő testület pénteki, rendkívüli ülésén, tizenegy ellenzéki képviselő kezdeményezésére
vitattak meg. A testület hosszas vita után végül 14 ellenző és 13 támogató szavazattal
elutasította a javaslatot.

Völner: A magyar hadtörténet egyik legnagyobb diadala a nándorfehérvári
győzelem

Vajdaság

Zenta: Rendkívüli képviselő-testületi ülés, határozat nélkül

2016. július 22. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Díszsortűzzel és ünnepi menettel emlékeztek ma a nándorfehérvári diadal 560. évfordulójáról
Budapesten. A központi programok péntek délelőtt fél 10-kor a Lánchíd és a Parlament közé
eső Duna-szakaszon kezdődtek, egy tűzoltóhajó nemzeti színű dísz-vízsugárral tisztelgett,
majd az ünnepi hajókötelék és a sortűz után megindult a díszmenet a budai Várba. A Hunyadi
János-szobornál 11 órakor kezdődött az ünnepi koszorúzás, majd a diadal előtt tisztelgő déli
harangszó után emlékműsor zárta a rendezvényt.

Létrejött a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumának vajdasági
regionális szervezete
2016. július 23. - Pannon RTV
Ünnepélyes keretek között tartották meg ma délelőtt Zentán a Kárpát-medencei Magyar
Gazdák Egyeztető Fóruma vajdasági regionális szervezetének alakuló ülését. Elsőként
térségünkben jött létre a fórum regionális szervezete. A Kárpát-medencei Magyar Gazdák
Egyeztető Fóruma létrehozását még a ’90-es években kezdeményezték a gazdaszervezetek,
annak érdekében, hogy egységbe tömörítsék a Kárpát-medence magyarságának
mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozó érdekvédelmi szervezeteit. A fórum 2013-ban alakult
meg.

Az év végéig befejeződhet a hatodik fázis
2016. július 23. – Magyar Szó
Az 1854-ben épült Népszínház felújítása, a bontást követően 2007-ben kezdődött. Az elmúlt
kilenc év során többször is voltak leállások. Jelenleg teljes gőzzel folyik az ötödik fázis
befejezése, és napokon belül kiírhatják a hatodik fázisra a közbeszerzési pályázatot, amely
után egy kis rész kivételével teljes egészében befejeződnek a külső munkálatok. A beruházás
eddig 830 millió dinárba került, a becslések szerint a befejezéshez 1,3 milliárd dinár hiányzik.
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2016. július 21. – Kárpátalja, karpatalja.ma
A Kárpátalja laphoz fordultak olvasók, jelezve, hogy a Beregsurány–Asztély (Luzsanka)
határátkelőhelyen érvényes ukrán útlevéllel és érvényes schengeni vízummal
visszafordították őket a magyar rendőrség munkatársai. Az ügyben Buhajla József ungvári
magyar főkonzult kérdeztük. A főkonzul elmondta: Tehát amikor az útlevelében érvényes
schengeni vízummal egy ukrán állampolgár elindul a schengeni övezetbe, a határon a
rendőrség teljes joggal kérheti tőle azokat az eredeti dokumentumokat, amelyek alapján mi
vízumot állítottunk ki a részére.

Újabb kétmillió forint adomány Kárpátaljának

Kárpátalja

A vízum ígérvény

2016. július 21. – Kárpátalja
Gyógyászati segédeszközöket, felnőtt pelenkákat, babatápszereket, ruhákat, iskolatáskákat,
újságokat, tisztálkodási szereket tartalmazott az az adomány, melyet július 19-én adott át
Kárpátalján a Magyar Református Szeretetszolgálat. Dercenbe, Péterfalvára, Balazsérra,
Nagyszőlősre, Ökörmezőre, a beregszászi Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai
Központjába és a beregszászi kórház gyermekosztályára jutott el a Szeretetszolgálat kétmillió
forint értékű adománya.

„Elmegy a kútágas, marad csak a kútja…” – Távoznak a fiatal tanárok
2016. július 21. – karpatalja.ma
A kárpátaljai magyarság fennmaradása szempontjából égetően fontos lenne értelmiségünk
helyben maradása, hisz’ egy tanárok, orvosok, ügyvédek nélküli nemzeti kisebbség sokkal
hamarabb és könnyebben beolvad, mint egy közösséget összefogó, érte kiálló, érdekeit
szolgáló értelmiséggel megerősített nemzetiség. Az elmúlt tanévben a 27 fős tanári kar hat
tagja is felmondott, ötük ma már Magyarországon él, s közülük négyen a szakmájukban
helyezkedtek el. És mindannyian fiatal pedagógusok. Akik maradtak, azok negyven év
fölöttiek… – tájékoztat Sőtér Géza, a Nagypaládi Móricz Zsigmond Középiskola igazgatója.

XXI. Péterfalvai Népzenei, Néptánc- és Kézművestábor

Pótválasztások: újra teljes összetételben a tanácsok
2016. július 20. - Népújság
hodos2916Vasárnap a Hodosi községben pótválasztásokat tartottak. A választópolgárok egy
községi tanácstagot és két nemzetiségi közösségi tanácstagot választottak. A szavazáson a
választópolgárok 45 százaléka vett részt.
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2016. július 22. – Kárpátalja, karpatalja.ma
Őseink különleges folklórvilágának hagyatéka csak akkor él igazán, ha az utódok
továbbörökítve ápolják és továbbadják azt. Ezt a nemes célt kezdték el 21 évvel ezelőtt
megvalósítani a viski származású Pál család tagjai. Az ő kitartó, fáradságos munkájuknak
köszönhetően mára már Kárpátalján is kinevelődött egy folkgeneráció.
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Napközis magyar táborok Bécsben
2016. július 23. - Volksgruppen
Sok-sok kaland, barátok és önfeledt szórakozás a nyári szünetben is. Idén ismét több
napközis táborba is várja bécsi helyszínnel az ausztriai magyar gyerekeket az Ausztriai
Magyar Pedagógusok Egyesülete. Idén például gyermekeknek szóló jóga-tábor is lesz
augusztus 1. és 5. között.

Újraindultak Prágában 12 év után a magyar nyelvű katolikus szentmisék
2016. július 24. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk
Tizenkét év után vasárnap újra magyar nyelvű katolikus szentmisét tartottak Prágában. Mint
arról korábban, elsőként portálunk is beszámolt, a magyar nyelvű szentmisék újraindítását
évek óta kérték a csehországi magyar civil szervezetek, s Dominik Duka prágai érsek
közbenjárására július elsejétől két évre Prágába helyezték át Balga Zoltánt, aki korábban
Ipolyvisk plébánosa volt.
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Csehország

2016. július 24. - Volksgruppen
A nyári szünetben is intenzív nyelvoktatás zajlik a Kismartoni Főiskolán. Az főiskolát munka
mellett esti iskolában végzők, kéthetes intenzív, interaktív kurzuson mélyíthetik el tudásukat
a kelet-európai nyelvekből. A horvát tanfolyam diákjai az ORF kismartoni stúdiójába is
ellátogattak.

Őrvidék

Nyári képzés a Kismartoni Főiskolán
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. július 22. – Kossuth Rádió
Kárpát-medencei magyar pártvezetők fóruma Tusnádfürdőn
Itthon a Kárpát-medencében címmel rendezték meg a határon túli magyar pártvezetők
fórumát az erdélyi Tusnádfürdőn zajló 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen péntek délelőtt
a Lőrincz Csaba sátorban.
Kárpát-medencei polgármesterek a világpolitika viharában
A bálványosi szabadegyetem egyik pénteki kiemelt rendezvénye volt néhány magyarországi és
határon túli magyar vezető beszélgetése a Kós Károly sátorban. A Határok nélkül munkatársa
a helyszínen járt.
Autonómiák és világpolitikai fejlemények – kerekasztal-beszélgetés a bálványosi
szabadegyetemen
Európa lakosságának 85 százalékát teszik ki a többségi nemzetek képviselői, 10 százalékát a
kisebbségi nemzeti közösségek tagjai és 5 százalékát a migránsok. Ez a 10 százalék azonban a
megérdemeltnél jóval kisebb figyelmet kap az Európai Unióban – hangzott el az Autonómiák
és világpolitikai fejlemények című beszélgetésen. Interjú Szili Katalin miniszterelnöki
megbízottal.
Izsák Balázs az SZNT határozatairól és a nemzetközi fellépésről
A bálványosi szabadegyetem előtt nyilatkozott a Határok nélkül munkatársának Izsák Balázs,
a Székely Nemzeti Tanács elnöke az SZNT nemrég elfogadott határozatairól és a nemzetközi
fórumokon folytatott küzdelemről.
Az
erdélyi
szórványoktatás
helyzetéről
tanácskoztak
a
bálványosi
szabadegyetem Bethlen Gábor sátrában
Tusnádfürdőn a szórványközösségek anyanyelvi oktatását elemző beszélgetésen riasztó
adatokat ismertettek a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet tanulmánykötetéből. A
Határok nélkül munkatársa az egyik budapesti szerzőt, Kapitány Balázst kérdezte.

Határok nélkül
2016. július 23. – Kossuth Rádió
Az idei nyár egyik újdonsága volt a Kriza János népzenei sátor a Bálványosi
Nyári Szabadegyetemen
Természetesség és őszinteség a legnagyobb kincs, amit a népzenészek elvittek a bálványosi
nyári szabadegyetem és diáktábor Kriza János népzenei sátrába, amely az idei nyár egyik
újdonsága, és amely zenei esteknek, zenetanításnak, táncháznak adott otthon. A
házigazdával, Pál Istvánnal beszélgetett a Határok nélkül munkatársa.
Transzcendencia címmel nyílt kiállítás a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen
Transzcendencia címmel nyílt kiállítás a Németh Géza és Kriza Judit házaspár gyűjteményből
a Bálványosi Szabadegyetem nulladik napján a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti
Központban. A megnyitón készültek a Határok nélkül munkatársainak beszélgetései. Az első
Szepes Hédi művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával.
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Az erdélyi kastélyok sorsa is terítékre került Tusnádfürdőn
Az erdélyi kastélyok sorsa is terítékre került Tusnádfürdőn. Ezeknek az olykor romos, olykor
kiemelkedően jól sikerült felújításon átesett épületeknek a hasznosítási lehetőségeiről
beszélgettek a Kastély Erdélyben: egyedi megoldások vagy hálózatban gondolkodás? című
kerekasztal-beszélgetés résztvevői.
Oláh Gál Elvira Nobile Officium című könyvét mutatták be Tusnádfürdőn
"Az elmúlt század erősen próbára tette az erdélyi magyar történelmi családokat. De ahogy a
mondás tartja, nem az a legény, aki üti, hanem az, aki állja. És ők többségükben állták a
sarat." - írja Molnár Vilmos, Oláh Gál Elvira Nobile Officium című, Az erdélyi magyar
történelmi családok a XX. században alcím interjúkötete előszavában. A Kossuth rádió
csíkszeredai tudósítója erdélyi magyar történelmi családok leszármazottaival beszélgetett, és
írta meg 20. századi történetüket.

Határok nélkül
2016. július 24. – Kossuth Rádió
Magyar állampolgárok a nagyvilágban – kerekasztal-beszélgetés Tusnádfürdőn
Az egyszerűsített honosítás révén eddig több mint 800 ezer nemzettársunk lett
polgártársunk, azaz ennyien szerezték meg vagy kapták vissza a magyar állampolgárságot, s
lettel ezáltal közjogilag is a magyar nemzet részévé. A külhoni magyar állampolgári minőség
folyamatos és dinamikus változáson megy át – hangzott el a Magyar állampolgárok a
nagyvilágban című kerekasztal-beszélgetésen Tusnádfürdőn.
A Kisebbségi Jogvédő Intézet bemutatkozása a bálványosi szabadegyetemen
Házhoz megy a jogvédelem is a Kárpát-medencében – a bálványosi nyári szabadegyetemen
mutatkozott be a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet. A Határon nélkül munkatársa az
intézet igazgatóját, Csóti Györgyöt kérdezte.
Beszélgetés a volt kommunista titkosszolgálat működéséről és a kommunista
munkatáborok történetéről
A bálványosi nyári szabadegyetemen a volt kommunista titkosszolgálat működése, az
ügynökhálózat és a kommunista munkatáborok története állandó téma volt. És volt román
résztevő is. Az egyik vita után készült a Határok nélkül riporterének összeállítása.
A Márton Áron Emlékévről is tanácskoztak a bálványosi szabadegyetemen
2016-ot, Márton Áron erdélyi magyar mártír püspök születésének 120. évfordulóját a magyar
állam emlékévvé nyilvánította. Hol tart most Márton Áron boldoggá avatási folyamata? –
érdeklődött a Márton Áron Emlékévvel kapcsolatos egyik tusnádfürdői beszélgetést követően
a Határok nélkül riportere.
Erdő nélkül nincs Erdély
Tavaly 30 ezer telefonos bejelentés volt Romániában az illegális közúti rönkszállítással
kapcsolatban, pár napja pedig mobiltelefonos alkalmazással is lehet ellenőrizni, hogy egy-egy
fuvar körül minden rendben van-e. A civil szféra egyre aktívabb a törvénytelen fakitermelés
megakadályozásával kapcsolatban, azonban arra is szükség lenne, hogy a hatóság is
alkalmazzák a törvényeket.
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Hitünkből értékek következnek – Németh Zsolt könyvének bemutatása
Tusnádfürdőn
Németh Zsolt a kezdetektől szervezi a bálványosi szabadegyetemet. Az Országgyűlés külügyi
bizottságának elnöke Hitünkből értékek következnek című könyvét mutatták be csütörtökön
Tusnádfürdőn. A könyv Németh Zsolt 2010-14 közötti írásait és beszédeit tartalmazza.

Kárpát Expressz
2016. július 23. – M1
Megrendezték a 4. Martfesztet
Felvidéki fiatalokkal telt meg egy hosszú hétvégére a martosi Feszty Park. Az idén már
negyedszer megrendezett Martfeszt négy fő pillérre épül. A napokat egy-egy nagy jelentőségű
történelmi személynek szentelték. Így lett a csütörtöki nap Feszty Árpád-emléknap.
Helyi magyar gazdák összefogása a székelyföldi Csíkszépvízen
A multinacionális áruházláncok megjelenésével Erdélyben is egyre nehezebb a sorsa a helyi
termelőknek. Székelyföld pár településén azonban látványos eredmények születtek a gazdák
társulásából. A Lámpás Program kidolgozói egy olyan üzleti modellt népszerűsítenek a
térségben, amely a gazdaság érdekképviseletét és megélhetését biztosíthatja.
Fiatal gazdák szövetkezete a délvidéki Óbecsén
Példaértékű összefogás Óbecsén – a Kárpát Expressz stábja Délvidék szívében, Óbecsén járt.
A település híres „zsíros” földjeiről. A 262-es szövetkezetet néhány óbecsei magyar alapította,
akik közül mindnyájan földműveléssel foglalkoztak.
Kurucfeszt és Turul Ünnepség Kárpátalján
Az elmúlt hétvégére Tiszapéterfalva a kárpátaljai magyarság szellemi és gazdasági
központjává vált. Egymást váltották a nívosabbnál nívósabb rendezvények. Mindezek célja a
helyi magyarság összekovácsolása volt. Kevesen tudják, hogy a Rákóczi Szabadságharc első
győztes csatája Kárpátalján zajlott. Esze Tamás kurucai Tiszaújlak és Tiszapéterfalva
határában futamították meg az ellenséget. Erre az eseményre emlékeznek minden év
júliusában a kárpátaljai magyarok.

Öt kontinens
2016. július 23.
Szelet György szerint a hit, a remény és a szeretet minden nehézségen átsegít, vallja ezt úgy,
hogy a II. világháború alatt gyermekként megélte szülővárosának lebombázását, volt szovjet
hadifogoly, az 1956-os szabadságharc brutális vérbefojtása után pedig elhagyni kényszerült
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Magyarországot. A sebész,- nőgyógyász orvos a tengerentúlon kezdett új életet, ahol komoly
küzdelmek után talált rá Széchenyi felmenőkkel rendelkező feleségére, élete regénybe illő és
regény is lett.
California állam Orange megyéjében mintegy 10 ezer magyar él, lélekszámuk kevésnek tűnik,
mégis nagy hatással van az ott élőkre. Létezik ugyanis egy magyar óvoda és iskola, amelynek
jó híre messze túljut a település határain.
A Magyarország Barátai Alapítvány a Kárpát-medencében is a diaszpórában élő magyarok
között képez hidat. A tagok minden évben találkoznak a Parlamentben, a közösség egyik fő
célja, hogy a világ szemében a magyarok az eredményeikhez méltó elismerésben
részesüljenek. A 340 fős közösség tagjai a világ 34 országában élnek és a nemzetközi,
tudományos, üzleti, illetve társadalmi élet kimagasló képviselői.
Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron, Ábel a
rengetegben c. regényének befejező gondolata arra utal, hogy mindenkinek az a vágya, hogy
társadalmi és gazdasági szempontból otthon érezze magát. A ma ember ritkán teheti meg,
hogy ahová, akik közé született, haláláig ott maradjon, ezért ahová veti az élet ott teremti meg
a maga kis világát, közösségét. Így van ezzel sok-sok magyar, köztük egy Zaragosában élő
lelkes kis csapat is, a Pannónia Magyar Egyesület.
Valaki három évtizede alig hall magyar szót maga körül, ha a körülötte élők többsége azt sem
tudja igazán merre van ez a kis ország. Jelenthet-e valamit az 56’-os szabadságharc egy olyan
ország lakójaként, ahol magától értetődő a szabadság. Antoni Attila számára egyértelmű a
válasz ezekre a kérdésekre. A 35 éve Ausztráliában élő televíziós operatőrről két dolgot
biztosan tudnak azok akik ismerik, hogy tehetséges és magyar.
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