Rio 2016 - Magyar olimpiai udvar nyílik Kolozsváron
2016. augusztus 3. – MTI, Krónika, Maszol.ro, Nemzeti Sport, Magyar Nemzet
Magyar olimpiai udvar nyílik pénteken, a Rio de Janeiró-i nyári olimpia hivatalos
nyitónapján Kolozsváron, a helyszínen követni lehet a magyar sportolók szereplését. Gergely
Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője az MTI-nek elmondta: augusztus 14. és 21.
között kerül sor a 7. Kolozsvári Magyar Napokra, amelynek első felvezető rendezvénye lesz a
Kolozsvár belvárosában berendezett olimpiai udvar megnyitója. Ez az egyik olyan új helyszíne
a városnapoknak, ahol a sport iránt érdeklődők együtt szurkolhatnak és a szervezők reményei
szerint fontos találkozási pontja is lesz a városnapok résztvevőinek. A tervek szerint az udvar
helyi idő szerint hajnali 5-ig lesz nyitva az olimpia idején, hiszen Rio de Janeiróban
körülbelül akkor ér véget egy-egy versenynap.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Jelentős útfelújítások Ungvidéken

Erdély

2016. augusztus 3. – Kárpátalja
Az Ungvári Járási Tanács pénteki ülésén számos egyeztető megbeszélést követően döntött az
első félév költségvetési többletbevételének, 13 millió 669 ezer hrivnyának a felhasználásáról,
valamint a tartalékalapból is felhasználnak plusz egymillió 243 ezer hrivnyát. Az említett
pénzösszegek közel 70 százaléka a közutak felújítására lesz elköltve, ami egyes szakaszokon
kátyúzást, másutt teljes újraaszfaltozást jelent. Az ülésen számos ungvári járási település
polgármestere is részt vett. Balogh Lívia, a tanácsban legnagyobb, nyolcfős KMKSZ-frakció
vezetője lapunknak elmondta, hogy a 27 napirendi pont közül 24-ben született döntés. A
KMKSZ-frakció a többi párttal egyetértett abban, hogy a források jelentős részét a
katasztrofális állapotban lévő járási utak javítására használják fel.

Magyar–román iskolai „összeférhetetlenség” Vásárhelyen
2016. augusztus 3. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Bihari Napló
Az oktatási minisztérium ellenőrző bizottsága vizsgálja Marosvásárhelyen a tavaly önállósult
római katolikus gimnázium alapító okiratait – közölte az Agerpres. Az MTI által idézett
hírügynökség szerint a szaktárca azt követően lépett, hogy a magyar tannyelvű felekezeti
iskola teremhasználati vitába keveredett az egyházi épületen vele osztozó, román tannyelvű
Unirea főgimnáziummal, mely korábban egyedül használta az időközben a római katolikus
egyháznak visszaszolgáltatott ingatlant. Az Agerpres szerint korábban Maros megye
prefektusa is közvetíteni próbált a két iskola között kialakult „feszült helyzetben”, mert a
felekezeti iskola és az RMDSZ több politikusa az „eredeti egyezséget figyelmen kívül hagyva”
osztálytermek felszabadítására szólította fel az Unirea főgimnáziumot.
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Rábólintott a bukaresti kormány a Moldovának szánt hitel folyósítására
2016. augusztus 3. – Krónika, maszol.ro
Jóváhagyta a Moldovai Köztársaságnak ígért 150 millió eurós visszatérítendő hitel első, 60
millió eurós részletének folyósítását szerdai ülésén a kormány. Mint ismeretes, a kabinet
tavaly októberben kötött hitelszerződést a nehéz gazdasági helyzetbe került Moldova
kormányával, hogy segítsen átvészelni azt az időszakot, amíg Moldovának sikerül a
Nemzetközi Valutaalappal (IMF) megállapodnia. Klaus Johannis államfő azonban
novemberben visszaküldte a parlamentnek megfontolásra a hitelmegállapodás ratifikálásáról
szóló törvényt, mivel úgy ítélte meg: nem lehet biztosra venni, hogy Moldovában folytatódnak
a reformok, és az ország teljesíti az Európai Unióval kötött társulási egyezményben vállalt
kötelezettségeit. A hitelszerződés ügye akkor lendült ki ismét a holtpontról, amikor idén, az
év elején Chisinăuban Pavel Filip vezetésével új, európai elkötelezettségűnek mondott kabinet
alakult Moldovában.

Vásárhelyi daráló
2016. augusztus 3. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Újabb bizarr helyzet állandósul a marosvásárhelyi
önkormányzatban: a megyeszékhelynek továbbra sincsenek alpolgármesterei, és egyelőre úgy
tűnik, mindenkinek megfelel a szokatlan állapot”. A szerző felteszi a kérdést: „az
alpolgármesteri tisztség korlátozott jog- és hatásköreivel van a legnagyobb baj
Marosvásárhelyen, vagy inkább a rátermettséggel? Mindenhol ott kell lennünk, hogy ne a
fejünk fölött döntsenek – szól a szövetség egyik alapelve, Vásárhelyen viszont félnek a
darálótól. Pont ott, ahol nagyon ott kellene lenni. Kötelességtudóan, talpraesetten, minden
lehetséges eszközt megragadva. Ehhez képest most is Florea örül”.

Arros Orsolya: ebből ennyit tudtam kihozni
2016. augusztus 3. – szekelyhon.ro
Az udvarhelyi RMDSZ volt polgármesterjelöltje, mára önkormányzati képviselője a
választások óta nem igazán jelent meg a nyilvánosság előtt. Arról faggatták, miként tekint
vissza a választásokra, illetve hogyan képzeli el saját önkormányzati munkáját. Megfelelési
kényszer, netán óvatos konfliktuskerülés?

Sulík: Bugár és Danko elárulta a választóikat
2016. augusztus 3. – hirek.sk
Richard Sulík pártelnök szerint a Szabadság és Szolidaritás a Smeren kívül senkivel sem zárja
ki a lehetséges együttműködést, mivel korlátozott a pártok száma. Sulík szerint az SaS és a
Smer koalíciója nem lenne jobb Szlovákia számára, mint a jelenlegi. „Őket az üzleti ügyek
kötik össze. A Smerrel kötött koalíció létrejötte előtt sarkára állhatott volna Bugár Béla,
Andrej Danko még inkább. Csakhogy Danko az engedelmesség mellett döntött, mindenben
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szót fogad, még csak gyengén sem szól vissza. Ha mi azt mondanánk, hogy a Smerrel lépünk
koalícióra, a Smernek még mindig ott maradna alternatívaként a SNS, a Most-Híd és a Háló.
Konkurens helyzet alakulna, annál kevesebbet ugrálhatnánk” – magyarázta Sulík.

Szülőföldön magyarul: augusztus 8-tól vehető át a támogatás
2016. augusztus 3. – Felvidék Ma, hirek.sk
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 58/2016. számú bizottsági határozata alapján az OTP Bank
augusztus 8-án, hétfőn megkezdi a Szülőföldön magyarul elnevezésű nevelési-oktatási,
valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás átutalását a jogosult pályázók számlájára. „Idén
44 780 óvodás, alap- és középiskolás tanuló részesül 55 eurós nevelési-oktatási, valamint
tankönyv- és taneszköz-támogatásban, további 79 egyetemista pedig 10 eurós hallgatói
támogatást kap. Azok a sikeres pályázók, akik nem rendelkeznek számlával az OTP Bank
valamelyik hazai fiókjában, augusztus 8. és december 31. között készpénzben vehetik át
a támogatást az OTP Bank valamelyik hazai fiókjában“ – tájékoztatott Jókai Tibor,
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) országos elnöke.

Minden harmadik magyar alapiskolás roma
2016. augusztus 3. – Új Szó
Asszimiláció, vegyes házasságok, kivándorlás, szlovák iskolák? Míg ezek a témák határozzák
meg a hazai magyar közbeszédet, a magyar alapiskolások harmada roma, arányuk pedig évről
évre nő. Évente átlag 3500 elsős van a magyar alapiskolákban, közülük 1000-1300 kerülhet
ki a cigányság soraiból. Egy biztos: a romák országosan felülreprezentáltak a magyar
iskolákban, tehát arányaiban kevesebb roma látogat szlovák intézményt, mint magyart.

Mennyit ér egy gyerek?

Felvidék

2016. augusztus 4. – Új Szó
Az oktatási minisztériumnak megoldást kell találnia a regionális iskolahálózat
finanszírozásának egységesítésére, és döntenie kell arról is, megtartja-e a normatív
finanszírozási rendszert, vagy az osztályalapú finanszírozási modellt részesíti előnyben. A
tárca már dolgozik a módosító javaslaton, de egyelőre hallgatnak a tervezett változtatásokról.
Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke szerint a magyar iskolák
szempontjából a két modell kombinálása lenne az ideális.

Jóváhagyták a Vajdasági RTV új épületének projektumjavaslatát
2016. augusztus 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
A tartományi kormány szerdai ülésén rábólintott a Vajdasági Rádió és Televízió (RTV) új
épületének kiépítésére vonatkozó projektumjavaslatra, amelyet a médiaház vezetése állított
össze. Az ülésen továbbá a tartományi kormány hatáskörébe tartozó egyes intézmények
vezetőinek kinevezéséről is döntöttek. A vajdasági garanciaalap igazgatói tisztségére Đorđe
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2016. augusztus 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Vajdaságban az idei év első három hónapjában 970 orvossal kevesebb van munkaviszonyban,
mert 143-an nem teljesítették az orvosi engedély megszerzéséhez szükséges feltételeket, 827en pedig nem is kérvényezték azt. „Az év elején 4000 orvosnak kellett meghosszabbítania az
engedélyét. Az orvosok többsége átadta az erre vonatkozó kérelmet, és eleget is tett a
feltételeknek. 630 orvos nem hosszabbította meg engedélyét, közülük néhányan nem
teljesítették a feltételeket, vagyis nem volt meg az elegendő pontszámuk, mások pedig nem
akartak tovább itt dolgozni" – nyilatkozta az RTV-nek dr. Taita Stojiljković, a regionális
vajdasági orvosi kamara végrehajtó bizottságának elnöke.

62 millió hrivnya felhasználásáról döntöttek a képviselők
2016. augusztus 3. – Kárpátalja, karpatalja.ma
Július 28-án került sor a Kárpátaljai Megyei Tanács újabb ülésére, ahol a számos határozat
egyikében moratóriumot rendeltek el a települési határokon kívül lévő földek értékesítésére –
ezt a megyei földhivatal korábbi visszaélései tették sürgősen indokolttá. A megyei
költségvetés első félévi túlteljesítésének köszönhetően újabb pénzeket irányítottak
útfelújításra, a közintézmények felújítására és súlyos betegek gyógykezelésére. Áttekintették a
képviselők az Ungvári Nemzetközi Repülőtér jövőjét, valamint a megyében zajló illegális
fakitermelés okozta károkat érintő kérdéseket, és bizalmat szavaztak a Novini Zakarpattya
című megyei lap új főszerkesztőjének.

Felvidék

970 orvossal van kevesebb Vajdaságban

Kárpátalja

Rakovićot, a Szerb Haladó Párt (SNS) tagját javasolták, aki a demokratapárti (DS) Goran
Vasićot váltja.

Tisza-vízzel készül a Magyarok Kenyere
2016. augusztus 6. – Kárpátalja
Harmadik alkalommal kerül megrendezésre Kárpátalján a „Pro agricultura Carpathica”
Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány szervezésében a Magyarok Kenyere program. A
Kárpátalján összegyűjtött búzából mindig egy jelképes mennyiség kerül összeöntésre az
anyaországban és az elcsatolt területeken összegyűjtött magokkal. Az ebből őrölt lisztből
készül el a Magyarok Kenyere.

Kezdetét vette a VI. Nagyberegi Népzenei és Néptánctábor
2016. augusztus 3. – karpatalja.ma
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány idén is megszervezi a Nagyberegi Népzenei és
Néptánctábort. Az eseménynek a hagyományokhoz híven ezúttal is a Nagyberegi Református
Líceum ad otthont. A táborban a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség vetélkedőin
sikeresen szereplő tanulók vehetnek részt, valamint a Szól a fülemüle! – II. Kárpátaljai
népzenei és néptánc tehetségkutató döntős csapatai közül is nyertek részvételi lehetőséget.
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Muravidék

A Nemzeti Vágta lendvai előfutama: Kilenc magyarlakta település küzd a
továbbjutásért
2016. augusztus 3. - Népújság
Szombaton, augusztus 6-án a Lendvai Lóbarátok Egyesülete szervezésében a Lipa Szálloda
szemközti füves területén megrendezésre kerül az első Muravidéki Vágta. A versenyrendszert
és a kísérő programot hétfőn sajtótájékoztatón mutatta be Horváth József a szervezői
bizottság elnöke és Pisnjak Atilla bizottsági tag.

Érkezik a „Szülőföldön magyarul” támogatás
2016. augusztus 3. - Népújság
A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) július 29-vel kezdte folyósítani a
„Szülőföldön magyarul” oktatási-nevelési támogatást a 2015/2016-os tanévre.
Szlovéniában az idén összesen 382 általános és középiskolás tanuló, illetve szeptembertől a
magyart anyanyelvi szinten tanuló elsős, valamint egyetemista pályázata érkezett a
támogatásra.

A régió versenyképesség-növelésének programja

Diaszpóra

2016. augusztus 3. Népújság
A Szlovén Kormány júliusban elfogadta a Muravidék versenyképességének növelését
ösztönző, a 2010–2017-es időszakra vonatkozó program módosítását. A legfontosabb
újdonságok közé sorolható azon eszközök biztosítása, amelyek hozzájárulnak a régió
promotálásához. A program többek között tartalmazza a Muravidék kapuja című projekt
finanszírozását is, illetve Szlovénia 2015-ös Expo-pavilonjának felállítását Muravidéken, a
muraszombati kavicsbánya mellett.

Gulyás party a dél-afrikai Magyar Tanyán
2016. augusztus 3. – Nemzeti Regiszter, KőrösiProgram.hu
Július 31-én találkozott Johannesburg és környékének magyar közössége, hogy egy közös
vasárnapi gulyásozással töltsék el a napot. A szervezők nagy örömére száznegyvenen
jelentkeztek, így zsúfolásig megtelt a Magyar Tanya nagy terme asztalokkal és az azoknál
helyet foglaló vendégekkel
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Elektronikus sajtó

Határok nélkül
2016. augusztus 3. – Kossuth Rádió

Kárpát-medence szerte gyűjtik a búzát a Magyarok kenyeréhez
Kárpát-medence szerte gyűjtik a búzát a Magyarok kenyeréhez: minden magyarlakta régió
hozzájárul az augusztus 20-án elkészülő kenyérhez. Az ehhez szükségesnél az idén is sokkal
több gabonát gyűjtenek össze a magyar gazdáktól, a felesleget jótékony célra ajánlják fel. A
búza Temes megyei gyűjtéséről a Határok nélkül munkatársa a Bánsági Magyar Gazdák és
Vállalkozók Egyesületének ügyvezető igazgatóját kérdezte.

Több kisebbségi nyelven, köztük magyarul is jelentet meg mellékleteket a
közelmúltban privatizált Pancsevác című pancsovai hetilap
Szerbiában az elmúlt egy-két évben a magyar nyelvű médiumok nagy része megszűnt. Most
viszont egy jó hírről, egy új kezdeményezésről számolhatunk be. Több kisebbségi nyelven,
köztük magyarul is jelentet meg mellékleteket a közelmúltban privatizált Pancsevác című
pancsovai hetilap. Ma már a 90 ezres járási központnak mintegy 3 százaléka a magyar, de a
közelben vannak az egykoron odaköltöztetett bukovinai székelyek utódai, például a
Székelykevén vagy Hertelendyfalván lakók. Az első dél-bánsági magyar nyelvű melléklet
fogadtatásáról kérdezte Lőcsei Ilona szerkesztőt a Határok nélkül riportere.

A felvidéki magyar reformátusok fogyatkoznak, de az iskolák maradnak
Az asszimiláció, és ennek következtében a népességfogyás az úgymond legmagyarabb
felvidéki közösségben, a reformátusok soraiban is megtapasztalható jelenség. Az egyház
felmérte a 2011-es népszámlálás óta bekövetkezett változás mértékét. Somogyi Alfréd
apácaszakálasi református lelkész, a Pozsonyi Egyházmegye esperese konkrét számokat is
mond a Határok nélkül mikrofonja előtt.

Rejtő Jenő bánsági, partiumi falvakban
Ünnep a bánsági és partiumi magyarlakta falvakban, amikor a Bánsági Vándorszínház
ellátogat hozzájuk - legalábbis ezt tapasztalják maguk, a társulat tagjai. Az idei csapatban
egyébként szinte a teljes Kárpát-medence képviselteti magát: az erdélyieken kívül van
Kolozsváron mesteriző felvidéki színész, vajdasági és szegedi társulati tag is. Három hetes
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végvári próbafolyamat után a napokban mutatták be a Rejtő Jenő szövegeiből összeállított
Rózsa, a lovag című bohózatot, amelyet augusztus közepéig Temes és Arad megye további 13
településére juttatnak el.

Tompa Mihály falujában, Hanván pár éve avatták fel a Szoborparkot
Tompa Mihály falujában, Hanván pár éve avatták fel a Szoborparkot, egy egykori gazos,
elhanyagolt telken. A helybéli Juhász István ötletére Igó Aladár népművésznek a környéken
lévő szobrait, alkotásait vitték oda. Hanvai életképeket, embereket örökített meg, akik
gazdagították a település hírnevét. Ma Hanva büszkesége a Szoborpark.

A délvidéki, dél-bánsági szórványból is eljutottak gyerekek a balatoni Erzsébettáborba
Egy pályázat jóvoltából a délvidéki, dél-bánsági szórványból is eljutottak gyerekek a balatoni
Erzsébet-táborba. Az ott töltött egy hét felejthetetlen élményeiről mesélt három muzslyai fiú
és egyik kísérőjük a Határok nélkül riporterének.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
Ukrajna
www.ujszo.com
www.hhrf.org
www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net
www.felvidek.ma
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.bumm.sk
hirek.sk
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
Horvátország
www.magyarszo.com www.hmdk.hr
www.pannonrtv.com www.huncro.hr
www.vajdasagma.info

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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