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Vezető hírek

Folytatódik az RMDSZ–MPP-helyosztó
2016. augusztus 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Nyugati
Jelen
A felajánlott kettő helyett három, biztos befutónak tekinthető helyre tart igényt a Magyar
Polgári Párt (MPP) az RMDSZ választási listáin. A polgári alakulat ezt szombati
közleményében jelentette be azt követően, hogy a Biró Zsolt MPP-elnök által vezetett
delegáció Kelemen Hunor szövetségi elnökkel tárgyalt Csíkszeredában a két szervezet közötti
együttműködésről. „Az MPP a felelős politika jegyében kívánja folytatni a tárgyalásokat,
világos célokat követve, ugyanakkor garanciákat vár a párt identitásának és entitásának
megőrzése tekintetében, mert csak így fogadható el az RMDSZ-lista, mint összmagyar lista” –
olvasható a közleményben. A szombati csíkszeredai találkozóról szóló RMDSZ-hírlevél már
nem tér ki arra, hogy a két alakulat folytatja a vitát a helyek elosztása kapcsán. A Kelemen
Hunor szövetségi elnököt idéző közlemény szerint az RMDSZ és az MPP megerősítette
együttműködési szándékát, ennek megfelelően zajlik a felkészülés az idei parlamenti
választásra.

Emléktáblát avattak Krusevóban az 1956-os befogadótábor helyén
2016. augusztus 6. – MTI, Mandiner, Vajdaság Ma
Emléktáblát avatott a macedóniai Krusevo városban az 1956-os befogadótábor helyén
Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár pénteken. A forradalom leverése
után, hatvan évvel ezelőtt, mintegy 550 magyar állampolgár talált menedéket a volt jugoszláv
tagállamban. Szilágyi Péter az MTI-nek szombaton telefonon elmondta, hogy az emléktábla
nemcsak a múltat idézi, "a macedónok és magyarok barátságát, valamint az európai
értékrendet is hirdeti egyben, azt az európai gondolatot, amely szerint a másik ember
méltósága alapvető érték". Macedónia menedéket adott a magyar politikai üldözöttek
számára, amit Magyarország sohasem fog elfelejteni – hangsúlyozta Szilágyi.

Simon Zsolt petíciót indít az előre hozott parlamenti választásokért
2016. augusztus 5. – hirek.sk, Új Szó
Simon Zsolt, a Most-Híd volt alelnöke a .týždeň hetilapnak adott videó-interjújában
tájékoztatott arról, hogy petíciót indít egy népszavazás kiírásáért, melynek célja a jelenlegi
választási időszak lerövidítése. A Bugár Béla pártjából márciusban, annak kormányba
kerülésekor kilépett politikus előre hozott választásokat szeretne elérni. Simon elmondása
szerint az ország áldatlan helyzetben van az olyan botrányok miatt, mint a Bašternák-ügy, és
az ezen változtatni akaró, demokratikus folyamatokban gondolkodó emberek számára
megoldást jelentene egy népszavazás a választási időszak lerövidítéséről.
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2016. augusztus 5. – MTI, gondola.hu, Webrádió
Táncegyüttesek, zenekarok, versmondók fellépéseivel kezdetét vette a Bukovinai
Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivál Bonyhádon pénteken. A nemzetpolitikáért felelős
államtitkár a rendezvény megnyitóján azt mondta: a családnak fontos a szerepe a székely
öntudat átadásában. Potápi Árpád János a huszonhetedik alkalommal megrendezett
háromnapos eseményen újságírók előtt úgy vélte, azt, hogy a szülők, nagyszülők e téren jól
látják el feladatukat, a tájházak, hagyományőrző csoportok nagy száma és a világban élő
bukovinai székelyek bizonyítják, akik büszkén vallják, honnan származnak. Potápi Árpád
János hangsúlyozta, hogy az elmúlt huszonhat találkozás eredményeként szoros barátságok
köttettek, Bonyhád testvérvárosi kapcsolatai bővültek, a város legutóbb Mádéfalvával fűzte
szorosabbra viszonyát.

Magyarország

Megkezdődött a bukovinai folklórfesztivál Bonyhádon

Értékteremtő határontúliak Nagyberkiben

Vadgazda mérnöki mesterképzést indítanak Csíkszeredában
2016. augusztus 5. – Krónika, transindex.ro
Térségi igényekre reagálva indít új mesterképzést a gödöllői Szent István Egyetem (SZIE)
Csíkszeredában. A vadgazda mérnöki levelező mesterképzést négy félévesre tervezik, így azok
is el tudják végezni, akiknek nem lenne idejük nappali tagozatra járni. „Alapvetően amiatt a
helyzet miatt gondoltuk, hogy a térségben szükség lenne ilyen képzésre, ami most
Székelyföldön nyomon követhető. Konkrétan arra gondolok, hogy a ragadozók, főleg a
medve, egyre inkább megjelenik az ember életterében. Mi úgy látjuk a vadgazdamérnökképzésünkön, itt, Gödöllőn is, hogy a vadvilág és a vadélet megőrzése nagyon fontos feladat, s
nyilvánvalóan meg kell őriznünk az utókor számára is ezeket a természeti környezeteket, ahol
a vadak élnek – ismertette a képzés fontosságát Magyar Ferenc, a Szent István Egyetem
stratégiai és koordinációs főigazgatója.
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2016. augusztus 7. – Somogy Online
Négy elcsatolt magyarországi területről több mint hetven fiatal érkezett a hét végére
Nagyberkibe. Felvidékről, Őrvidékről, Délvidékről és Erdélyből is jöttek, hogy bemutathassák
produkcióikat, s részt vegyenek a III. Határontúli Magyarok Ifjúsági Találkozóján. Az idei
találkozóra a Felvidékről a Nádas Ifjúsági Néptáncegyüttes, Őrvidékről a Délibáb Kulturális
Egyesület, Nagyzerindről az Ibolya Néptánccsoport, Délvidékről pedig énekesek érkeztek.
Óriási összefogásra volt szükség a helybeliek részéről a találkozó megszervezéséhez;
legnagyobb támogató az önkormányzat volt, de a falu lakossága is sokat segített a
lebonyolításban.
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Erdély

Letette a hivatali esküt, újból Ráduly Róbert vezeti Csíkszeredát
2016. augusztus 5. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Az elkövetkezőkben nem az épületek felújításával, az utcák aszfaltozásával, hanem az
emberekkel, családokkal, az intézményekkel, a neveléssel szeretne foglalkozni Ráduly Róbert
Kálmán, Csíkszereda frissen beiktatott polgármestere, aki ünnepélyes keretek között,
dísztanácsülésen tette le hivatali esküjét pénteken a Csíki Moziban. Az eskütétel előtt
egyszerű polgárként kívánt szólni Ráduly a résztvevőkhöz. Mint fogalmazott, kemény éve volt
Csíkszeredának, még sohasem volt ilyen hosszú ideig megbízott vezetője. Felidézte a 2015.
április 29-ei eseményeket, amikor a korrupcióellenes ügyészség (DNA) eljárásának
következtében Bukarestbe szállították, és „választott vezetőhöz nem méltó módon jártak el
velük szemben”. Visszagondolva azt a tanulságot vonta le, hogy egyedül kell képesnek lennie
megvédeni magát, és nehéz helyzetben derül ki, hogy kire lehet számítani. Majd úgy
fogalmazott, lezártnak tekinti ezt a történetet. „Olyanok kell álljanak az élre, akiknek van
bátorságuk, kitartásuk és tudásuk, hogy helyt tudjanak állni” – jelentette ki. Később arról is
beszélt, nem biztos, hogy hagyják végigvinni a mandátumát, de addig is folytatni fogja a
munkát.

Felújítás előtt áll Kolozsvár ékessége
2016. augusztus 6. – Krónika
Uniós forrásokból tervezik felújítani Kolozsvár egyik fő látványosságát, a főtéri Szent Mihálytemplomot. Gondot okoz azonban, hogy a hazai törvényi előírások miatt a műemlék épület
restaurálásához szükséges 8–10 millió eurónak csupán a felét tudják lehívni az EU-s
alapokból – közölte a Krónikával Kovács Sándor főesperes, kanonok, a Szent Mihály-plébánia
vezetője.

Tovább harcolnak a pálinka elnevezésért
2016. augusztus 6. – szekelyhon.ro
Reménykedhetnek az erdélyi magyar pálinkafőzők, hogy mégiscsak felírhatják a termékeik
címkéjére, hogy pálinka. Pénteken a magyar földművelésügyi minisztérium égisze alatt, a
különböző ügyosztályok vezetői az Erdélyi Pálinka Lovagrend képviselőivel egyeztettek a
pálinka, mint termék földrajzi oltalma kapcsán, és abba maradtak, hogy beindítják a
folyamatot, megpróbálják az európai uniós eredetvédettséget az Erdélyben főzött pálinkákra
is kiterjeszteni.

Băsescu: a honosítás az egyesülési folyamat része
2016. augusztus 7. – Krónika, Erdély Ma
A moldovai állampolgárok könnyített romániai honosítása a két ország egyesülési
folyamatának része Traian Băsescu volt államfő, a Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke szerint.
A politikus ezt pénteken, a párt székházában mondta egy 150 fős, moldovai diákokból álló
csoport előtt, akik egy szervezett program keretében látogattak Bukarestbe. „A PMP az
egyetlen párt, amelynek programjában célkitűzésként szerepel az egyesülés a Moldovai
Köztársasággal. Azt szeretném, ha megértenétek egy dolgot: Románia nem tesz szívességet

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. augusztus 8.

3

Több mint ötszáz program a Kolozsvári Magyar Napokon

Erdély

Moldovának, amikor az egyesülést szorgalmazza. Romániának pont úgy szüksége van a
Moldovai Köztársaságra, mint a Moldovai Köztársaságnak Romániára. Egy olyan megoldás,
ami rendezi mindkét ország problémáit" – fogalmazta meg Băsescu.

2016. augusztus 7. – Krónika
Több mint ötszáz programmal várja a közönséget a Kolozsvári Magyar Napok
rendezvénysorozat, amelyet augusztus 14. és 21. között tartanak Kolozsvár várossá
nyilvánításának 700. évfordulója jegyében. Gergely Balázs főszervező pénteki
sajtótájékoztatóján elmondta: a népmesékben mindig a hetedik próba a legnehezebb, de
reméli, hogy ez nem lesz érvényes a magyar napok vonatkozásában. Gergely továbbá
rámutatott: a rendezvénysorozat költségvetésének több mint 50 százaléka helyi, erdélyi és
Kárpát-medencei vállalkozóktól gyűlik össze, akik támogatásukkal jelzik, hogy fontos
eseménnyé vált a hét évvel ezelőtt indított fesztivál. A költségvetés mintegy 20-20 százalékát
adja a magyar állami, illetve a kolozsvári helyi és megyei önkormányzati támogatás.

Tovább bővül a koronkai Sapientia-campus
2016. augusztus 8. – Krónika
Javában zajlik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem koronkai campusában a
bentlakás C épülettömbjének a kivitelezése. A tervek szerint a munkálatokat jövő áprilisban
tudják befejezni, az új épülettömbben tantermeket, konferenciatermeket, étkezdét és egy
kápolnát is kialakítanak. A Sapientián jelenleg 2225 diák tanul, a marosvásárhelyi kar 12
alapképzési és 4 mesterképzési szakán 1156 diák kezdte az elmúlt tanévet.

Felvidék

A Váhostav vállalat nyerte el a Szlovák Útkezelő Vállalat (SSC) megbízását a
tervezett új Bugár reméli, hogy a kormány kibír négy évet
2016. augusztus 5. – Új Szó
Bugár Béla nem bánta meg, hogy a márciusi választások után a Smerrel, az SNS-el és a Sieť-el
közösen alakítottak kormányt. Szerinte nem volt esély arra, hogy más kormány jöjjön létre.
„Az SNS döntése után egyértelmű volt, hogy nem jöhet létre más kormány csak az, ami most
van. Ráadásul mára pontosan látjuk, hogy, ha létre is jött volna egy másik összetételű
kormány, az mára nem létezne. Elvégre hogyan lehetne olyan emberekkel irányítani az
országot, akik csak gyűlöletet szítanak? – tette fel a kérdést a Híd elnöke.

Legkorábban 2020-ban lesz látogatható a krasznahorkai vár
2016. augusztus 5. – hirek.sk
2020-ban léphetik át az első turisták a felújított krasznahorkai vár kapuját. A Szlovák
Nemzeti Múzeum igazgatója elmondta, hogy mivel műemlékről van szó, ezért a vár pontos
nyitásának időpontja egyelőre tisztázatlan, ugyanis előfordulhatnak különféle előre nem
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Csáky: soha nem szavaztam a menekültkvótákra
2016. augusztus 6. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Soha nem szavaztam a menekültkvótákra, mondta az MKP európai parlamenti képviselője,
Csáky Pál a TASR kérdésére válaszolva, hogy megbízatási időszaka alatt mit tett a szlovákiai
állampolgárokért. Eredményei kapcsán Csáky Pál kiemelte, hogy új képviselőként
megválasztották az EP petíciós bizottsága alelnökének, továbbá az ő javaslatára szavazták
meg a honatyák a "Sokszínű Európa" kisebbségi program 2 millió eurós támogatását,
amelyből az első millió már az EU költségvetésében is megjelent. A képviselő
közreműködésével szlovákiai magyar művészek mutatkozhattak be az Európai Parlamentben,
és azt is ő javasolta, hogy a Csemadok kapja meg idén ősszel az Európai Polgári díjat.

Felvidék

látható körülmények. Jelenleg a vár felújítási munkálatai az utolsó, vagyis a harmadik fázisba
értek. Eddig mintegy 7 millió eurót költöttek a rekonstrukciós munkálatokra.

Augusztus 20-ig lehet jelentkezni a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumba
2016. augusztus 6. – hirek.sk
Húsz Pozsonyban tanuló magyar egyetemistával indul ősztől a Pro Collegio Posoniensi
Alapítvány intézménye Pozsony belvárosában. Még két hétig várják a jelentkezőket. Húsz
olyan pozsonyi magyar egyetemistát vár a szakkollégiumot működtető Pro Collegio
Posoniensi Alapítvány, akik „az egyetemi évek alatt a legtöbbet szeretnék kihozni magukból,
és ezért olyan közösséget keresnek, ahol képességeiket fejleszthetik”.

„A kapcsolat, amit szétvágtak, most összekötődik“ – Megtartották a IV. Palóc
Világtalálkozót
2016. augusztus 7. – Felvidék Ma
Negyedik alkalommal tartották meg a Palóc Világtalálkozót. Bátonyterenyén Guinness-rekord
is született a leghosszabb lakodalmas menetnek köszönhetően. A “Kék pántlika”
népmesemondó és népdalénekes versenyről öt első helyezéssel tértek haza a felvidéki
versenyzők. Augusztus 5-7. között szervezték meg a palócok rangos rendezvényét, amelyen
nyolcvanhat település képviseltette magát. Az anyaországiakon kívül huszonnyolc felvidéki és
egy délvidéki településről érkeztek a résztvevők.

Kétnyelvű táblák nyomában Ipolyságon
2016. augusztus 7. – Felvidék Ma
Mi a helyzet Ipolyságon, ebben a határ menti kisvárosban a kétnyelvű táblákat illetően? Ami
az utcanévtáblákat illeti, elmondhatjuk, hogy ezek itt már régóta kétnyelvűk, azokat eddig
senki sem bántotta, nem rongálta meg, nem lázadozott miattuk. Kétnyelvűek az egyes
intézményeket, hivatalokat megjelölő táblák is (városi hivatal, adóhivatal, művészeti
alapiskola). Az üzletek cégtábláival, feliratozásaival már nagyobb baj van. A Billa és a Lidl
például egyáltalán nem alkalmazza a kétnyelvűséget, áruházaiban egyetlen magyar nyelvű
feliratot sem látunk. De nincsenek magyar nyelvű szövegek néhány eladással is foglalkozó cég
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2016. augusztus 8. – Új Szó
A Nagykaposi Magyar Közösségi Házban a napokban felújítási munkák kezdődtek, várhatóan
ősszel fejeződnek be. Gabri Rudolf, a Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke elmondta, az
épület régi szárnyában felújítják a padlózatot, az ajtókat és az ablakokat, a belső tereket
kifestik, és hogy csökkentsék a működési költségeket, korszerűsítik a fűtési rendszert is. Az
Erdélyi János Emlékszoba helyén múzeum nyílik, melyben Erdélyi János költő, néprajztudós,
Skultéty Csaba újságíró, publicista, Herczegh Géza Gábor nemzetközi hírű jogtudós, Erdélyi
Zsuzsanna néprajzkutató, valamint Géczy Lajos író, tanár hagyatékából állítanak össze
állandó tárlatot.

A vajdasági iskolákban sem lesz idén őszi szünet
2016. augusztus 7. – Vajdaság Ma
Csökken az iskolai szünetek száma, ugyanis idén nem lesz őszi szünet a szerbiai és a vajdasági
iskolákban. Sem a szerbiai minisztérium, sem az illetékes tartományi titkárság által kiadott
iskolai munkanaptárban nincsenek feltüntetve munkaszüneti napok az őszi hónapokban,
november 11-ét, az első világháború végén kötött fegyverszünet évfordulóját leszámítva.

Újabb támogatások a Prosperitati Alapítványtól

Felvidék

Elkezdődött a munka a magyar házban

Vajdaság

üzleteiben sem. Sőt, akad olyan kisebb üzlet is, melynek tábláin ugyancsak hiányzik a szlovák
és az angol nyelvű szöveg mellől a magyar. A legtöbb üzleten azonban ott a kétnyelvű
cégtábla, bár a részletesebb szövegezésnél már hiába keressük a magyart.

2016. augusztus 7. – Pannon RTV
Mintegy 400 sikeres pályázó vehet át újabb támogatásokat a Prosperitati Alapítványtól.
Földvásárlásra közel kettőszáz pályázat érkezett be, melyekből 182 pályázót támogatnak
mintegy félmilliárd forint, azaz 182 millió dinár értékben. Az Alapítvány által kiírt fejlesztési
pályázatok a vajdasági magyar terület- és gazdaságfejlesztési stratégiának részei. A magyar
kormány 50 milliárd forint értékben támogatja a programot.

Hármastalálkozó és falunap Bezdánban
2016. augusztus 7. – Magyar Szó
Immár 12. alkalommal tartották meg az elmúlt szombaton Bezdánban a hagyományos
Hármastalálkozót, Szerbia, Magyarország és Horvátország civil képviselőinek közös
rendezvényét. A hajnalban kezdődött, és délelőtt is kitartó eső nem sok jóval kecsegtetett,
végül megkönyörült az időjárás a szervezőkön és a programon egyaránt. Délután három
órától a gyermekcsoportok mutattak be folklórműsort, majd négy órakor Mátyus Erzsébet, a
bezdáni helyi közösség tanácselnöke hivatalosan is megnyitotta a Hármastalálkozót. A
tucatnyi évvel korábban a Pulzus civil szervezet által létrehozott rendezvény immár egyben

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. augusztus 8.

6

Magyarok Kenyere - Összeöntötték a Magyarok Kenyeréhez gyűjtött búzát
Kárpátalján
2016. augusztus 6. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátinfo
Ünnepélyes keretek közt jelképesen összeöntötték az idei Magyarok Kenyerének sütéséhez
Kárpátalja magyarlakta településein gyűjtött búzát szombaton az ungvári járási
Nagydobronyban. Az ünnepséget megnyitó beszédében Őrhidi László, a gyűjtést szervező Pro
Agricultura Carpathica Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke elmondta, hogy a
Magyarok Kenyere Program keretében Kárpátalján idén harmadik alkalommal folytatott
búzagyűjtés eredményeként 44 tonna terményt adtak össze a megye 109 településén.
Hangsúlyozta, az összefogás erejét jelzi, hogy idén szinte mindegyik magyarlakta kárpátaljai
település gazdálkodói hozzájárultak terményükkel a Magyarok Kenyeréhez.

Kárpátalja

falunapnak is számít, amelyen immár hagyományosan oklevéllel jutalmazzák a két falunap
közt jelentős eredményeket fölmutató helyi fiatalokat.

Ezer kárpátaljai vállalkozó reménye
2016. augusztus 7. – Kárpátalja
Az előzetes számítások szerint – ha a mezőgazdaság, a turizmus és a kisvállalkozások
fejlesztésére megítélhető legnagyobb összeget vesszük alapul – mintegy ezer kárpátaljai
magyar vállalkozás részesülhet vissza nem térítendő támogatásban, hangzott el azon a
Nagyberegen megtartott tájékoztatón, melyet az Egán Ede Gazdaságélénkítő Tervhez
kapcsolódó pályázati kiírás népszerűsítése céljából tartottak. Akinek tehát vannak reális,
megvalósítható ötletei vállalkozásának beindításával vagy bővítésével kapcsolatban, azoknak
mindenképpen érdemes részt venni a pályázaton. A fórumon Mester András, a KMKSZ
önkormányzati-gazdasági titkára a pályázatok benyújtásának fő feltételeit ismertette.

Magyarok a szórványban
2016. augusztus 7. – Kárpátinfo
A Kárpát-medencében élő, az anyaországtól határokkal elválasztott magyarok körében
gyakran elhangzik, hogy könnyű az anyaországban magyarnak lenni, de az elszakított
nemzetrész tagjainak meg kell birkózniuk a kisebbségi sors nehézségeivel, sokszor harcolniuk
kell anyanyelvük megőrzéséért, megmaradásukért. Hála Istennek, kicsiny „töredék
hazácskánkban”, itt, a Kárpátok lábánál mindezidáig sikerült. Legalábbis ott, ahol tömbben
élnek a magyarok. De mi van a szórványban?

Abacus matematikatábor
szervezésében

a

Kárpátaljai

Magyar

Pedagógusszövetség

2016. augusztus 5. – Kárpátalja
2016. augusztus elsején kezdetét vette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola falain
belül a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által rendezett Abacus matematikatábor,
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Muravidék

mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult
meg. A megnyitóra a főiskola átriumában került sor, melyet megtisztelt jelenlétével Orosz
Ildikó, a KMPSZ elnök asszonya, a főiskola rektora és Kulin Judit, a matematikatábor
szervezője és szakmai felelőse, aki elsősorban a matematika tábor házirendjéről, a
szórakozási lehetőségekről tájékoztatott mindenkit.

A hosszúfalui Bíró József nyerte meg a Muravidéki Vágtát

Őrvidék

2016. augusztus 6. - MTI, Muravidéki Magyar Rádió
A Hosszúfalut képviselő Bíró József nyerte meg szombaton Rita nevű lovával a Nemzeti Vágta
előfutamaként első alkalommal megrendezett Muravidéki Vágtát - számolt be róla a
Muravidéki Magyar Rádió élő adásban. A második helyezett a Petesházát képviselő Horváth
József, míg a harmadik helyezett a Völgyifalut képviselő Sós Sebastjan lett. A budapesti
Nemzeti Vágtán rajtuk kívül a rendező jogán a Lendva városát képviselő lovas is rajthoz áll.

Pannon Évkönyv-magyar olvasmányok
2016. augusztus 6. - Volksgruppen
Megjelent a 2016-os Pannon Évkönyv. Az almanachot kiadó Pannon Intézet feladatának tűzte
ki a pannon térségben élő különböző nemzetek összefogását. A Pannon Évkönyv 1994 óta a
régiónkban élő népcsoportok nyelvén, magyar, horvát, szlovén és német nyelven közöl
írásokat, illetve emlékezik meg jubileumokról és jeles személyiségekről.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. augusztus 5. – Kossuth Rádió
Antal Árpád is részt vett Csíkszereda régi-új városvezetőjének, Ráduly Róbert
Kálmánnak a beiktatásán
Bár a romániai önkormányzati választások két hónapja lejártak, Csíkszereda polgármestere
csak ma tette le az esküt. Az ok az eredményt
jóváhagyó bírósági határozat
megmagyarázhatatlan késése. A választást újból megnyerő, munkáját a román hatósági
vizsgálatok és zaklatás miatt
tavaly felfüggesztő Ráduly Róbert Kálmán hivatali eskütételén jelen volt sepsiszentgyörgyi
kollégája, a szintén meghurcolt Antal Árpád András.
A Székely Nemzeti Tanács már 2015-ben hivatalos bejelentette, hogy 2017-ben is
megtartják a Székely Szabadság Napját
A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának nemrégiben hozott határozatai között az is
szerepel, hogy jövő év márciusában is megtartják a Székely Szabadság Napját
Marosvásárhelyen. Egyébként a hét hónap múlva tartandó rendezvény hivatalos bejelentését
már 2015-ben megtette az Székely Nemzeti Tanács. Miért emlékeztet erre már most a
szervezet? - kérdezte a Határok nélkül munkatársa az elnöktől, Izsák Balázstól.
A délividékiek külön szorítanak majd a vajdasági magyar olimpikonoknak
Magyar idő szerint szombaton hajnalban nyitják meg a riói olimpiát. A délvidékiek külön
szorítanak majd a vajdasági magyar olimpikonoknak. Hogy pontosan kiknek, arról Tóth
Tibor sportújságíróval beszélgetett a Határok nélkül riportere.
Interjú a kárpátaljai Credo Jótékonysági Alapítvány vezetőjével a magyar
népzenei műhelyek tevékenységéről
A kárpátaljai Credo Jótékonysági Alapítvány két olyan zeneiskolát, és három zenei műhelyt is
működtet a megyében, melyek nem kapnak egy fillérnyi ukrán állami támogatást sem.
Ivaskovics József, és csapata feladatának tekinti többek között a magyar kultúra ápolását és
megőrzését, valamint tehetséges fiatalok felkutatását, és támogatását is. A cél, hogy a jövőben
is legyenek Kárpátalján a magyar népzenét és táncot magas szinten művelő fiatalok.
Kétezer-ötszázan vettek részt az első mérai Csűrfesztiválon
Kétezer ötszázan vettek részt az első mérai Csűrfesztiválon. A Kolozsvárhoz közeli kalotaszegi
településre minden korosztályból és a világ minden tájáról érkeztek a résztvevők a fesztivál
négy napja alatt.
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Márton Áron-zarándoklat Doberdón
Márton Áron-zarándokúton járt egy újabb székelyföldi csoport Doberdón A 120 éve született
boldogemlékű erdélyi püspök frissen érettségizett fiatalemberként sorozták be a 82-ik székely
gyalogezredbe, majd a 61-ik temesvári gyalogezreddel került Doberdóra. Végigharcolta az
első világháborút, háromszor sebesült meg, majd a Székely Hadosztályban harcolt hazájáért
és szülőföldjéért. A doberdói harctér ma is látható emlékhelyeit felkereső székelyföldi
csoportban volt a Határok nélkül munkatársa is.

Határok nélkül
2016. augusztus 6. – Kossuth Rádió
Nagyváradi és temesvári emlékek nyomában az Isonzo Expressz zarándokaival
Másodszor indult útjára az Isonzo Express, hogy 400-nál több zarándokot vigyen el a Nagy
Háború magyar vonatkozású helyszíneire, ahol kegyeletüket róhatták le a nagyapák és
dédapák, ismerős és ismeretlen hősök emlékei előtt.
Látogatás San Martino del Carsoban, a Nagy Háború Múzeumában
A templomdombról lesétálva érünk el San Martino del Carso település központjába, a Nagy
Háború Múzeumába, amelynek értékes és érdekes tágyait a karszti barlangászcsport
önkéntesei gyűjtötték össze. A kiállított tárgyakat az egyesület tagjai és barátai restaurálták.
Az olasz házigazdák forró szeretettel és hideg italokkal várják a kiállítás vendégeit.
Új lelkipásztor a dévai gyülekezet élén
A dévai református gyülekezet jelenleg 720 tagot számlál, de ennek akár kétszeresét is
elérhetnénk – mondja a gyülekezet új lelkipásztora. Rátonyi Csaba feladatának tartja a
fiatalok megszólítását, és a gyülekezettől távol maradók felkesét a nagyvárosi szórványban.
70 esztendős Kovács Magda
Több generáció nőtt fel Kovács Magda mesevilágát olvasva, mely mesék a felvidéki magyar
irodalom javát képezik. Az idősebbek számára a novellista Kovács Magda kínál olvasnivalót,
tiszta, érzékeny, öniróniával és humorral fűszerezett prózát. Az írónő 1972-től publikál. Azóta
7 elbeszélés és mesekötete jelent meg. Otthonában kereste fel a határok nél munkatársa.
Jumurdzsák gyűrűje – beszélgetés az Egri csillagok török fordítójával
A török énekmondó, Erdal Salikoglu számos könyvet fordított magyarról török nyelvre. 25
évvel ezelőtt került kapcsolatba a magyarsággal. Meggyőződéssel hirdeti a török és magyar
nép közös gyökereit.
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Határok nélkül
2016. augusztus 7. – 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.
Kárpátalján fellendülhet a falusi turizmus
Az elmúlt két évben a donyecki háborús hírek rossz értelmezése miatt nagyon sokan
lemondtak a festői szépségű tájak meglátogatásáról, a magyar emlékhelyek felkereséséről, így
drasztikusan lecsökkent az anyaországi turisták száma Kárpátalján. Mára javult a helyzet, de
még közel sincs olyan, mint pár éve. A Határok nélkül tudósítója ott járt, és nem bánta meg.
nagyon jól érezte magát.
Demokrácia helyett korporácia az USA-ban – Amerikai és Kárpát-medencei
magyarok találkozója Ohioban, a Reménység tava mellett
A hónap közepén tartja az Amerikai Magyar Baráti Közösség 43. találkozóját, az Ohio
állambeli Lake Hope-nál, azaz a Reménység tavánál. Az egy hetes táborozásban mintegy 150en vesznek részt az Egyesült Államok különböző térségeiből. Az 1972-es induláskor Ady
Endre sorait választották mottóul, azaz: Itt valahol, ott valahol, Négy-öt magyar összehajol.
Ahogy a politikai változások engedték jeles Kárpát-medencei értelmiségieket is meghívtak a
Reménység tavához. Hogy most kiket? - arról is beszél az egyik alapító a ma már újra
magyarországi lakos Ludányi András egyetemi tanár.
Olimpiai Udvar Kolozsváron a magyar szurkolóknak
Tíz nap múlva kezdődik hivatalosan a kolozsvári magyarság legnagyobb ünnepe, de már
holnaptól gyülekezhetnek a helybéliek az Olimpiai Udvarban, ha a Rióban megméretkező
sportolóinknak akarnak szurkolni, meg egyáltalán együtt lenni. Jó bemelegítés ez a
Kolozsvári Magyar Napokra. Az augusztus 21-ig tartó, immár hetedik rendezvény ezúttal a
Kincses Város hétszáz éves fennállást is ünnepli.
A délividékiek külön szorítanak majd a vajdasági magyar olimpikonoknak
Magyar idő szerint szombaton hajnalban nyitják meg a riói olimpiát. A délvidékiek külön
szorítanak majd a vajdasági magyar olimpikonoknak. Hogy pontosan kiknek, arról Tóth
Tibor sportújságíróval beszélgetett a Határok nélkül riportere.
Felvidék - Délvidék: 2:1, a focibajnokság, ahol csak a magyarok győzhetnek.
Felvidék- Délvidék 2:1. Ezzel az eredménnyel zárult Szarvason a Magyar Örökség Kupa,
amelynek az említett két csapaton kívül még résztvevője volt: Székelyföld és Kárpátalja.
Közülük a székelyek már világbajnokságon is jártak, a nagyközönség által alig ismert Conifa-
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tornán. Az imént rövidítés a FIFÁ-n kívüli szövetségeket tömöríti, az ország nélküli nemzetek
és nemzetrészek futball-szervezete.

Kárpát Expressz
2016. augusztus 6. – M1
Borfesztivál a felvidéki Kürtön
Csodálatos borok, finom ételek, gyönyörű táj – ez fogadta a vendégeket az idei kürti
fesztiválon. A rendezvényt a Kürti középhegyen tartották. Kürtön hatalamas kultúrája van a
borkészítésnek. A helyiek fontosnak tartják a magyar borkészítési szokások megőrzését is.
Bemutatkozik Kárpátalja első települési értéktára
A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesüelt értékefeltáró munkája nyomán létrejött első települési
értéktárat mutatták be nemrég Csapon.A település a magyar-szlovák-ukrán hármashatár
mentén fekszik. Lakosságának fele ma is magyar nemzetiségű. A városban a KMKSZ-nek
köszönhetően napjainkban is erős a magyar érdekképviselet. Egy hungarikum-pályázat
keretében sikerült most a városnak bemutatni értékeit.
Kenyérszentelővel egybekötött falunap a délvidéki Törökfaluban
Készülnek a kakaspörköltek a délvidéki Törökfaluban. A település életében az egyik
legnagyobb eseménye a kenyérszentelővel egybekötött falunap és kakasfőzőverseny. Az
ünnepre rengeteg vendég érkezik nemcsak a környékről, hanem az anyaországból is.
Az 1848-as zászló hazaérkezését ünnepelktek Városfalva lakói
A Nagy-Homoród menti székely település, Városfalva lakói nemrég nagy ünnepet ültek.
Legbecseseb kincsük, az apáiktól örökölt 1848-as zászló hazaérkezését ünnepelték.

Térkép
2016. augusztus 6. - Duna World
Időt és energiát nem sajnálva, a hétvégékből egy-egy órát feláldozva szülővárosuk szebbé
tételén munkálkodik egy maroknyi székelyudvarhelyi csapat. Az Utca, azaz az Udvarhelyért
teszünk önszerveződő civil mozgalom több utcát és közteret megtisztított már és úgy tűnik
önként vállalt teendőikkel nem állnak meg. Ahol szükségét látják a szorgos kezeknek, oda
találkát szerveznek.
A korondi fazekasmesterekről és gyönyörű portékáikról bizonyára mindenki hallott már. A
jövő hétvégén a térség legnagyobb vásárát rendezik meg Korond határában. A 39. vásáron
Székelyföld híres mesterei mutatják be hagyományos portékáikat.
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Nyári adásokban a Kárpát-medence gyönyörű tájai közül szeretnének bemutatni néhányat a
műsor készítői a Térkép nézőinek. Az egyik ilyen a Gyilkós-tó és környéke. A legenda szerint
élt Gyergyóban egy lány, Fazekas Eszter, akire szemet vetett egy zsivány. Ígért a lánynak
csillogó drága köveket, de Eszter nem adta be a derekát. A zsivány megpróbálta elrabolni a
lányt, aki a sziklákhoz kiabált segítségért. Eszter hangjára megindultak a hegyek és a
fenyvesek és amguk alá temették a zsiványt. A monda szerint így keletkezett 1837-ben a
Gyilkos-tó.
Az Ipolyság maketteken. A valóság és a fantázia ötvözése jelenik meg a felvidéki Pleva János
makettező munkáiban. Hatalmas terepasztalán olyan múlt századbeli épületeket örökít meg,
amelyeket már lebontottak vagy a felismerhetetlenségik átalakítottak. Pleva János
egyedülálló munkáján tíz éve dolgozik, célja pedig nem más, mint hogy elkészítse az Ipolyság
történelmi kicsinyített mását.
Amíg magyar él ezen a földrészen, Koltó nevezetesség lesz. Ezt jósolta gróf Teleki Sándor,
akinek vadászkastélya ma is megtalálható a településen. A gróf meghívta ide barátját, Petőfi
Sándort, aki a mézesheteit is ebben a kis faluban töltötte. Ennek köszönhetően vonult be
Koltó a magyar irodalomtörténetbe. Ez a kulturális örökség vonzza a magyarokat a térségbe,
az egész Kárpát-medencéből.
Szerte a világon mindenhol tisztelet és megbecsülés övezi. Nincs ez másképp Érmelléken sem,
ahol gyakoriak voltak a tűzesetek. Az érmelléki Tűzoltó Egyesület szükségből alakult meg
1875-ben, a helyi lakosokból önkéntes alapon verbuválódott csapat igazi közösségé
kovácsolódott.

Öt kontinens
2016. augusztus 6. - Duna World
Burján Orsolya 2010-ben tanulni érkezett Hollandiába, az Amszterdam-i Konzervatórium
Jazz szakán végzett és hamar beillaszkedett a helyi közösségbe. Úgy érezte valami hiányzik,
hogy igazán jól érezze magát, kórust alapított hát, először csak a holland fővárosban élő
honfitársai részvételével. Azóta már holland énekkart és jazz zenekart is vezet egyforma
lelkesedéssel.
2013-ban nyílt meg Pekingben a Magyar Kulturális Intézet, amely fontos szerepet tölt be a két
ország kapcsolatának ápolásában. Az intézet tevékenysége nem korlátozódik Pekingbe, egész
Kína területén keresi az együttműködő partnereket a magyar kultúra megjelenítéséhez.
Az ausztrália Victoria School of Languages intézmény tanárai magyar nyelvre, történelemre
és identitástudatra nevelik az Ausztráliában élő magyar családok gyermekeit. Victoria
államban és az egész országban erősen támogatják a nemzetiségeknek azon törekvését, hogy
saját anyanyelvükön tanulhassanak. Ennek egy kiváló páldája az előbb említett nyelviskola,
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amely szombatonként működik és a sok más nyelv mellett magyar foglalkozásokat is
tartanak.
Kovássy Marianne nevét jól ismerik az ausztráliai magyar közösségek, több mint hatvan éve
végzett tevékenysége olyan jelentőssé vált, hogy azt a magyar állam Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével ismerte el, de mint a legtöbb külföldi magyar sikertörténet, ez is
nehézségekkel kezdődött.
Nehéz helyzetben van a Los Angeles közelében, Ontarioban működő független Református
Magyar Egyházközség. A hajdan több száz fős gyülekezet a megmaradásért küzd. Az egykor
aktív közösség tagjai megöregedtek, utánpótlás pedig alig van. A közösség számára megoldást
jelentene ha meg tudnák szólítani azokat a fiatalokat, akik új kivándorlók, de ők nem keresik
a kapcsolatot az egyházközösséggel.
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