Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Koalíciós megállapodást írt alá a VMSZ és az SZHP
2016. augusztus 14. – Pannon RTV, Magyar Hírlap, Vajdaság Ma, mno.hu, Népszava, Origo,
Magyar Idők, 888.hu
Koalíciós megállapodást írt alá a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség – jelenti
a Vajdaság Ma. A két párt célja a közös programcélok megvalósítása, valamint a szerbek és
magyarok közötti lehető legjobb viszony kialakítása. A program elemei meghatározzák a
társadalmi élet minden területét felölelő célokat, különös tekintettel a gazdasági tevékenység
erősítésére, a polgárok jobb életére és Vajdaság Autonóm Tartomány további fejlesztésére. A
VMSZ és az SZHP megegyezett abban, hogy támogatják az ország szempontjából
létfontosságú infrastrukturális beruházásokat célzó projekteket, ugyanakkor közösen fognak
tenni azért is, hogy javítsák a mezőgazdaság helyzetét, a mezőgazdasági termelés feltételeit, a
termelők élet- és munkakörülményeit.

Huszonöt éves az ungvári magyar külképviselet
2016. augusztus 12. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátinfo, KárpátHír, Vajdaság Ma, Webradio
Ünnepi műsorral és fogadással ünnepelték szombaton Ungváron a magyar főkonzulátus
megnyitásának 25. évfordulóját. Buhajla József főkonzul beszédében hangsúlyozta: az
ungvári magyar külképviselet egyidős az ukrán függetlenséggel. Az ungvári magyar
konzulátus 1993-ban vált főkonzulátussá, amely 2006-ban költözött a mostani, céljának
megfelelően készült épületébe, ahol jelenleg csaknem 60 munkatárssal működik sikeresen idézte fel az ungvári magyar külképviselet fejlődését a diplomata. Méltató beszédében Grezsa
István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak koordinációjáért
felelős kormánybiztos elismeréssel szólt Magyarország ungvári főkonzulátusának
tevékenységéről. Hozzátette: a magyar kormány kiemelt figyelemmel követi az ungvári
főkonzulátus munkáját, hiszen a magyar diplomaták rendkívül fontos és izgalmas területen
állnak helyt nap mint nap Ungváron és Beregszászon.

Magyarországi támogatással készült egyetemi sportpályát adtak át Ungváron
2016. augusztus 12. – MTI, kormany.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja, Kárpátinfo
A magyar kormány húszmillió forintnyi támogatásából készült korszerű sportpályát adtak át
ünnepélyesen az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) diákjainak pénteken Ungváron. Köszöntő
beszédében Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési
feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos jelképesnek mondta, hogy
az egyetemi sportpályát napokkal Magyarország és Ukrajna nemzeti ünnepei előtt adják át.
Fontosnak nevezte, hogy a húszmillió forintnyi összegből megépült sportlétesítmény az
ungvári egyetem valamennyi hallgatójának egészséges kikapcsolódását szolgálja majd.
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Kárpátaljai diákokat fogadott a Parlamentben Czibere Károly
2016. augusztus 12. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap
Az Erzsébet-programban résztvevő kárpátaljai diákokat fogadott a Parlamentben Czibere
Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár pénteken. A diákok
egy hétig a zánkai táborban nyaraltak, a program utolsó pontjaként Budapest főbb
nevezetességeit nézték meg. Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
államtitkára a mintegy kétszáz gyermek ünnepélyes köszöntésén azt mondta, a kormánynak
számon kell tartani a kárpátaljai magyarokat, és az Erzsébet-tábor is ezt a célt szolgálja. A
program nemcsak egy tábor, hanem a számon tartás kultúrája is - mondta.

Visszaüthet a határontúli magyarok mozgósítása
2016. augusztus 15. – Lencsés Károly – nol.hu
Hétfőig nyolcmillió választópolgárt értesítenek arról, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A
kettős állampolgároknak viszont jelezniük kell, ha voksolni akarnak, s 260 ezerről tudni, hogy
ezt megtette, de kétszer ennyien vannak, akik még regisztrálhatnak. Megkezdődött a
kampány, így jöhetnek a kéretlen telefonok, SMS-ek és e-mailek. A legfrissebb adatok szerint
262 ezer kettős állampolgár szerepel ebben az adatbázisban, s vannak még félmilliónyian,
akik szavazhatnának. A kormány határozottan buzdítja is őket a részvételre, bár ez
visszaüthet. A népszavazás ugyanis akkor lesz érvényes, ha az összes választópolgár több mint
fele érvényesen voksol, és ha a határon túliak mozgósítása a kvótaügyben nem sikerülne,
itthon ötven százalékot esetleg jelentősebben meghaladó részvételre lenne szükség.

Erdély

Kvótareferendum: Tőkés László részvételre buzdít
2016. augusztus 12. – Krónika, MTI, hirado.hu, maszol.ro
A kötelező betelepítési kvótáról október másodikán tartandó magyarországi népszavazáson
történő részvételre buzdította Tőkés László európai parlamenti képviselő az erdélyi magyar
állampolgárokat egy pénteki nagyváradi sajtótájékoztatón. Az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) elnöki tisztségét is betöltő Tőkés László arra kérte a magyar
állampolgársággal is rendelkező erdélyieket, hogy – ha még nem tették meg – vetessék fel
magukat a választói névjegyzékbe. Az MTI beszámolója szerint hozzátette: az EMNT és az
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) irodáiban bárkinek segítséget nyújtanak a regisztráció
folyamatában, és a levélszavazatok majdani összegyűjtésében és célba juttatásában is aktív
szerepet vállalnak.
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Kolozsváron:

„Komoly

leckét

kaptunk

Erdély

Többnyelvű helységnévtáblák
Nagybányától”

2016. augusztus 12. – maszol.ro
Komoly leckét kaptunk Nagybányától – reagált a Kolozs megyei RMDSZ elnöke, Csoma
Botond arra, hogy csütörtökön a nagybányai tanács ellenszavazat nélkül, egyöntetű igennel
fogadta el a város három nyelvű (román, magyar, német) megnevezéséről szóló határozatát. A
kolozsvári helyi tanács RMDSZ-es tagja elmondta, követendő példa lett számunkra az, ahogy
Nagybányán zökkenőmentesen, európai módon megoldották a többnyelvűség kérdését:
egyrészt azzal, hogy minden párt felzárkózott az ügy mellé, kihúzták a nacionalista
hangulatkeltés méregfogát, másrészt azzal, hogy az RMDSZ javaslatára a megbízott
polgármester nyújtotta be a tervezetet, jelezték, a kisebbségek kérdése nem lehet politikai
csatározás tárgya.

EMI-tábor – Vona Gábor: a kvótareferendumon részt kell venni és nemmel kell
szavazni
2016. augusztus 13. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, szekelyhon.ro, Krónika
Vona Gábor szerint a kötelező befogadási kvótákról tartandó október 2-i népszavazáson részt
kell venni, nemmel kell szavazni, és mindenkit arra kell buzdítani, hogy ezt tegye. A Jobbik
elnöke az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) által szervezett gyergyószentmiklósi EMI-tábor
szombati pódiumbeszélgetésén közölte pártja álláspontját a referendummal kapcsolatban.
Úgy vélte, hogy az ehhez hasonló nemzeti ügyekben felül kell emelkedni a pártpolitikai
szempontokon. Megjegyezte azonban, hogy a Fidesz az alkotmány módosításával védhette
volna meg sokkal egyszerűbben Magyarországot a betelepítési kvótáktól. Ehhez a Jobbiktól
parlamenti támogatást kapott volna. Úgy vélte: ha nem lesz meg az érvényességhez szükséges
részvétel a népszavazáson, az eredmény Brüsszel kezében válik fegyverré a magyar kormány
álláspontjával szemben. Kijelentette: a baloldali pártoknak a népszavazás bojkottjára
vonatkozó felhívása a hazaárulással egyenértékű.

Kézdivásárhely: egyházi területre kerülnének a székely zászlók
2016. augusztus 13. – Erdély Ma, Háromszék
Péter János, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) alelnöke a héten iktatta a kézdivásárhelyi
református parókián azt a beadványt, amelyben az SZNT és a Kézdivásárhelyi Székely Tanács
arra kéri a presbitériumot, hogy engedélyezze az egykori hadapródiskola elől a román
hatalom által eltávolított székely zászlók újbóli felhúzását a református templom előtt 2013.
november 16-án felavatott Kolonics-szobor két oldalán. Ez a református egyház tulajdona,
amibe már nem szólhat bele a hatalom, de még az igazságszolgáltatás sem. Ha a kérést
elfogadják, a zászlók ünnepélyes felavatására az ősz folyamán kerülne sor.
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Kelemen Hunor a Sic Feszten: hiteles és hozzáértő politikusokra van szükség
2016. augusztus 13. – maszol.ro, transindex.ro
Az önkormányzatok eredményeiről, az RMDSZ-MPP együttműködésről és a parlamenti
választásokra való felkészülésről beszélt Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szombaton a
Csomakőrösön megszervezett SIC Feszten a Választások előtt és után című előadásán. Az
önkormányzati választások konklúziói közé sorolta, hogy az RMDSZ nem volt képes a román
pártoknál jobban mozgósítania a szavazókat. „Ez el kell bennünket gondolkodtasson, meg
kell néznünk, hogy milyen többlettel tudunk a választóink fele fordulni annak érdekében,
hogy a magyar részvétel meghaladja a román részvételt a parlamenti választásokon" - idézte a
szövetségi elnököt az RMDSZ szombati hírlevele.

Kétpárti vita és az autonómia ügye az EMI-táborban
2016. augusztus 13. – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke és Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt
(MPP) elnöke értekeztek az erdélyi magyar politika lehetőségeiről pénteken, a 12. EMI-tábor
harmadik napján. A beszélgetésen megjelent két pártelnök a hárompárti egyeztetést
szorgalmazta – számol be az EMI-tábor sajtószolgálata. A „Beke-Szőcs-ügy” kapcsán Szilágyi
Zsolt kifejtette: rendkívül aggályos, hogy ilyen hosszú ideig bizonyítatlan alapon tartották
fogva a két fiatalt, és nagyon kevés részletet hoztak nyilvánosságra. „Csak azért, mert magyar,
senki nem ártatlan. De senkit ne hurcoljanak meg csak azért, mert magyar” – foglalta össze
álláspontját Szilágyi. Biró Zsolt szerint most van az az idő, amikor „elkezdődhetne az értelmes
együttműködés korszaka”, amelyet bizonyos célok mentén tart elképzelhetőnek, úgy, mint az
autonómia vagy éppen a bebörtönzött fiatalok ügye. E tekintetben Szilágyihoz hasonlóan
vélekedett, és hozzátette: „a bizonyítékok és a korrekt bírósági eljárás egyelőre számunkra
láthatatlan”, és mindenek előtt átláthatóságra van szükség.

A fel nem adható város
2016. augusztus 13. – Lukacs Csaba – Magyar Nemzet
Vasárnap kezdődik és egy hétig tart a kolozsvári magyar napok rendezvénysorozata. Gergely
Balázs történésszel, az ötszáz programból álló kulturális esemény főszervezőjével arról
beszélgettünk, hogyan zajlik a magyar temetőkben a többségi nemzet honfoglalása, illetve
hogyan sikerült – ha csak egy hétre is – a történelmi belváros visszafoglalása a magyaroknak.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. augusztus 13-i számában olvasható)

Megakadályozzák a csíksomlyói búcsú UNESCO-védettségét?
2016. augusztus 14. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma
Kelemen Hunor szerint a romániai szakértői kormány megpróbálja megakadályozni, hogy a
csíksomylói búcsú felkerüljön az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára. Az RMDSZ
elnöke szombaton Csomakőrösön egy pódiumbeszélgetésen beszélt erről. Mint felidézte,
kulturális minisztersége idején terjesztették fel 2011-ben a csíksomlyói búcsút az UNESCO
szellemi kulturális örökségi listájára. „Informálisan tudjuk, hogy az UNESCO ezt elfogadta,
hivatalosan hátra van még egy szavazás az év végén. Azonban a beterjesztő állam – jelen
esetben Románia – bármikor visszavonhatja a jelölések közül a csíksomlyói dossziét. Néhány
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hónapja a román külügyminisztérium és a kulturális tárca azon dolgozik, hogy a szakemberek
által összeállított, minden érdekelt fél beleegyezését és támogatását élvező indítványt,
dossziét visszavonja” – idézte Kelemen Hunort az RMDSZ hírlevele.

Korda: Bugár iránt már egy mákszemnyi tiszteletet és bizalmat sem érzek

Felvidék

2016. augusztus 12. – Felvidék Ma
Bugár Béla napokban megjelent „A kiabálás nem megoldás” című írása kiverte a biztosítékot
Eugen Korda ismert publicistánál. Az ominózus cikkben Bugár többek közt azt írja, a
felelőtlenségnek tartja, hogy a mindent bíráló hangoskodókhoz újabban a köztisztviselők is
csatlakoznak, akiknek inkább a társadalmi feszültségek törvényes úton történő oldására
kellene törekedniük, nem pedig szítani azt. Bugár cikke Korda szerint azt sugallja, mintha
minden rosszról a hangoskodók tehetnének, nem pedig valaki más. „A pártját és a jelenlegi
kormánypártokat szinte egy szóval sem említi a cikkben. S ha igen, csak olyan erőként, amely
értelmes párbeszédre, a kedélyek megnyugtatásra és a felgyülemlett problémák megoldására
törekszik. Minden rosszról, amivel Szlovákiában találkozunk, a parlament alelnöke szerint
valaki más tehet, legfőképpen a „hangoskodók”, ahogyan cikkében nemcsak az ellenzéki
képviselőket, hanem alapjában véve mindenkit nevez, aki nyilvánosan véleményt mond” –
állítja Korda.

Felfüggesztette a Híd Cs. Judit párttagságát
2016. augusztus 12. – hirek.sk, Új Szó
A Híd Dunaszerdahelyi Járási Elnöksége felfüggesztette Cs. Judit tagságát, akit a Sátor Lajos
bűnbanda utáni vizsgálat során vádoltak meg szervezett bűnbanda létrehozásával, illegális
cigaretta gyártásával és adócsalással. Cs. Judit a párt bősi alapszervezetének elnöke,
a tagságáról az érvényes bírósági döntés meghozatala után döntenek véglegesen – tudatta
Nagy András, a párt szóvivője.

Pillantás a hídra II.
2016. augusztus 13. – Felvidék Ma
Ahogy azt korábban megírta a Felvidék Ma, úgy tűnt, hogy a társadalmi érdeklődés alapján
sikerült megsürgetni a medvei híd felújítási munkálatainak megkezdését, és a közlekedési
minisztérium Érsek Árpád vezette államtitkársága nagy örömmel újságolta, hogy július 27-én
aláírták a híd javításáról szóló szerződést. Most azt gondolhatnánk, hogy ezt követően
felpörögnek az események, már csak azért is, mert a híd javítását a most aláírt szerződés
alapján október 14-éig be kell fejezni. Persze, ezt nem kell annyira komolyan venni, súgták
meg a minisztérium alá tartozó dolgozók, hiszen olyan szerződéshez adták a jóváhagyásukat,
amelyik kimondja, hogy ha a szerelő cég késik a javítási munkálatok határidőre történő
befejezésével, akkor naponta 33 euró büntetést fizethet!
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Passzív a szlovák EP-képviselők többsége, Csáky sosem hiányzott az ülésekről
2016. augusztus 14. – hirek.sk
Szlovákia polgárai általában kevesebb figyelmet szentelnek az európai parlamenti képviselők
tevékenységének, mint a szlovák törvényhozásban dolgozókénak. A MEP ranking portál
adataiból kiderül, hogy a hazai képviselők közül egyedül Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja
EP-képviselője került be az Európai Parlament üléseiről egyszer sem hiányzó első tíz
képviselő közé.

Az MKP továbbra is ködösít Főnix-ügyben
2016. augusztus 14. – Új Szó
Csak egy általános nyilatkozattal válaszolt a Magyar Közösség Pártja a Főnix Polgári
Társulással kapcsolatos kérdéseinkre. Menyhárt József, a párt júniusban megválasztott
elnöke júliusban még azt ígérte, hogy utánanéznek a Főnix-ügynek, és tájékoztatnak róla. Az
MKP cáfolta, hogy a Főnix által kapott magyar állami támogatást a kampányának
finanszírozására használta volna fel. „A 2016-os választási kampánnyal kapcsolatos
kiadásokat a Magyar Közösség Pártja a választási kampányról szóló törvénnyel összhangban,
a transzparens számláról fedezte, amely mindenki számára nyilvános és elérhető. Ezen kívül
minden politikai párt, így a Magyar Közösség Pártja is köteles volt a választási kiadásaival
elszámolni. Ezt a törvényben megszabott határidőn belül meg is tettük, amely elszámolás
ugyancsak nyilvános. Az elszámolást a Belügyminisztérium rendben találta” – áll a
nyilatkozatban. A rendőrség azonban időközben nyomozni kezdett a Főnixnek juttatott
támogatás ügyében, részleteket azonban nem árulnak el.

Vajdaság

Népszerűnek bizonyult a Prosperitati Alapítvány start-up támogatási pályázata
2016. augusztus 13. – Pannon RTV
A start-up pályázati kiírásra összesen 165-en jelentkeztek. A magyar kormány ötvenmilliárd
forintos támogatásának éppen az volt a célja, hogy gazdasági értelemben mozgásba lendítse a
vajdasági magyar közösséget – írja a Magyar Szó. Pásztor István, a Vajdasági Magyar
Szövetség elnöke azt mondta, a 160 komoly számadatnak számít a jelentkezőkre
vonatkozóan, hiszen valamennyiüknek komoly elképzelése van, és bele akarnak vágni annak
megvalósításába, ehhez kérnek segítséget. Kiemelte, mi sem bizonyítja jobban, hogy bár
vannak olyanok, akik külföldre mennek, és ott keresik a boldogulás lehetőségét, bőven
vannak olyanok is, akik itt maradtak, itt szeretnének érvényesülni, és jobb életet teremteni
maguk és családjuk számára.

Vállalkozni tanulnak a leendő támogatottak
2016. augusztus 13. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Négy hétvége áll rendelkezésére a jövendőbeli egyéni vállalkozóknak, hogy elsajátítsák, majd
egy vizsgán bemutassák a vállalkozáshoz szükséges tudásukat. Ez elengedhetetlen feltétele
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annak, hogy támogatást kapjanak a Prosperitati Alapítvány vonatkozó pályázatán. A képzések
ma reggel kezdődtek Magyarkanizsán.

Egyre többen látogatnak haza az I love Zenta fesztiválra
2016. augusztus 14. – Pannon RTV
Évről-évre egyre többen látogatnak haza szülővárosukba a Zentáról elszármazottak az I love
Zenta fesztiválra. A lokálpatrióta rendezvény idén is színes programokkal várta a látogatókat.
Sok helyi fellépő és több hazatérő, mégis külföldi vendég. Erről szól az I love Zenta fesztivál.
Az esemény számos, más országban élő de zentai származású látogató naptárában kiemelt
ünnepnapként szerepel. A szervezők nem csak a vendégek, de a fellépők tekintetében is
minden évben számítanak a városbeliekre.

Erzsébetlak: A falu betelepítésének 150. évfordulóját ünnepelték
2016. augusztus 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A hétvégén ünnepel Erzsébetlak, a falu betelepítésének jubileumát tartják, ugyanis őseik 150
éve érkeztek ide, a Tisza, a Bega és a Császár-tó ölelésébe. A központi ünnepséget vasárnap
ejtették meg, a szentmise után a falu központjában, a Nemzetközi Kutatóközpont előtt
megelevenítették a falu történetét, ugyanis mindegyik nemzet a saját népviseletében,
idősebbek, fiatalabbak egyaránt felvonultak - jelképesen bemutatva az ősök idejövetelét.

Szerbia folytatja a kötéltáncot
2016. augusztus 13. – Pataky István – Magyar Nemzet
Gesztusok Brüsszelnek, jó viszony Moszkvával, és konfliktusmentes kapcsolat
Magyarországgal – ez várható az újrázó szerb kormány külpolitikájától. A Vajdasági Magyar
Szövetség négy államtitkárral képviselteti magát a kabinetben, de nem tagja a koalíciónak.
Pásztor Bálint, a VMSZ képviselőcsoportjának vezetője elmondta: pártja négy
minisztériumban kap államtitkári helyet: a közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési, az
egészségügyi, az oktatási és a mezőgazdasági tárcánál.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. augusztus 13-i számában olvasható)

Kárpátalja

Kelet-ukrajnai gyerekek újabb csoportja utazott el magyarországi üdülésre
2016. augusztus 12. – MTI, karpatalja.ma
Elindult Magyarországra az Ungvárhoz közeli Kincseshomokról szombaton a magyar
kormány által támogatott Velencei-tó melletti üdülésre meghívott, a kelet-ukrajnai konfliktus
által érintett gyerekek utolsó csoportja. A nyolcvan gyerek ünnepélyes búcsúztatása előtt
Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak
kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos a sajtónak nyilatkozva elmondta: a
magyar kormány költségén idén tizenkét turnusban több mint hatszáz olyan ukrán gyermek
üdülhetett Magyarországon, akiknek meghalt vagy megsebesült valamelyik szülője a
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Kárpátalja

háborúban. Hozzátette, augusztus közepén indulnak magyarországi táborozásra azok a
kárpátaljai ukrán gyerekek, akik a magyart mint idegen nyelvet tanulják az iskolában.

Ismét megrongálták Petőfi Sándor szobrát Ungváron
2016. augusztus 12. – MTI, karpatalja.ma, hirado.hu, Magyar Idők, HVG, Kárpátinfo
Ismét megrongálták Petőfi Sándor szobrát Ungváron, az ismeretlen elkövetők letörték a
szoboralak kardját - adták hírül pénteken kárpátaljai ukrán hírportálok. A fényképes
beszámolók szerint a szoborrongálás napokkal ezelőtt történt, a "vandálok" ismét a költő
egész alakos szobrán lévő szablyát törték le és vitték magukkal. A híroldalak emlékeztetnek
arra, hogy az ungvári Petőfi-szobrot rendszeresen meggyalázzák. Az 1990-ben felavatott
Petőfi-szobrot legutóbb tavaly augusztus 20-án rongálták meg, a tettest - egy kelet-ukrajnai
nyugdíjas férfit - a rendőrség gyorsan elfogta.

Húszéves a csapi református templom
2016. augusztus 14. – Kárpátinfo
A második világháború idején, amikor a németek elfoglalták Csapot, a helyi református
templom tornyából tartották a frontot, amikor pedig visszavonultak, felrobbantották maguk
után az isteni hajlékot, amit lőszerraktárnak is használtak. A hívek eleinte pajtákban,
házaknál gyűltek össze imádkozni, később a római katolikus templomban kaptak helyet. A
90-es évek elején a gyülekezeti tagok szívében megszületett a templomépítés gondolata. 1992
őszén aztán lerakták az alapkövet, négy év múlva pedig, 1996. augusztus 18-án felszentelték
az új hajlékot – emlékezett vissza Balogh János lelkipásztor a vasárnap megtartott hálaadó
istentiszteleten.

Októberben kezdődik az őszi sorozás Kárpátalján

Muravidék

2016. augusztus 14. – karpatalja.ma
Már szeptemberben megkezdik a katonaköteles fiatalok egészségügyi vizsgálatát – adta hírül
a pmg.ua hírportál Jurij Velicskanicsnak, a megyei hadkiegészítő parancsnokhelyettesének
tájékoztatására hivatkozva. Október és november folyamán azokat a fiatalembereket
sorozhatják be, akik betöltötték 20. életévüket és megfelelnek az egészségügyi
követelményeknek. Ellenben, ha valaki önként szeretne az Ukrán Fegyveres Erőknél
szolgálni, már 18 éves korától jelentkezhet katonának.

A MMÖNK Tanácsa véleményezte a pályázatokat
2016. augusztus 14. – Muravidéki Magyar Rádió
Hatodik rendkívüli ülését tartotta meg tegnap este a Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség Tanácsa. Az ülés napirendjén a Gazdaságfejlesztési és Technológiai
Minisztérium által júniusban kiírt, az őshonos nemzeti közösség által lakott területek
gazdasági fejlődésének serkentésére vonatkozó pályázati felhívásra beérkezett pályázatok
véleményezése szerepelt. A MMÖNK Tanácsa megerősítette az új tanácstag mandátumát is.
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Roman Silvija a Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösségben történt
változások következtében került a csúcsszervezetbe.

Őrvidék

„Hétrétország“ az Őrségben
2016. augusztus 14. – Volksgruppen
„Hétrétország“ címmel ezen a hétvégén, pontosan augusztus 12-én megkezdődött az Őrség
legnagyobb kulturális rendezvénye. A tíz napon át tartó, köztiválnak nevezett
programsorozaton ötven udvarház várja nyitott kapukkal a vendégeket, Őriszentpéteren, a
„bázison“ pedig koncerteket, művészeti programokat, színházi előadásokat, filmvetítéseket
tartanak.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. augusztus 12. – Kossuth Rádió
Nemsokára aláírja a Vajdasági Magyar Szövetség a fő belgrádi kormányerővel, a
Szerb Haladó Párttal az együttműködési szerződést
Alekszandar Vucsics miniszterelnökkel már előzetesen megállapodott Pásztor István, hogy a
VMSZ államtitkári szinten vesz részt a végrehajtó hatalomban. A Hazárok nélkül újvidéki
tudósítójának összeállításában elsőként Pásztor István VMSZ-elnököt, majd a párt belgrádi
frakcióvezetőjét halljuk.
Interjú a kisebb vajdasági magyar szervezetek vezetőivel az új szerb kormányról
Most a kisebb délvidéki magyar politikai szervezetek vezetői mondják el véleményüket az új
szerb végrehajtó hatalomról. Elsőként Csorba Bélát, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt
elnökét hallják.
Az EMNT felhívásban kéri a romániai magyar állampolgárokat, hogy éljenek
szavazati jogukkal, és szavazzanak nemmel a kvótareferendumon
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vezetősége felhívásban kéri a romániai magyar
állampolgárokat, hogy éljenek szavazati jogukkal, és szavazzanak nemmel a
kvótareferendumon. Tőkés László európai parlamenti képviselő pénteki nagyváradi
sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az igazi demokráciához tartozik, hogy egy országnak
joga legyen dönteni, kiket fogad illetve kiket nem fogad be.
Háromnyelvű helységnévtábla kihelyezéséről szavazott tegnap a nagybányai
tanács
Háromnyelvű helységnévtábla kihelyezéséről szavazott tegnap a nagybányai tanács. A román
mellett magyarul és németül is kikerül Nagybánya neve a város bejáratához. A határozat
példaértékűnek számít, hiszen a mintegy 120 ezres lakosságú városnak tíz százaléka magyar,
németek pedig alig pár százan élnek Nagybányán. A törvény 20 százaléknyi kisebbség esetén
teszi kötelezőzővé a kétnyelvű feliratot.
Elkészült Dél-Kelet Európa legjelentősebb barokk műemlékének rehabilitálási
terve
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség elkészítette Dél-Kelet Európa legjelentősebb
barokk műemlékének, az 1762 és 1776 között épült püspöki palota rehabilitálási tervét. A
néhai Tempfli József püspök által kiharcolt, az egyháznak visszaszolgáltatott épület egyik
részében továbbra is múzeum lesz. A költségek nagy részét uniós forrásokból szeretnék
fedezni. Ionescu Nikolett összeállítása.
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A Károli Gáspár Református Egyetem oktatói és hallgatói tartottak tábort a
moldvai Magyarfaluban és Lábnyikban
A Károli Gáspár Református Egyetem oktatói és hallgatói tartottak tábort a Vasárnapi Iskola
önkénteseivel a moldvai Magyarfaluban és Lábnyikban, hogy segítsék a gyermekeket
hagyományaik éltetésében, magyarságuk megőrzésében, de ők is megerősödve tértek haza.
Élményeiket a Határok nélkül munkatársáaval is megosztották. Elsőként Lázár Enikő
hitoktatót, a Vasárnapi Iskola Alapítvány önkéntes pedagógusát halljuk
Vasárnap szakrális
szervezésében

maratont

tartanak

Erdélyben

az

Erdélyi

Mária-út

Vasárnap szakrális maratont tartanak Erdélyben az Erdélyi Mária-út szervezésében a
kereszténységért és a békéért. A futók és kerékpárosok több szakaszon 40-50 kilométeres
távokon futnak vagy tekernek, ezzel hívják fel a figyelmet a keresztény értékekre és Európa
békéjének fontosságára.

Határok nélkül
2016. augusztus 13. – Kossuth Rádió
Klasszikus költők, klasszikus versei a középpontban idén a 28. Szép Szó
Versmondó-táborban, Kishegyesen
Nagykanizsától Magyarkanizsáig, Pápától Óbecséig számos helyről érkeztek a versszerető
fiatalok a kishegyesi tehetséggondozó táborba. A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete
idén 28-ik alkalommal szervezte meg a Szép Szó Versmondó tábort Kishegyesen, a Kátai
tanyán. Ott beszélgetett a tábor egyik szervezőjével, Hajvert Ákos Radnóti Miklós-díjas
versmondóval a Határok nélkül munkatársa.
Jótékony céllal az ezeréves határnál - Összművészeti Örmény – Székely - Csángó
Fesztivál Gyimesbükkön
Ezekben a napokban Összművészeti Örmény-Székely-Csángó Fesztivál helyszíne
Gyimesbükk. A történelmi Magyarország ezeréves határán fekvő erdélyi települést sokan
felkeresik, hiszen itt mára már történelmi emlékhelyet alakítottak ki. Jó hír, hogy minden
akadály elhárult a Rákóczi vár újjáépítése elől, így azt a mostani fesztivál programjainak,
akcióinak bevételéből is támogatják.
170 éves évfordulóra készülnek Nagykárolyban - a helyiek tudatosan és sokat
dolgoznak azért, hogy Petőfi és Szendrey Júlia megismerkedésének helyszíne
újra a térség kulturális központjává váljon
A valamikori Szatmár vármegye központja, Nagykároly újra régi fényében kezd pompázni. Ez
nem véletlen. A város vezetői tudatosan és sokat dolgoznak azért, hogy Petőfi és Szendrey
Júlia megismerkedésének helyszíne újra a térség kulturális központjává váljon.
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Olvasni mindig nagyon fontos! - vallják a felvidéki Páskaházán, ahol magyar
könyvtár működik a 300 lelkes településen
Alig több, mint 300 ember lakja a Rozsnyó közeli Páskaházát. A tősgyökeres lakosság magyar
nemzetiségű, ám vannak betelepült családok is, amelyeknek a gyermekei már szlovák
iskolába járnak. Ennek ellenére a könyvtár könyvállományának nagyobbik fele magyar
nyelvű. A település Önkormányzata az éves keretéből rendszeresen kigazdálkodja a könyvtár
fenntartásához szükséges összeget. Mács Ildikó riportja.
Székelyföld határán, a kászoni hegyek között - idén 20 éves a Minimum Party
Összművészeti Tábor
Székelyföld határán, a kászoni hegyek közt évről évre összegyűlnek a művészet szerelmesei. A
Minimum Party alkotótáborban mindenki megtalálhatja saját kifejző eszközeit, illetve
kísérletezhet a társművészetek műhelyeiben is. Az idén 20 éves tábor témája az idő ciklusait
vizsgálta a természeti környezet tükrében. A képzőművészeti műhelytől a tánc-, a filmes-, az
építész- vagy éppen az írói műhelyekig minden alkotót megérint a hely szelleme, és mindenki
bátran használja a természetben fellelhető anyagokat és tereket.
Ahol a rendezvények szakrális tartalma, a palóc konyha és a folklórműsorok
határ menti településeket kovácsolnak össze - Palóc Hagyományéltető Napok
Balassagyarmaton
Az elmúlt hétvégék Palócországban Palócországról szóltak: Palóc Világtalálkozót tartottak
Bátonyterenyén, s közvetlen előtte Palóc Búcsút, vagy ahogy már az idén nevezték, Palóc
Hagyományéltető Napokat rendeztek Balassagyarmaton. A rendezvények szakrális tartalma,
a palóc konyha és a folklórműsorok határon inneni és túli településeket kovácsolnak össze.

Kárpát Expressz
2016. augusztus 13. – M1
Látogatás egy fiatal magyar gazdálkodó családnál a délvidéki Kelebián
Tedd vagy ne tedd, de soha ne próbáld! – ez a mottója a magyar határtól néhány kilométerre
található Kelebián élő Huber családnak. A tettvágy átszövi a délvidéki magyar család
mindennapjait. Huber Zoltán és felesége, Edina, majd egy évtizede alapította meg családi
vállalkozását, a Huber farmot, ahol sertéseket tenyésztenek. Zoltán belenőtt a
mezőgazdaságba, családja generációk óta földműveléssel foglalkozik.
Kárpát-medencei magyar fiatalok ismerkedtek a magyar költészet remekeivel a
székelyföldi verstáborban
Hogy a verset nem csak mondani, hanem ünnepelni is lehet, mi sem bizonyítja jobban, mint a
fehérvári vagy a csíki versünnep, melynek nyertes fiataljai idén is felejthetetlen napokat
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töltöttek el a vendéglátó településen, Csíkcsomortánban. Velük táboroztak kárpátaljai,
felvidéki és délvidéki fiatalok is, akik az összetartozás érzésével térhettek haza.
Nagybörzsönyben kirándultak a felvidéki magyar cserkészcsaládok
Kisvasutazni indultak a családos cserkésztábor résztvevői Nagybörzsönyben. Idén már a
hatodikak alkalommal szervezték meg a felvidéki cserkészek az egyhetes tábort, ahol szülők
és gyerekek együtt fedezték fel hazánk gyönyörű tájait.
Credo művészeti fesztivál Kisgejőcön
Népzenétől volt hangos egy héten keresztül a kárpátaljai Kisgejőc. Itt rendezték meg a Credo
művészeti fesztivált, népzenei és néptánctáborral összekötve. A kicsik és nagyok egyaránt
hatalmas lelkesedéssel tanulták a különböző magyar táncokat.

Térkép
2016. augusztus 13. - Duna World
Máramarost sokan talán a híres fatemplomairól ismerik, turisták ezreit ezek a több száz éves
építmények vonzzák erre a vidékre. Szinte minden településen találhatunk ilyen fa
templomot, nyolc közülük annyira értékes és egyedülálló, hogy a világörökség részét is képezi.
Érdekesség, hogy Máramarosban található Közép-Európa legmagasabb fa tornya is. Ezeket a
nevezetességeket tekintette meg egy jászapáti turistacsoport.
Egy jó ötlet, biztos tudás, sok-sok papírmunka és némi üzleti érzék. Egy vállalkozás csak
akkor sikeres, ha az adott szakember az üzleti életben is jártas. 2016 a külhoni magyar fiatal
vállalkozók éve, ami azt jelenti, hogy a 40 év alatti sikeresen pályázó külhoni magyar
fiatalokat a magyar állam támogatja vállalkozása elindításában. Csak Erdélyből több százan
éltek a lehetőséggel, és benyújtották pályázatukat.
Rajt cél győzelemmel nyerte a Székely vágtát eleményi lovas és paripája, dupláztak is duplán,
hiszen idén, másodszor lettek a legjobbak ők ketten. Amióta 2014-ben először nyertek a
vágtán, Zsigmond János és lova igazi sztárok lettek. A maksai óriástetőn sorban ez volt a
harmadik verseny és a sepsiszentgyörgyi nemzeti vágta előfutama. A győztesek
szeptemberben, nagyobb közönség előtt is megmérettethetik magukat.
Varázslatos tájak, történelmi emlékek, zordon havasok, apró házak, népviselet, barátságos
vendégvárás, áfonyapálinka és még sorolható más különlegesség, ez mind Erdély. Aki már
járt ott, újra visszavágyik és nemcsak azért, mert gyönyörű, hanem talán azért is, mert mi
magyarok ösztönösen vágyunk rá, hogy megismerjük történelmünk csodálatos darabját. Aki
még nem járt Tündérországban, itt az ideje, hogy felfedezze.
A zene szárnyán utcákon és tereken világszínvonalú utcazene fesztivál Szatmárnémetiben, a
pezsgő európai nagyvárosok mintájára, néhány helyi fiatal kezdeményezte, hogy zenével és
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vidámsággal töltsék meg a szürke köztereket. Civil összefogással világszínvonalú rendezvényt
szerveztek három nap alatt több 100 koncertet hallgathatott meg a zenét kedvelő közönség.

Öt kontinens
2016. augusztus 13. - Duna World
Hágában, Utrechtben, de még Amszterdam mellett is működik magyar óvoda és iskola, ahol
két hetente magyarul tanulhatnak a Hollandiában élő magyar gyerekek. Az óvodában főként
az ünnepkörökre, hagyományvilág megismertetésére és a népszokások elsajátítására
fókuszálnak, míg az iskolába járó gyerekek a magyar népszokásokra és népdalok tanulására
koncentrálhatnak.
A francia fővárosban 1928-ben jött létre a magyar-francia információs iroda, amely 1941-ben
vette fel a Párizsi Magyar Intézet nevet. A kulturális központban rendszeresen szerveznek
magyar napokat, emellett rendkívül fontosnak tartják, hogy a magyar irodalmi és társadalmi
életet bemutassák a francia közönség számára. Nemcsak a fővárosban, hanem regionális
partnereik segítségével vidéken is.
Varese-ben és környékén kevés magyar él, így különösen fontos számukra, hogy számos
közösségformáló programon vehessenek részt. Az Olaszországban élő Szabó Ildikó és családja
küldött képes beszámolót, amelyben Mátyás Ildikó, a Magyar Intézet igazgatója mesél
mindennapjaikról.
Magyarországtól sok ezer kilométerre véletlenül összefonódott két életút. Pópity Erzsébet
1956-ban hagyta el Magyarországot, évtizedekig a Chicagói Magyar Közösség lelkes tagjaként
tevékenykedett. Csiszár Margit 1974-ben érkezett családjával Clevelandbe, ahol az ottani
magyar szervezet motorjaként élt évekig. A két magyar nyelvét és identitását büszkén őrző
hölgy életútja egy floridai kisvárosban keresztezte egymást.
Korányi Kinga még csak 21 éves, de abban biztos, hogy magyarságának megőrzésének
egyetlen záloga a magyar nyelv állandó és lelkes használata. Amióta írni tud, történeteket vet
papírra. '4 éves volt, amikor az első könyve megjelent, most dolgozik a folytatásán.
Nagymamája azt mondja a dédnagypapája írói vénáját örökölte, a dédnagypapa pedig nem
más mint a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, Németh László.
Legidősebb lánya Kanadában telepedett le, de sohasem szakadt el hazája szeretetétől és ezt a
szeretetet sikeresen örökítette tovább leszármazottaira.
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