Nyomtatott és online sajtó

Vezető hírek

Menyhárt József: a közösségért dolgozik az MKP
2016. augusztus 16. – Felvidék Ma, hirek.sk
Sajtóreggelin találkozott augusztus 16-án, kedden a felvidéki média képviselőivel Menyhárt
József, a Magyar Közösség Pártja elnöke a párt pozsonyi székházában. A jövő évben esedékes
megyei választásokkal kapcsolatban Menyhárt elmondta, az MKP-t nem szabad temetni, mert
jól működő csapatról van szó. A régiókban most mérik fel, kik azok a politikusok, akikre a
jövőben is számítani lehet, hiszen több megyei képviselő jelezte, koránál fogva, vagy egészségi
állapota miatt a következő választáson már nem méretteti meg magát. A megyei
választásokra való felkészülés tehát elkezdődött, de minden régió maga dönti el, milyen
felállásban hozhatja meg a legnagyobb sikert a magyarság számára a jövő évi választásokon.

Testvéri panasz Bukarestnek a marosfői nyári egyetemen
2016. augusztus 16. – Krónika
Éles kritikával illették a bukaresti hatóságok nemzetpolitikáját a szomszédos országokban élő
román közösségek képviselői Marosfőn. A Timok-völgyi vlachok szerint a román diplomaták
többet ártanak nekik, mint segítenek. Az Agerpres hírügynökség helyszíni tudósítása szerint a
hétfő este tartott nyitóelőadások résztvevői hevesen bírálták a bukaresti hatóságokat amiatt,
hogy úgymond magukra hagyták a külhoni románokat, és nem támogatják ezeknek a
közösségeknek a fennmaradását. Predrag Balașevic arról számolt be, hogy miközben a 350
ezer lelkes Timok-völgyi vlachok nem részesülnek román nyelvű oktatásban, nincsenek
iskoláik, templomaik, sajtóorgánumaik, a román állam képviselői kifejezetten akadályozzák a
közösség vezetőinek identitásmegőrző tevékenységét. A marosfői szabadegyetem tavalyi
kiadásán egyébként Bojan Alexandrovici Timok-völgyi ortodox pap azzal a meglepő kéréssel
fordult a bukaresti hatóságokhoz, hogy sürgősen dolgozzanak ki egy összefüggő, átfogó
stratégiát a határon túli román közösségek nemzeti identitásának megőrzése és fejlesztése
érdekében, vagy egyszerűen „fénymásolják le” Magyarországnak a külhoni magyarok nemzeti
identitása megőrzéséről és fejlesztéséről szóló stratégiáját.

Kihirdették a Magyar Termék Nagydíj pályázat külhoni győzteseit
2016. augusztus 16. – MTI, Erdély Ma, bumm.sk, Népszava, Krónika, Inforádió, Erdély
Online, Orientpress
A Kolozsvári magyar napokon hirdették ki a 19. Magyar Termék Nagydíj pályázat határon túli
győzteseit, idén először vettek részt külhoni vállalkozások a megmérettetésen - közölték a
kiírók kedden az MTI-vel. A tanúsító védjegy használati jogát kiérdemelte a marosvásárhelyi
Petry Látványműhely és Múzeum (Petry Retail Kft.), a szintén marosvásárhelyi Petry
Zsigmond kedvenc házi kenőmájas és töpörtyűkrém hagymával termékei (Primacom Kft.) és
a székelyudvarhelyi Rega Egyesület Lámpás program, mint a székelyföldi mezőgazdaság
modernizációjának szakmai programja. A pályázat Kárpát-medencéért Nívódíj kitüntetést két
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természetes személynek és három külhoni vállalkozásnak ítélték oda. Elismerésben részesült
Naszvadi György, a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának elnöke, és
Mága Zoltán Prima Primissima-díjas hegedűművész. A külhoni vállalkozások közül a Kincses
Kolozsvár Egyesület a Kolozsvári magyar napok életre hívásáért, a Pro Cultura Subcarpahica
kárpátaljai civil szervezet és a Vajdasági Magyar Diákszövetség (Vamadisz) érdemelte ki a
nívódíjat.

Erdély

Ünnepre készül a szatmári magyarság
2016. augusztus 16. – Krónika, Bihari Napló
Szatmárnémetiben minden olyan rendezvénynek helye van, amely értékteremtő és
közösségépítő, mert általuk a megyeszékhely kulturális élete is fejlődni tud – jelentette ki a
pénteken kezdődő 15. Partiumi Magyar Napok beharangozó sajtótájékoztatóján Kereskényi
Gábor polgármester. Mint mondta, a 2005-ben felújított Tűzoltótorony a rendezvénysorozat
egyik kiemelt helyszíne lesz, hiszen számos színházi és bábszínházi előadásnak, valamint
könnyűzenei koncertnek ad helyet. Az Identitas Alapítvány vezetője, Szőcs Péter úgy
fogalmazott, az augusztus 19–28. között zajló Partiumi Magyar Napok újabb fejezetéhez
érkezett, a 15. jubileumi rendezvény tíz napja során több mint 150 programmal várják a
szórakozni vágyókat.

Folytatódik a romániai szakiskolák mélyrepülése
2016. augusztus 16. – Krónika
Változatlanul alacsony az érdeklődés Romániában a szakiskolák kínálata iránt annak
ellenére, hogy az ország folyamatosan szakmunkáshiánnyal küzd. A legfrissebb felmérések
azt mutatják, míg a romániai fiatalok alig 20 százaléka választja a szakoktatást,
Németországban ez az arány már meghaladja a 70 százalékot is.

Megyei küldöttgyűlésen dönt az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete a
képviselő- és szenátorjelöltekről
2016. augusztus 16. – transindex.ro, maszol.ro
Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének Állandó Tanácsa döntése értelmében megyei
küldöttgyűlés határoz a megyei képviselő- és szenátorjelöltekről szeptemberben.
A
jelöltállítás lebonyolítása a Megyei Választási Bizottság hatásköre, amelynek tagja Tamás
Sándor, Antal Árpád és Grüman Róbert. Tamás Sándor, a RMDSZ Háromszéki Területi
Szervezetének elnöke elmondta: egészen biztos, hogy többségében új személyek képviselik
majd a megyét a bukaresti döntéshozatalban. "Célunk, hogy szakpolitikusoknak is lehetőséget
adjunk a törvényalkotási folyamat részvételében. Fenntartjuk a korábbi ajánlatunkat, hogy az
MPP-vel elkezdett együttműködést a parlamenti választásokra is kiterjesszük, erről a két
szervezet országos döntéshozó testülete határoz" - mondta.
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Erdély

Ahol a magyar osztályból csak a tanteremhez ragaszkodnak
2016. augusztus 16. – szekelyhon.ro, Krónika
Még nem oldódott meg az a teremhasználati vita, amely a marosvásárhelyi Unirea
Főgimnázium és a Római Katolikus Teológiai Gimnázium között robbant ki néhány héttel
ezelőtt. Az Unirea illetékesei ugyanis úgy mondtak le néhány magyar tannyelvű osztályról,
hogy eközben az általuk elfoglalt tantermek használati jogát vitatják. Ők persze másképp
látják a dolgok állását.

Felvidék

Eddig három millió euró kormányzati támogatást osztottak ki
2016. augusztus 16. – Felvidék Ma, bumm.sk
Több mint három millió euróval – pontosan 3 094 110 euróval – támogatta idén augusztus
15-ig a szlovák kormányhivatal az országban élő nemzeti kisebbségek kulturális akcióit –
közölte kormányzati forrásokra hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. Az
eddig folyósított kormányzati támogatás az idei támogatások mintegy 80 százalékát teszi ki, a
nemzeti kisebbségek a támogatás segítségével összesen több mint 870 projektet valósítottak
meg. Olyan projektek kaptak állami támogatást, mint például a kisebbségi kulturális nyár
Pozsonyban, a magyar népművészeti fesztivál Zselízen vagy a ruszin kulturális fesztivál
Felsővízközön (Svidník).

Négy új határátkelő létesülhet a szlovák-magyar határon
2016. augusztus 16. – hirek.sk
Egy Budapest és Pozsony közötti határon átívelő együttműködésnek köszönhetően négy új
határátkelő létesülhet Besztercebánya megyében a szlovák-magyar határszakaszon. A
határátkelők kialakításának lehetőségéről a megyei önkormányzat lónyabányai képviselőtestületi ülésén tájékoztatott Csúsz Péter képviselő, aki szerint a magyar kormány
megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t (NIF) kezdi majd meg. „Ipolyhídvég
(Ipeľské Predmostie) – Drégelypalánk, Ipolyvarbó (Vrbovka) – Őrhalom és Kóvár (Koláre) –
Balassagyarmat/Újkóvár települések esetében az Ipolyon átívelő hidakról van szó, míg Jéne
(Janice) – Ózd/Susa esetében egy határon átívelő útszakaszról” – pontosította az
infrastrukturális elképzeléseket a képviselő. Hozzátette: finanszírozásuk az Interreg V-A
Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program keretén belül valósulna meg, s a becsült
költségek nem egész 28 millió euróra rúgnak.

Távozott a Hálóból az öt elégedetlen képviselő
2016. augusztus 16. – hirek.sk? Új Szó
Andrej Hrnčiar, Martin Fedor, Cséfalvay Katalin, Igor Janckulík és Eduard Adamčík kilépett
a Háló pártból. Ezt kedden jelentették be azzal, hogy a Most-Híd párttal szándékoznak
tárgyalni az együttműködésről. A Híd kedd esti elnökségi ülésén vitatja meg a Hálóból
távozott öt parlamenti képviselővel folytatandó együttműködés lehetőségeit. Bugár Béla
pártelnök ma nem tartotta kizártnak a képviselői „ötösfogattal“ történő tárgyalásokat.
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Felvidék

A Híd kiveti hálóját a sieťesekre
2016. augusztus 16. – Új Szó
A Híd elnöksége úgy döntött, hogy tárgyal az Andrej Hrnčiar vezette, a Siet pártból kilépett öt
képviselővel. Bugár Béla, a Híd elnöke szerint a tárgyalások célja a kormánykoalíció
stabilitásának biztosítása. Úgy véli, korai még arról beszélni, milyen változásokat hozhat ez a
mozgás a kormánykoalícióban.

Határtalanul a szlovákiai magyarság jövőjéért
2016. augusztus 16. – hirek.sk, Új Szó
Százötven gyermeket táboroztatott a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség augusztus 8-13.
között a Magyar Cserkészszövetséggel együttműködve a Határtalanul, Cserkészek a Kárpátmedencében program keretében. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) jóvoltából
Csallóközből, Nyitra vidékéről, Mátyusföldről és Rozsnyó vidékéről érkeztek gyerekek a
táborba. A Határtalanul tábor elsődleges célja, hogy lehetőséget nyújtson a nehéz sorsú
gyerekeknek és fiataloknak egy életre szóló élménnyel gazdagodni, és megismerkedni a
cserkészettel.

Vajdaság

Kihirdették a Magyar Termék Nagydíj Pályázat határon túli győzteseit: Nívódíjas
a VaMaDisz
2016. augusztus 16. – Vajdaság Ma, Magyar Hírlap
A Kolozsvári Magyar Napok keretében hirdették ki a Magyar Termék Nagydíj Pályázat
határon túli győzteseit. A Kárpát-medencéért Nívódíj kitüntetést többek között a Vajdasági
Magyar Diákszövetség (VaMaDisz) veheti át szeptember 6-án a magyar parlamentben. A
pályázaton idén először vettek részt határon túli szervezetek is, áll a szervezők
közleményében.

Szent István-nap és Újkenyér-ünnep Magyarkanizsán
2016. augusztus 16. – Pannon RTV
Magyarkanizsán az idén kétnapos lesz a Szent István-nap és az Újkenyér-ünnep. A vasárnap
kenyérszentelő szentmisékkel kezdődik a katolikus és a pravoszláv templomban, majd
gyerekprogramok sokaságával folytatódik, amit a magyarországi Apacuka zenekar fellépése
koronáz meg. Délután művelődési egyesületek mutatkoznak be, sor kerül a legszebb kenyér
verseny díjkiosztójára, majd a népszerű magyarországi énekesnő, Tolvai Reni fellépése
következik. A kenyérszegést és a polgármesteri köszöntőt követően a nap sztárvendége, Geszti
Péter lép színpadra, este 8-kor. A tűzijáték 10-kor kezdődik.
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Kárpátalja

Magyar Termék Nagydíjas a Pro Cultura Subcarpathica
2016. augusztus 16. – karpatalja.ma, Magyar Hírlap
A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet kapja idén a Magyar Termék Nagydíj Pályázat
Kiírói Tanácsának Kárpát-medencéért Nívódíját. A határon túli győzteseket a Kolozsvári
magyar napokon, augusztus 15-én hirdették ki. A Kárpát-medencéért Nívódíj kitüntetést két
természetes személynek és három külhoni vállalkozásnak ítélték oda. Elismerésben részesült
Naszvadi György, a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának elnöke, és
Mága Zoltán Prima Primissima-díjas hegedűművész. A külhoni vállalkozások közül a Pro
Cultura Subcarpathica mellett a Kincses Kolozsvár Egyesület és a Vajdasági Magyar
Diákszövetség (Vamadisz) érdemelte ki a nívódíjat. A díj elismeri azt a tevékenységet, mely a
folyamatos kiváló minőség mellett elkötelezett a hagyományok tisztelete, a környezet védelme
és a magyarság eszméje iránt.

Muravidék

Lendvai látképek a toronyban
2016. augusztus 16. - Muravideki Magyar Rádió
A lendvai Vinárium torony kupolájában lévő kilátóhelyiségben hétfőtől lendvai impressziók
várják a látogatót. A képzőművészeti tárlat a Zarum alapítvány révén került e helyszínre, a
Vinárium munkatársainak segítségével. A megnyitó hétfő este történt meg.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. augusztus 16. – Kossuth Rádió
Keresi a megújulási lehetőségeket és a szövetségeseket a felvidéki Magyar
Közösség Párjának új vezetése
A nyár elején teljes tisztújításon átesett felvidéki Magyar Közösség Pártja új vezetői a nyarat
kapcsolatépítésre, ismerkedésre fordították. Részt vettek a nemzetpolitikai szempontból
egyre meghatározóbb Kárpát-medencei nyári egyetemeken, és természetesen a hazai
közösségeket is sorra felkeresték. A régiós vezetőkkel folytatott megbeszéléseken napirendre
került a közelgő megyei választásokra való felkészülés is. Interjú az MKP elnökével, Menyhárt
Józseffel.
A román kormány vissza akarja vonni az UNESCO világörökségi listáról a
Csíksomlyói búcsút
Románia visszavonni készül az UNESCO szellemi világörökség listájáról a Csíksomlyói
búcsút. A felterjesztést 2011-ben Kelemen Hunor minisztersége alatt indították el, mostanra
egyetlen szavazás lenne hátra, ha Románia szakértői kormánya nem fontolgatná a
felterjesztés visszavonását. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke egyre elégedetlenebb a
kormánnyal.
A magyar találmányok és újítások a témája a 13. Kárpát-medencei Nyári
Egyetemnek
A magyar találmányok és újítások a témája a 13. Kárpát-medencei Nyári Egyetemnek. Az
egyhetes programsorozatra közel 100 egyetemista érkezett Erdélyből, Felvidékről,
Kárpátaljáról, Vajdaságból és az anyaországból. A három év szünet után tavaly újraindított
Nyári Egyetem idén is nagy sikernek örvendett. A Nyári Egyetem szervezői remélik, hogy
jövőre Muravidéket és Drávaszöget is sikerül bevonni a Kárpát-medence magyar hallgatóit
megmozgató kulturális, szórakoztató és oktató jellegű közösségi rendezvénysorozatába.
Folyamatosan bővül a kisoroszi szórványközpont
A kisoroszi Torontál Magyar Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Központ - közkedveltebb nevén:
kisoroszi szórványközpont - több mint egy évtizede létsült, azóta folyamatosan bővül.
Minden évben hat nagy rendezvényt szerveznek, ám a szervezők korántsem elégedettek a
központ kihasználtásával. Talpai Sándorral, a központ vezetőjével beszélgetett a Határok
nélkül munkatársa.
Hargita Megyéért Díjjal tüntették ki a gyergyószárhegyi Lázár-kastély egyik
örökösét, Lipthay Antalt
Hargita Megyéért Díjjal tüntették ki a gyergyószárhegyi Lázár-kastély egyik örökösét, Lipthay
Antalt, aki a közjó javára ajánlotta fel tulajdonrészét, és a Pro Arte et Natura Alapítvány
segítségével rendszeresen támogatja a helytörténeti értékek megismertetését.
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