Befogadta az Európai Parlament a Tamás Ilonka néni ügyében benyújtott
petíciót
2016. augusztus 18. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, Pesti Srácok,
Krónika, Erdély Ma, Magyar Szó, Mandiner, Vajdaság Ma
Befogadta az Európai Parlament a Tamás Ilonka néni ügyében benyújtott petíciót és
megkezdték annak kivizsgálását - közölte Lomnici Zoltán, a felvidéki jogfosztottak érdekeit
nemzetközi fórumokon képviselő Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke csütörtökön.
Elmondta, hogy több mint egy éve nyújtották be a panaszt Tamás Ilonka néni és jogfosztott
társai ügyében, amelyet most befogadott az EP Petíciós Bizottsága. „A 104 éves Tamás Ilonka
örömmel fogadta a hírt, de megjegyezte, hogy nem érti, miért kellett ennyi időt várni a
befogadásra, hiszen teljesen egyértelmű jogsértéseket tár fel a petíció” - tette hozzá.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Bugár szerint hármaskoalíció lesz a négyesből

Újabb parlamenti mandátumért indulna Korodi Attila és Tánczos Barna
2016. augusztus 18. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Újabb parlamenti mandátumért indulna Korodi Attila és Tánczos Barna. Mindketten a csíki
RMDSZ jelöltjeként szeretnének az őszi választásokon indulni képviselőnek illetve
szenátornak. Ugyancsak ebben a csapatban indul ősszel újabb mandátumért Kelemen Hunor
szövetségi elnök is. A két elöljáró dokumentációját a Szervezet elnöke, Borboly Csaba vette át,
aki az elkövetkező időszak tekintetében a közös munka fontosságát emelte ki. Elmondta
továbbá, jó döntésnek tartja Korodi és Tánczos indulását, illetve beszélt arról, sikeres
képviselői és szenátori mandátum esetén a parlament gerincét a következő ciklusban Csík
adja.
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Erdély

2016. augusztus 18. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó
Bugár Béla, a Híd elnöke csütörtökön bejelentette, hogy a Híd befogadta a #Sieťből távozó öt
képviselőt a frakciójába és nagy valószínűséggel a #Sieť kiesik a kormánykoalícióból. A Híd
ezek után igényt tart a közlekedési miniszteri posztra, de Bugár még nem árulta el, ki fog
Brecely helyébe lépni, de már van elképzelése. A pártelnök azt is hangsúlyozta, hogy a
kormánykoalíciós változásokról a koalíciós tanács dönt. „Tárgyalni fog kelleni a koalíciós
tanácsban a rendezésről. Feltételezem, hogy a négyes koalíció hármaskoalícióvá fog
átalakulni, de erről a koalíciós tanács dönt” – mondta Bugár.
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2016. augusztus 18. – transindex.ro
Indulna egy képviselői vagy szenátori mandátumért Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros
megyei szervezetének elnöke, amennyiben a közösség részéről érkezik erre vonatkozó
felkérés. A Transindexnek nyilatkozva elmondta, már eddig is fontolgatta az indulását,
azonban önmagát nem jelölteti. „Ha valaki ezt a felkérést megteszi, akkor el fogok ezen
gondolkodni, mert mégiscsak ott van mögöttem 20 éve munkája az RMDSZ-ben, és azt
gondolom, hogy politikai képviselet szempontjából fontos lenne, hogy Maros megye RMDSZelnöke képviselő is legyen. Önmagamat nem jelölöm, de ha felkérnek, akkor állok elébe” nyilatkozta Brassai Zsombor. Kérdésünkre, hogy kitől várja a felkérést, Brassai elmondta, a
közösségtől, lehet az valamelyik helyi vagy kerületi szervezet.

Erdély

Brassai indulna a parlamenti választásokon, és arra vár, hogy erre felkérjék

DIICOT: hűtlenek voltak hazájukhoz a fegyvercsempészeket alakító magyarok
2016. augusztus 18. – maszol.ro, Nyugati Jelen
Hűtlenek voltak a hazájukhoz, mert nem teljesítették a nemzetbiztonság megóvására
vonatkozó erkölcsi kötelességüket. Többek között ezzel gyanúsítja az ügyészség a Sky News
riportjában fegyvercsempészt alakító személyeket, derül ki a három erdélyi magyar
gyanúsított előzetes letartóztatásának bírói indoklásából. Mint ismert, Aurelian Szantót,
Pantics Csabát és Pantics Leventét múlt pénteken helyezték vizsgálati fogságba. A szervezett
bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) szerint a gyanúsítottak bűnszervezetet
hoztak létre, megszegték a fegyvertartásra vonatkozó szabályokat, valótlanságokat állítottak,
és ezzel nemzetközi szintű ellenérzéseket váltottak ki a román állammal szemben,
Romániában pedig a bizonytalanság érzetét keltették.

Megoldást keresnek Hargita megyében az oktatás hiányosságaira
2016. augusztus 18. – maszol.ro
A rossz iskolai és vizsgaeredményekre, valamint a fiatalok elvándorlásának megfékezésére
vonatkozó felmérés eredményét mutatta be csütörtökön Hargita Megye Tanácsának
Fejlesztési Ügynöksége. Az adatokat a Hargita Megyei Tanfelügyelőséggel közösen elemezték
ki. A szakoktatás minél szélesebb körben való terjesztésében, a tanügy helyi és rendszerszintű
átalakításában, valamint a lokális megoldások keresésében látják a probléma megoldását –
hangzott el a csütörtöki sajtótájékoztatón a csíkszeredai megyeházán. Barabás Csaba, a
fejlesztési ügynökség munkatársa felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy az érettségi
eredmények tükrében vizsgálni a helyzetet hibás megközelítés, ugyanis ezek nem szolgálnak
hiteles képpel az oktatás helyzetéről.

Törvénytervezet: új közigazgatási besorolást kapnak a romániai települések
2016. augusztus 18. – maszol.ro
Átszervezné a romániai közigazgatást a szakértői kormány. A fejlesztési minisztérium
csütörtökön közzétett törvénytervezete szerint a városokat jogállásuk szerint hét, a
községeket két csoportba sorolnák. A települések osztályozása bizonyos paraméterek –
lakosságszám, kórházak, oktatási intézmények száma stb. – szerint történne. A törvény
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Mikor lesz Kolozsvár a „csontrázó gép” városa?
2016. augusztus 18. – maszol.ro
Kevesebb autó, rugalmas parkolási rendszer, jobb körülmények bringásoknak és
gyalogosoknak – elérhető ez Kolozsváron? Erről beszélgetett a Kolozsvári Magyar Napokon,
csütörtökön Horváth Anna alpolgármester, Csoma Botond városi tanácsos és a Kolozsvár
Teker Egyesület alapító tagja, Kertész Levente.

Erdély

lehetőséget ad arra, hogy a megfogyatkozott népességű községek önkormányzatai
beolvasztásukat kérjék a nagyobb településekbe. Azok a községek pedig, amelyek 2025 végéig
nem érnek el bizonyos paramétereket, kötelező módon egyesülnek valamelyik nagyobb,
szomszédos településsel.

Hétszáz éve kapott városi kiváltságokat Kolozsvár
2016. augusztus 18. - MTI
Hétszáz éve, 1316. augusztus 19-én kapott I. Károly királytól városi kiváltságokat Kolozsvár. A
város születésének a körülményeiről és a kiváltságlevél tartalmáról a Kolozsvári Magyar
Napok keretében tartott előadást csütörtökön Lupescu Radu történész, a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem docense. Lupescu Radu elmondta: Kolozsvár kialakulásában
fontos szerepe volt annak a királyi földvárnak, amelyet a - ma Kolozsvárhoz tartozó Kolozsmonostoron valószínűleg Szent István uralkodása idején építettek.

Erdélyt szétlopkodják – állítják a székelyföldi románok
2016. augusztus 18. – maszol.ro
Az előadók által törvénytelennek ítélt visszaszolgáltatásokkal a románságot kiszorítják Erdély
nagyvárosainak történelmi központjából, a két legjelentősebb román párt pedig sportot űz
abból, hogy melyik borul jobban térdre az RMDSZ előtt, és ilyen kontextusban nem meglepő,
hogy Erdélyt szétlopkodják – ilyen és hasonló kijelentések hangzottak el csütörtökön a 16.
Marosfői Nyári Egyetemen, a székelyföldi románság hagyományossá vált Hargita megyei
táborában.

2016. augusztus 18. – Felvidék Ma
Robert Fico szerint a négypárti szlovák kormánykoalíció stabil, és a legkisebb tagja, a Háló
(Sieť) belső problémái miatt csak kozmetikai változások várhatóak a kormányban. A
megszűnés határára sodródott Háló ügyeit nem kívánta minősíteni. „Az egyetlen, ami
érdekel, hogy hány képviselő hajlandó a parlamentben támogatni a kormányt és azokat a
lépéseket, amelyeket a kormányprogram értelmében teszünk. Ez érdekel a leginkább. Mi lesz
tovább, nem tudom. Ezek technikai módosítások. Bármifélék lehetnek. Számomra ezek
kozmetikai változások“ – fejtette ki Robert Fico.
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Felvidék

Fico szerint stabil a szlovák kormánykoalíció
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2016. augusztus 18. – Vajdaság Ma
A szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium tanári kara és dolgozói a ma,
augusztus 18-án megtartott ülésükön Novák Károly Attilát választották meg az iskola
igazgatójának, azzal együtt, hogy a kollektíva továbbra is kitart azon véleménye mellett, hogy
Varga Anikó irányítása alatt az elmúlt tizenhárom évben a gimnázium megfelelően működött
– áll a tanintézmény tantestületének közleményében.

Vajdaság

A kollektíva Novák Károly Attilát választotta meg a Kosztolányi gimnázium
igazgatójának

Miniszteri ösztöndíj, amelyre a Magyarországon tanuló vajdaságiak is
pályázhatnak
2016. augusztus 18. – Pannon RTV
Miniszteri ösztöndíjat hirdetett Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös
Loránd Tudományegyetemmel közösen a 2016/2017-es tanévre magyarországi felsőoktatási
intézményekbe. Az alap- és egységes képzésre 17.850 forint a havi juttatás, míg a doktori
képzésen akár 180 ezer forintot is kaphatnak a pályázók. Az ösztöndíjra a Magyarországon
tanuló vajdaságiak is pályázhatnak.

Belgrád és Vajdaság Szerbia legfejlettebb részei
2016. augusztus 18. – Pannon RTV
Belgrád és Vajdaság Szerbia legfejlettebb részei – derül ki a gazdasági minisztérium régiókra
vonatkozó felméréséből. A számok azt mutatják, hogy ezek a területek háromszor
gazdagabbak a többinél. A foglalkoztatottak több mint fele a fővárosban vagy Újvidéken
dolgozik. Összességében azonban Szerbia fejlettsége jóval az európai uniós átlag alatt marad.
Ha az uniós átlagot 100 százaléknak vesszük, akkor Szerbia mindössze 35 százalékot
teljesített. A régió országai közül Románia és Bulgária szintén 50 százalék alatt marad,
Szlovénia és Horvátország fejlettsége azonban egyre inkább közelít az EU átlagához, ezekben
az országokban az egyes régiók fejlettsége is kiegyenlítettebb.

Új köntöst kap az eleméri Szent Ágoston-templom
2016. augusztus 18. – Pannon RTV
Új köntösben várja október hatodikán a megemlékezőket az eleméri Szent Ágoston-templom.
Folyamatban van a bánáti templom belterének a felújítása, addigra várhatólag elkészül a
szentélye alatt nyugvó Kiss Ernő, aradi vértanú emlékműve is. A befejező szakaszába jutott az
eleméri Szent Ágoston-templom belső felújítása. A magyar kormány támogatásának köszönve
új burkolatot kap a padlózata, újrafestik a mennyezetét. A templomot Kis Ernő családja
építtette. 1846-ban lett felszentelve. 1872 óta pedig a honvédtábornok nyugvóhelye. A
kilencvenes évektől itt emlékezik a magyarság az aradi vértanúkra.
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2016.augusztus 18. – Kárpátalja.ma
Újult erővel lángoltak fel a harcok a Donyec-medencében az ukrán fegyveres erők és a
Moszkva által támogatott szakadárok között. Három katona esett el, és hatan sebesültek meg
az elmúlt 24 órában a harcok sújtotta keleti országrészben – közölte csütörtöki kijevi
sajtótájékoztatóján Olekszandr Motuzjanik, az elnöki hivatal hadműveleti ügyekben illetékes
szóvivője.

Megnyílt a II. Kárpátaljai Szobrásztábor

Kárpátalja

Ismét fellángoltak a harcok Kelet-Ukrajnában

Színes program a 2. Lendvai Vinarium Fesztiválon
2016. augusztus 18. – Muravidéki Magyar Rádió
2016. augusztus 26-án kezdődik a 2. Lendvai Vinarium Fesztivál, amely szeptember 4-ig
idegenforgalmi, hagyományőrző, és kulturális rendezvényekkel várja a közönséget. Az Európa
Kulturális Fővárosa - Lehetőség a fiatalok számára című szakmai konferenciával kezdődő
fesztivál keretében augusztus 27-én kerül sor a Bográcsfesztre, majd szeptember 3-án a
Lendvai szüretre, egy nappal később pedig a kilátótorony 1.születésnapja megünneplésére
invitálják a látogatókat.
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Muravidék

2016. augusztus 18. – Kárpátalja.ma
A Pro Arte-Munkács civil szervezet idén augusztus 14. és 28. között tartja szobrásztáborát,
melyre az alkotóknak pályázati úton kellett jelentkezniük. A tábor helyszíne a Kaszonyi
Termálfürdő melletti terület. A második éve megszervezett alkotótábor lehetőséget biztosít a
Kárpát-medence művészei számára, hogy köztéri szobrokkal mutatkozhassanak be
Kárpátalján.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. augusztus 17. – Kossuth Rádió
Miért volt kedvezőbb Románia külső megítélése mint Magyarországé a II.
világháborút követően
72 évvel ezelőtt 1944. augusztus 23-án Románia álállt a szövetségesekhez, így a győztesek
oldalán fejezte be a II. világháborút. Mennyiben befolyásolta ez a tény az elkövetkező évek
történéseit, hiszen szovjet befolyás alá került az ország? Stefano Bottoni, a MTA
Történettudományi Intézetének kutatója, noha Olaszországban született, és tanulmányait a
bolognai egyetemen végezte, szakdolgozatát, majd doktori disszertációját is a Keletközépeurópai huszadik századi történelemből írta. Magyar édesanyjának köszönhetően beszél
magyarul, de megtanult románul is, és 15 éve már budapesti történészként kutatja e térség
közelmúltjának folyamatait, különös tekintettel a diktatúrák működésére. Cservenka Judit
arról kérdezte Stefano Bottonit, hogy az azonos helyzet ellenére miért volt kedvezőbb
Románia külső megítélése mint Magyarországé.
Az erdélyi magyar sajtó története 1940-1944
Fleisz János nagyváradi történész, Az erdélyi magyar sajtó története 1940-1944 c. könyvéről
tegnapi műsorunkban hallhattak, ott nem esett szó az erdélyi magyar sajtó 1989 utáni
alakulásáról.
Egy kis nép legfőbb kötelessége megmaradni
Az Aracs kulturális-közéleti folyóirat már másfél évtizede élő lap, melynek internetes kiadása
is népszerű. Bata János főszerkesztő egy Bibó István mondatot igyekszik szem előtt tartani Egy kis nép legfőbb kötelessége megmaradni - Nos ezt megvalósítani, szolgálni a Kárpátmedencei magyarság ügyét.
30 éves a Magyar Kollégium Kulturális egyesület
Idén 30 éves a Magyar Kollégium Kulturális egyesület,, amely az egyetemes magyar kultúra
értékeit őrző és gyarapító szellemi műhelye. A magyarországi közművelődési szakma
eredményeit, módszereit közvetíti a határon túli magyarságnak. Az egyesület elnökével
Romhányi Andrással, Benkei Ildikó beszélgetett, az elmúlt évek sikereiről és küzdelmeiről.
Kóstelek magyarsága
Kóstelek, az egyik legeldugottabb, legelzártabb gyimesi csángó település, Bákó megyében.
Augusztus 22-én szentelik újra
római katolikus templomát. Előtte azonban már
megkezdődik a búcsús sokadalom, ünnepi vigasság. Vaszi Levente a "Felszállott a páva"
verseny közönségdíjasa ajánlja a programot és beszélget Kóstelek magyarságáról Oláh-Gál
Elvirának.
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