Soltész Miklós államtitkár jelenlétében áldották meg a felújított kosteleki római
katolikus templomot
2016. augusztus 22. – MTI, Erdély.ma, Krónika, kormany.hu, Magyar Idők, Erdély Online,
OrientPress, szekelyhon.ro
Soltész Miklós államtitkár jelenlétében áldották meg hétfőn az erdélyi Kostelek (Cosnea)
felújított római katolikus templomát. A mintegy kétszáz fős kosteleki római katolikus
gyülekezet a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatásból
cserélte ki temploma tetőszerkezetét, és végezte el az épület külső felújítását. A történelmi
Erdélyhez tartozó, de a moldvai Bákó megyéhez csatolt, a Csíki havasokban fekvő településen
azt követően épült hetven évvel ezelőtt római katolikus templom, hogy a kommunista állam
betiltotta a görög-katolikus vallást. Az eredetileg magyar anyanyelvű görög-katolikus
közösség egy része nem az állam által támogatott ortodox egyházhoz csatlakozott, mely a
korábbi görög-katolikus templomot is megkapta, hanem a római katolikus egyházat
választotta.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Kelemen nem zárja ki a nagykoalíció létrejöttét

Kertész Imre, Ákos, magyar nyelvtan
2016. augusztus 24. – R. Kiss Kornélia – Magyar Nemzet
Amikor valaki a magyar nyelv elsajátítását választja, általában nem racionális megfontolásból
teszi: sokat számít a szimpátia, a személyes kapcsolatok, a magyar kultúra vagy a magyar
gyökerek. A Balassi Intézet négy hetes nyári egyetemén részt vett hallgatóknak bár teljesen
különböző céllal érkeztek a motivációjuk nagyjából ugyanaz. Megtanulni a magyar nyelvet,
megismerkedni a magyar kultúrával és magyar történelemmel.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. augusztus 24-i számában olvasható.)
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2016. augusztus 23. – Erdély.ma, Transindex.ro
Kelemen Hunor szerint nem lehet kizárni, hogy a szociáldemokraták (PSD) és a liberálisok
(PNL) alkotta nagykoalíció alakul az év végi romániai parlamenti választásokat követően –
számol be Rostás Szabolcs a kronika.ro-n. Az RMDSZ elnöke kedden az RFI
rádiócsatornának nyilatkozva úgy vélekedett, bár a megmérettetést megelőző időszakban
senki sem hajlandó beszélni erről, ő egyáltalán nem tartja lehetetlennek ennek a
forgatókönyvnek a beigazolódását.
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2016. augusztus 23. – Maszol.ro
A Szociáldemokrata Párt (PSD) a szavazatok 37, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) pedig a
voksok 31 százalékát kapná a Novel Research közvélemény-kutató intézet friss felmérése
szerint. A felmérés eredményeit a megrendelő PNL nevében Cristian Bușoi, a párt bukaresti
elnöke ismertette kedden. A képzeletbeli dobogó harmadik helyén a Nicușor Dan vezette
Mentsük meg Romániát Szövetség (USR) áll a virtuális szavazatok 4 százalékával.

Erdély

Két felmérést tett közzé kedden a PNL

Borbély László: az összefogás nem elég a parlamenti választásokra
2016. augusztus 23. – Maszol.ro
Az RMDSZ helyhatósági választások utáni, parlamenti választások előtti helyzetéről
kérdeztük Borbély László képviselőt. Interjúnk második részében a szövetség veterán
politikusa az őszi kampány kihívásairól, a versenypártokhoz való viszonyulásról beszélt.

Őrizetbe vették a gyógyszerügynökség alelnökét
2016. augusztus 23. – Transindex.ro, Maszol.ro, Erdély.ma
Őrizetbe vették kedden az Gyógyszerek és Orvosi Műszerek Országos Ügynökségének
(ANDMN) alelnökét, Lazăr Iordachét. A korrupcióellenes ügyészség megvesztegetéssel és
befolyás vásárlásával gyanúsítja. A DNA szerint Iordache azt ígérte az egészségügyi
minisztérium egy vezető beosztású dolgozójának, hogy amennyiben közbenjár, hogy két adott
kórház állami támogatásban részesüljön, a támogatás 5 százalékát neki adja.

Felújítanák, kibővítenék a Székely Nemzeti Múzeumot
2016. augusztus 23. – Erdély.ma, Krónika
Már második alkalommal pályázik a Kovászna megyei önkormányzat a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeum felújítására a Regionális Operatív Program keretében – számol be
Bíró Blanka a kronika.ro-n. A testület kedden rendkívüli ülésén fogadta el a beruházás
műszaki és gazdasági dokumentációját, a pályázatot még ezen a héten benyújtják, és bíznak
benne, hogy év végéig választ is kapnak.

Nem kapnak új tankönyveket a negyedikesek
2016. augusztus 23. – Krónika, Székelyhon.ro
Nem tudnak új tankönyveket biztosítani a negyedik osztályosoknak a szeptember 12-én
kezdődő tanévtől, a kiadványok elkészítésére kiírt versenytárgyaláson ugyanis súlyos
visszaélések történtek – nyilatkozta Mircea Dumitru oktatási miniszter a News
hírügynökségnek adott interjúban.

Törvénytervezet: négy „szuperközsége” lenne Hargita megyének
2016. augusztus 23. – Maszol.ro
Maros megye öt, Hargita megye négy, Kovászna megye pedig két „szuperközséggel”
rendelkezne, ha a parlament elfogadja a települések új közigazgatási besorolásáról szóló
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Erdély

törvénytervezetet, amelyet nemrég bocsátott közvitára a fejlesztési minisztérium. A
jogszabályt már korábban ismertettük. E szerint a kormány létrehozna egy új közigazgatási
egységet, a „rurális pólusnak” nevezett községeket. Ezek legkevesebb 2000 lakosú
települések, amelyek 25 kilométeres körzetében nincsenek városok, ezért az adott térség
egészségügyi, oktatási, kulturális és kereskedelmi központjainak számítanak.

A kisebbségi lét volt a magyar írásbeli egyik témája a pótérettségin
2016. augusztus 23. – Maszol.ro
Kedden a nemzeti kisebbségek anyanyelvük irodalmából írásbeliztek a pótérettségin. A reál
szakosoknak az első tételsorban József Attila A fán a levelek... című versét kellett
értelmezniük, olyan kérdésekre kellett válaszolniuk például: milyen stílusalakzat szervezi a
szöveget, melyek a költemény dalra jellemző sajátosságai. A második tételben egy a
kisebbségi létről szóló szöveget kellett értelmezniük, itt tudniuk kellett, hogyan rombolnak a
negatív előítéletek, és milyen reakciókat válthat ki egy folyamatosan perifériára szorított
közösségből a kitaszítottság.

Fergeteges Forgatagot ígérnek
2016. augusztus.23. - Krónika
Bár a programok többsége a hétvégén lesz, hivatalosan szerdán nyitja meg kapuit a 4.
Vásárhelyi Forgatag. Marosvásárhely négyszáz éve lett szabad királyi város, az augusztus 24–
28. között zajló rendezvény ezen évforduló jegyében zajlik – közölték a szervezők.

Kevés javaslat fogalmazódott meg Csíkszereda közlekedési stratégiájához

Gubík: Tamás Ilonka egy közösség és két évszázad példaképe volt
2016. augusztus 23. – hirek.sk
A 104 évesen elhunyt Tamás Ilonka egy közösség és két évszázad példaképe volt - mondta
Gubík László, a Magyar Közösség Pártja ifjúsági szervezetének elnöke. A Via Nova elnöke az
M1 aktuális csatornán hétfőn elmondta: Tamás Ilonka a 20. században pedagógiai
munkásságával alkotott maradandót, hiszen a Gömörben generációk sorát oktatta a
„hazaszeretetre, a magyar nyelv és közösség tiszteletére”.
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2016. augusztus 23. – Székelyhon.ro
Lezárult Csíkszereda közlekedési stratégiájának online közvitája. A forgalom javítására
irányuló elképzeléseket augusztus 10-étől hozták nyilvánosságra a dokumentumot kidolgozó
Planificatio Kft. weboldalán. Mindössze tízen fogalmaztak meg javaslatokat. Az első napon öt
részletes és átgondolt javaslat érkezett a mobilitási tervhez – állt a planificatio.com oldalon,
később további öt építő jellegű véleményt tettek itt közzé, így összesen tízen szóltak hozzá
Csíkszereda mobilitási tervéhez.
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2016. augusztus 23. – hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja dunaszerdahelyi szervezete civil közreműködőkkel együtt
szeptember első szombatján a helyi Városi Sport- és Szabadidőparkban negyedik alkalommal
szervezi meg a Nyárbúcsúztató elnevezésű ingyenes szórakoztató rendezvényét.

„Az értékgyűjtő munka létkérdés a Felvidéken” – projektzáró rendezvény
Komáromban

Felvidék

Nyárbúcsúztatót tart szeptember 3-án Dunaszerdahelyen az MKP

2016. augusztus 23. – Felvidék Ma, hirek.sk
2015 decemberében a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a Csemadok Komáromi
Területi Választmányával közösen nyújtotta be a nemzeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének támogatására kiírt (HUNG-2015) pályázatot, melynek projektzáró rendezvényére
augusztus 22-én, a révkomáromi várban, az esemény helyszínéül szolgáló Lőporosban került
sor. A pályázat célja a nemzeti értékek kutatása, népszerűsítése mellett, ezen értékek
megőrzése és gondozása a határon túli magyar lakta településekkel, megyékkel közös
projektekben. A felvidéki Komáromban tartott eseményen többek között jelen volt Czunyiné
dr. Bertalan Judit kormánybiztos és dr. Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti
államtitkára is.

Az SNS elfogadja Érsek jelölését

Nagybecskerek: Megnyílt a mozi száz éves történetét bemutató kiállítás
2016. augusztus 23. – Pannon RTV
A nagybecskereki Városi Népmúzeumban tegnap megnyílt a mozi egy évszázados történetét
bemutató kiállítás. A Felvétel indul! című tárlat szerzői: Ivana Arađan és Bojana Vidović.
Filmvetítőgépek, plakátok és fényképek mellett a régi mozik hangulatát is átélhették a
nagybecskereki Városi Népmúzeum látogatói. A kiállítás visszahozta a múlt század hatvanashetvenes éveit, amikor a mozi jelentős szerepet töltött be a város lakóinak életében, a Banatfilm harmincöt dolgozójával pedig jól gazdálkodó vállalat volt.
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2016. augusztus 24. – Új Szó
Rábólintott a Híd–Smer–SNS hármas koalíciójára az SNS elnöksége is. A közlekedési tárca
élén Érsek Árpád (Híd) válthatja Roman Brecelyt (Sieť). Danko leszögezte, elfogadják a Híd
miniszterjelöltjét, bárki legyen az. A kormánypártok nem sürgetik a minisztercserét, arra
valamikor a jövő héten kerül sor. A Sieťnek a kulturális, a védelmi és a mezőgazdasági
tárcánál van államtitkára, egyelőre nem tudni, hogy a koalíciós partnerek hogyan osztják el
ezeket a posztokat. Az Új Szó értesülései szerint a Híd szeretné megszerezni mindhárom
államtitkári funkciót. Cserébe Érsek Árpád miniszteri kinevezését követően a közlekedési
tárca államtitkári székét átengedné az SNS-nek.
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2016. augusztus 23. – Pannon RTV
Tavalyhoz képest 36-tal kevesebb elsős kezdi meg a tanévet Szabadkán – szerb nyelvű
tagozaton 23-mal, magyar nyelvűn 7-tel, horváton pedig 6-tal kevesebb a diák. Összesen
1222-en iratkoztak be elsőbe, míg a középiskolákban 1500 szabad helyet biztosítanak. A
középiskolákba szeptember elsejéig tart az iratkozás, ezért csak később, szeptember 10-én
derül ki, hányan is iratkoztak be pontosan.

A kisebbségi nyelvű tankönyvek csak egy része készül el az iskolakezdésre

Vajdaság

A tavalyinál kevesebb elsős Szabadkán

2016. augusztus 23. – Pannon RTV
A kidolgozás fázisában vannak a nemzeti kisebbségek nyelvén tanuló diákok tankönyvei
Szerbiában – közölte a Tankönyvkiadó Intézet és az Oktatási Minisztérium. A könyvek egy
része már készen van és szeptember elsején a tanulók kézhez is kaphatják, de egy részüket
még csak most készítik elő, és van, amit még jóvá kell hagyni a nyomtatáshoz. Szerbiában
nyolc nemzeti kisebbség nyelvén nyomtatnak tankönyveket, összesen 134 millió dinárt
költenek erre a célra. Tavaly 35 ezer gyerek tanult valamely nemzeti kisebbség nyelvén, idén
még nem tudni, hányan lesznek. A most kezdődő tanévben a számuk októberben válik
ismertté.

Megkezdődött a XV. Interetno fesztivál

A kárpátaljaiak majd 40 százaléka havi 3000 hrivnyánál kevesebbet keres
2016. augusztus 23. Kárpátalja
A munkavállalók közel negyedének a fizetése öt és 10 ezer hrivnya közötti – írja
a mukachevo.net az Állami Statisztikai Szolgálat adatai alapján. A lakosság közel 20
százalékának a havi bére nem éri el a 2000 hrivnyát a régióban, további 20 százalék 2000 és
3000 hrivnya közötti keresetet vihet haza. Ugyanakkor a kárpátaljaiak közel 30 százaléka
3000–5000 hrivnyából gazdálkodhat havonta, míg 24 százalékuk bére 5 és 10 ezer hrivnya
között alakul.
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Kárpátalja

2016. augusztus 23. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó
A Halas táncegyüttes és a kalocsai népművészet képviselői mutatkoztak be az Interetno
fesztivál első napján. A Ravnica zenekar a Világzenei kisszínpadon, a Night Cruisers Band
pedig a Népkörben szórakoztatta a közönséget. A nyitóceremóniát keddre halasztották.
Polyákovity Izabella, projektszervező: „Az Interetno fesztivállal úgy köthetjük ezt az európai
uniós projektumot, hogy egy időben szerveződik. Hiszen ennek a projektnek a lényege, hogy
minél több emberhez eljusson ez a téma és mindenki megismerje ezeket a gyerekeket, akik
végigvonulnak Európán.
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Őrvidék értékei - kiállítás és brosúra
2016. augusztus 23. - Volksgruppen
A burgenlandi magyar települések magyar vonatkozású értékei, Őrisziget, Alsóőr, Felsőőr,
Felsőpulya népdalkincse, népzenéje, az egyesületek tevékenysége, de helyi kulináriumok is
bekerültek az Őrvidék értékei határtalanul című brosúrába, mely színes programmal és
kiállításmegnyitóval egybekötve kerül bemutatásra Őriszigeten, augusztus 31-én.
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Kárpátalja

2016. augusztus 23. – Kárpátinfo.net
Nemsokára véget ér a szünidő, így a szakemberekkel együtt Babják Zoltán, Beregszász
polgármestere felkeresett néhány tanintézetet (az 1. sz. középiskolát, az ukrán gimnáziumot,
valamint a 13. sz. óvodát), hogy felmérjék, miként végezték el a felújítást, illetve összeállítsák
az e szférában szükséges kiadások tervét a jövőre nézve. Az idén 5,6 millió hrivnyát utaltak ki
a városi büdzséből a tanintézetek új tanévre történő felkészítésére. Emellett nagyban
hozzájárultak a tanintézetek felújításához a támogatók és a szülők által rendelkezésre
bocsátott összegek.

Őrvidék

Több tanintézetet újítottak fel Beregszászban
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. augusztus 23. – Kossuth Rádió
Siker a vajdasági gazdaságélénkítő program
Az áprilisban kiírt vajdasági magyar gazdaságfejlesztési támogatások négy pályázatának
szerződéseit írták alá Szabadkán. Mezőgazdasági földterületek megvásárlására összesen 189
nyertessel kötötték meg a szerződést. A nagyobb hozzáadott termékek előállítását célzó
beruházások, egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások kamattámogatásra,
valamint magánszállásadók turisztikai fejlesztésre is sokan pályáztak.
Az Egán Ede Programban bíznak Kárpátalján
Míg Szabadkán már a szerződéseket kötik a gazdaságfejlesztési pályázatok nyerteseivel, addig
Kárpátalján még a pályáztatási szakaszban van a gazdaságélénkítő program első fázisa, ahol
vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak vállalkozók, mezőgazdászok és turisztikai
szakemberek.
18. Szilvalekvárfőző verseny Szatmárcsekén
A 18. Szilvalekvárfőző versenyre a Kárpát medence települései közül többen is kavarták a
ciberét Szatmárcsekén. A légvonalban - a Tisza túl oldalán - egy kilométerre lévő Badalóiak
közel ötven kilométer kerülővel jutottak el a "szomszéd" községbe. Aki kérdez Zsoldos
Barnabás, aki válaszol a szilvalekvár kavarása közben Jakab Sándorné Lenke.
Holnap kezdődik a 4. Vásárhelyi Forgatag
Augusztus 24-én, szerdán este ünnepi megnyitóval, gálaműsorral veszi kezdetét a IV.
Vásárhelyi Forgatag. A négynapos rendezvény idén nem szorul ki a Maros partjára. Portik
Vilmos főszervezővel Erdei Edit Zsuzsanna beszélgetett.
Újraszentelték a kosteleki római katolikus templomot
Kostelek a Csíki-havasokban, Erdély és Moldva határán fekvő csángó település. Római
katolikus temploma 70 évvel ezelőtt épült, felújítása igencsak időszerű volt. Hétfőn, a
templom búcsúján szentelte újra Tamás József segédpüspök. A templom felújítását a magyar
kormány is támogatta.
Arad 182. évfordulójára emlékeztek
Aradon a szabad királyi várossá válás 182. évfordulójára emlékeztek több napos
rendezvénysorozattal. A városnapokon a kulturális és szórakoztató programok között zajlott a
képviselő-testület ünnepi ülése, amelyen magyar közéleti személyiségeket is kitüntettek.
Pataky Lehel Zsolt szólaltatta meg őket, de előtte a szabad királyi városi címe történetéről is
hallhatunk.
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