Potápi Árpád: újból meg kell erősíteni Marosvásárhelyt
2016. augusztus 27. – MTI, Krónika, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Kormány.hu,
szekelyhon.ro, Vajdaság Ma, transindex,ro, Magyar Idők, Magyar Hírlap
Minden szempontból újból meg kell erősítenie a magyarságnak Marosvásárhelyt, kiemelten
annak oktatási és kulturális intézményeit – jelentette ki szombaton Marosvásárhelyen Potápi
Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Marosvásárhelyen a
Vásárhelyi Forgatag keretében megtartották a marosvásárhelyiek negyedik világtalálkozóját.
Potápi Árpád fontosnak nevezte, hogy a Forgatag és a világtalálkozó megmozgatta az egész
marosvásárhelyi civil szférát. Közölte: a magyar kormány szívesen támogatta a
rendezvénysorozatot, és reményét fejezte ki, hogy ez elegendő lendületet ad ahhoz, hogy a
Vásárhelyi Forgatagot ezután is megszervezzék. Úgy vélte, a rendezvény is megmutatta, hogy
a marosvásárhelyi magyarság képes összefogni egy cél érdekében és közösen dolgozni.
Hozzátette: ezt igazolta a júniusi romániai önkormányzati választás, amelyen a magyar jelölt
ugyan nem nyert, de jól szerepelt, s ez reményt ad arra, hogy a marosvásárhelyi magyarok ne
adják fel a politikai küzdelmet, legyenek felkészültek, és tegyenek meg minden, hogy a
következő évtizedekben is jelentős tényezőnek bizonyuljon Marosvásárhely.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Megmutatni Márton Áron nagyságát a világnak
2016. augusztus 27. – MTI, Krónika, maszol.ro, Kormány.hu, Magyar Hírlap, mno.hu,
Magyar Idők, hirado.hu, bumm.sk,
Márton Áronra emlékeztek születésének 120. évfordulóján hétvégén Csíkszentdomokoson, a
római katolikus püspök szülőfalujában, ahol szombaton tematikus konferenciát, vasárnap
pedig ünnepi szentmisét tartottak. Gyergyószárhegyen kiállítással tisztelegtek. A
szentbeszédet mondó Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye
érseke, valamint a szertartás végén beszédet mondó Potápi Árpád János, Magyarország
nemzetpolitikáért felelős államtitkára is úgy vélte: Márton Áront talán II. János Pál pápa
jellemezte a legtalálóbban. A szentatya 1980-ban, a püspök nyugdíjba vonulási kérelmét
jóváhagyó táviratában „az úr legteljesebb, legkifogástalanabb szolgájának” nevezte Márton
Áront. Potápi elmondta, hogy a 2016-os Márton Áron-emlékévet meghirdető Nemzetpolitikai
Államtitkárságon is megtapasztalták, hogy a püspök ma is képes csodákat tenni, hiszen a
rendezvényekbe szerte a világon bekapcsolódtak, és tegnap délben Kanadától Új Zélandig,
Pozsonytól Csíkszentdomokosig nemcsak a nándorfehérvári győzelem tiszteletére, hanem
Márton Áron emlékére is szólt a harangszó, érte is imádkoztak a magyar hívők.
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2016. augusztus 28. – MTI, Híradó, Magyar Idők, hvg.hu, hirek.sk
Hétfőn kezdődik "Az én '56-om" műsor az M1-en, a Dunán és Duna World-ön - mondta
Siklósi Beatrix, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) nemzetiségi,
külhoni és kiemelt projektek főszerkesztője. A főszerkesztő az M1 aktuális csatornán
vasárnap elmondta: a műsor háromperces részei mellett, amelyek naponta lesznek láthatók,
később tízperces változatot is bemutatnak, és a Kossuth Rádióban is hallhatók majd interjúk.

A Rákóczi Szövetség XXVIII. Szentendrei Főiskolás Tábora
2016. augusztus 28. – Felvidék Ma
A tábor résztvevői a programokon keresztül mélyebben megismerhetik a Rákóczi Szövetség
céljait, és így hozzá is járulhatnak megvalósításukhoz – jelentette ki üdvözlő beszédében
Halzl József, a legjelentősebb magyarországi határon túli ügyekkel foglalkozó civil szervezet
vezetője.

Magyarország

Hétfőn indul "Az én '56-om" műsor a közmédiában

A csapásirány a diaszpóra és a szórvány
2016. augusztus 28. – Felvidék Ma
Augusztus 20-a alkalmából Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend
középkeresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést ítélte oda Dr. Halzl József
gépészmérnöknek, a Magyar Villamos Művek egykori vezérigazgatójának, aki nemcsak a
Magyar Demokrata Fórum, hanem a Magyar Energetikai Társaság alapító tagja is, ám mivel
1991 óta folyamatosan a Rákóczi Szövetség vezetője, legtöbben e legjelentősebb határon túli
magyarokkal foglalkozó magyarországi társadalmi szervezet elnökeként ismerik.

Felháborodtak a hallgatók a budapesti Márton Áron Szakkollégiumban
2016. augusztus 28. – Felvidék Ma
A budapesti Márton Áron Szakkollégium egyik hallgatója juttatta el a Felvidék Mának azt a
levelet, amelyet pénteken, augusztus 26-án kapott kézhez, és amiben a szakkollégium vezetői
arról tájékoztatják az ott lakókat, hogy felújítási és karbantartási munkálatok miatt
szeptember 13-ig el kell hagyniuk a Kunigunda úti épületet, és egy másik kijelölt ELTE
kollégiumban kapnak elhelyezést a 2016/17-es tanév első szemeszterében. A hallgatókat
felháborította a döntés, és az intézmény falain az ELTE-t szidalmazó feliratok jelentek meg.

Kövér László: Tamás Ilonka néni emlékét örökké megőrizzük
2016. augusztus 26. – MTI, Magyar Idők, Felvidek.ma
Példaértékűnek nevezte Tamás Ilonka évtizedeken átívelő, generációkat összekötő
munkásságát Kövér László, aki az Országgyűlés nevében együttérzését fejezte ki a felvidéki
tanító halála miatt Tamás Ilonka lányának. A házelnök az MTI-hez pénteken eljuttatott
kondoleáló levélben azt írta, osztoznak a család gyászában és fájdalommal veszik tudomásul,
hogy újabb kiemelkedő személyiségét vesztette el a magyar nemzet. Kövér László rámutatott:
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2016. augusztus 27. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet, mno.hu
Vannak emberek, akiknek a sorsában ott egy egész nemzetrész története. A hétfőn elhunyt,
száznégy esztendős Tamás Aladárné – vagy ahogyan mindenki ismerte, Ilonka néni –
története ilyen: hosszú életében benne van a felvidéki magyarság kálváriája. Öt éve, 99 évesen
élt a könnyített lehetőséggel, és újra felvette a magyar állampolgárságot. Ezt követően lett
ismert a Kárpát-medencében, mivel a szlovák állam elvette tőle a szlovák állampolgárságát,
így újra turista lett szülőföldjén, cím nélküli idegenként élve saját tulajdonú lakásában.

Cseke: ellentmondásokkal teli és alkotmányellenes a települések új
besorolására vonatkozó törvénytervezet
2016. augusztus 26. – transindex.ro
Új területrendezési szabályozás elfogadásához dolgozott ki törvénytervezetet a Cioloșkormány, amelynek cikkelyei több pontban ellentmondanak egymásnak, és az RMDSZ
álláspontja szerint alkotmányellenes rész is található benne, emellett több településre nézve
kedvezőtlen, ezért a Szövetség ebben a formában nem támogatja. „Az RMDSZ számára nem
elfogadható ez, a közigazgatási átszervezés előszeleként beharangozott törvénytervezet, mivel
hosszútávra pecsételi meg a közigazgatási egységek sorsát és fejlődését. Ez a javaslat teljesen
logikátlan, szakmailag nem elfogadható, és felelőtlen. Arról nem is beszélve, hogy a kötelező
egyesítések alkotmányellenesek azáltal, hogy sértik a helyi autonómia elvét, ezért mi nem
támogathatjuk” – foglalta össze az RMDSZ álláspontját Cseke Attila.

Magyarország

Mennyei állampolgárság

Erdély

Ilonka néni évtizedeken átívelő, generációkat összekötő munkássága és élete 104 évének
hagyatéka mindannyiunk számára példaértékű.

RMDSZ-es árnyékjelentés az Európa Tanácsnak
2016. augusztus 26. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro
Árnyékjelentést küldött az RMDSZ az Európa Tanácsnak (ET) arról, hogyan teljesíti a
bukaresti kormány a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának ratifikálásakor
vállalt kötelezettségeit – tudatta pénteken a szövetség. A román kormány több mint kétéves
késéssel, idén márciusban nyújtotta be a 2010 és 2013 közötti időszakot felölelő hivatalos
jelentését Strasbourgnak, és abban a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak a kiterjesztéséről
számol be. Az RMDSZ árnyékjelentése szerint viszont Románia nem hozott létre a nyelvi
charta alkalmazását figyelő rendszert egyik érintett szakterületen sem, és a hatóságok
büntetlenül korlátozzák a magyar nyelv törvényes használatát az igazságszolgáltatásban és a
közigazgatásban.
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2016. augusztus 26. – MTI, Krónika, transindex.ro
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Petru Sorin Bușe közlekedési
miniszter találkozóján megegyezés született arról, hogy 2018-tól újabb autópályaösszeköttetés jön létre Magyarország és Románia között, ezúttal az M4-es és az A3-as
autópályák összekötésével. A két miniszter egyetértett továbbá abban, hogy „ésszerűtlen és
megmagyarázhatatlan az a helyzet”, hogy jelenleg tíz határon átívelő utat nem használhatnak
a határ mentén élők, ezért a magyar kormány javaslatot tett a román kormánynak arra, hogy
Románia schengeni tagságának elnyeréséig egyszerűsített határellenőrzés mellett lehessen
átkelni ezeken az utakon – áll a magyar tárca közleményében.

Erdély

Összekötik a határon az A3-as és M4-es autópályát

Kongresszuson vitatják meg a Székelyföld problémáit
2016. augusztus 26. – Erdély Ma, transindex.ro
Nemzetközi konferenciát szervez 2017 áprilisában a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Székely Tudományos Kongresszus
néven. Dávid László, a Sapientia rektora sajtótájékoztatóján leszögezte: a
tudományegyetemnek az oktatáson kívül más feladata is van, a régió és a közösség
szolgálatába kell állnia, ezért vállalták a partnerséget az SZNT-vel. A professzor szerint a
tudomány az egyetlen járható út, amely révén a többség és a kisebbség választ kaphat közös
gondjaira.

RMDSZ-jelöltállítás: kezdődik a belső versengés a parlamenti mandátumokért
2016. augusztus 26. – maszol.ro
Pénteken kezdődik és szeptember 26-án zárul a jelöltállítási folyamat az RMDSZ-ben. A
megyei és területi szervezetek rangsoroló küldöttgyűlésen döntik el, hogy kik kerülnek a
képviselő- és szenátorjelölti listák befutó helyeire.

Seres és Végh vezeti az RMDSZ Szilágy megyei parlamenti jelöltlistáit
2016. augusztus 26. – maszol.ro
Seres Dénes képviselő és Végh Sándor szenátor vezeti az RMDSZ Szilágy megyei parlamenti
jelöltlistáit – döntötte el pénteken Zilahon a Megyei Küldöttek Tanácsa, amelynek ülésén
Kovács Péter országos ügyvezető elnök tartott politikai beszámolót. Az RMDSZ pénteki
hírlevele szerint ügyvezető elnök elmondta, a magyar választók egyértelműen személyek és
üzenetek szintjén is megújulást várnak az RMDSZ-től. Nem azt akarják, hogy a szövetség a
céljait változtassa meg, hanem azt a megközelítést, azt az utat, ahogyan ezeket a célokat el
akarja érni.

A többnyelvűség elutasításának veszélyeire figyelmeztet a Musai–Muszáj
2016. augusztus 27. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro
Nyílt levélben fordult pénteken a Musai–Muszáj akciócsoport Emil Boc kolozsvári
polgármesterhez, s arra kérik: „ne sodorja veszélybe” az Európa kulturális fővárosa cím
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Erdély

elnyerését azzal, hogy továbbra is megtagadja a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését a
város határánál. A kolozsvári többnyelvű táblákért küzdő akciócsoport arra figyelmezteti a
polgármestert, hogy az Európa kulturális fővárosa cím elnyeréséért versenyben maradt négy
romániai város közül Temesváron már évekkel ezelőtt kitették a többnyelvű
helységnévtáblákat, Nagybánya pedig egy hónapja döntött erről, noha a legnagyobb
kisebbségi csoportjuk is eltörpül a kolozsvári magyarság létszámához képest.

Voltunk, vagyunk, leszünk
2016. augusztus 28. – Krónika
A mostani, változott körülmények között mi nem határkérdésről, hanem autonómiáról
beszélünk, nem területet, hanem közösségi jogokat kérünk és követelünk – szögezte le az idei
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban Tőkés László. A Krónika közölte az EMNT
elnöke előadásának szerkesztett változatát.

Felmérés: szó sincs arról, hogy a kolozsváriak ne akarnák a többnyelvű táblákat
2016. augusztus 28. – maszol.ro
A kolozsváriak mindössze 24,68 százaléka gondolja úgy, hogy nincs helye a kincses városban
a többnyelvű helységnévtábláknak - derül ki a szociológiai kutatásokkal foglalkozó regionális
központ (Casa de Cercetări Sociologice Transilvania) felméréséből, amelyet a napokban tettek
közzé. A Ziua de Clujban összefoglalt közvélemény-kutatásból kiderül, a kolozsváriak 40,22
százaléka nagyon jó, illetve jó ötletnek tartja a többnyelvű helységnévtáblák kifüggesztését, a
megkérdezettek 35,09 százalékát pedig hidegen hagyja a kérdés. Az eredmény azért is
érdekes, mert Emil Boc polgármester évek óta szavazatveszésre hivatkozva utasítja el a táblák
kihelyezését.

Novák lesz Románia zászlóvivője a paralimpián
2016. augusztus 28. – Krónika
A Román Kerékpárszövetség elnöke, a pekingi paralimpián ezüstérmes, négy évvel ezelőtt
Londonban pedig arany- és ezüstérmes, továbbra is aktív versenyzői pályafutást folytató
Novák Károly Eduárd lesz Románia zászlóvivője a szeptember 7-én kezdődő Rio de Janeiró-i
paralimpián.

Megújuló remény: templomáldás Nagykárolyban
2016. augusztus 28. – Krónika
Magyar állami támogatásból újították fel Nagykárolyban a Kalazanci Szent Józseftemplomot, melynek ünnepélyes átadására csütörtökön este, a templom búcsúja alkalmával
került sor. Labancz Zsolt piarista tartományfőnök prédikációjában úgy fogalmazott, a
templom mindig a benne ünneplő közösségnek a jelképe. „Amikor egy megújult templomba
érkezünk, öröm tölt el bennünket, erőt és reményt ad arra, hogy mi magunk is meg tudunk
újulni, a mi életünk is meg tud szépülni” – mondta Labancz Zsolt.
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2016. augusztus 28. – Krónika, maszol.ro
Színes napernyők alatt juthattak el az érdeklődők a kézdivásárhelyi Gábor Áron térre, ahol a
hétvégén 14 helyszínen zajlott az Őszi Sokadalom. A programkínálat minden eddiginél
gazdagabb volt idén: az esti koncerteken kívül ifjúsági programok, főzőverseny és kézművesvásár várta az érdeklődőket, míg a közeli parkban gyermekvárost is berendeztek.

Erdély

Színes Őszi Sokadalom Kézdivásárhelyen

Belakták a Kossuth-kertet a Partiumi Magyar Napokon
2016. augusztus 28. – Krónika, transindex.ro
A délutáni és esti koncertek vonzották talán a legnagyobb tömeget hétvégén a vasárnap véget
érő, tizenötödik alkalommal megszervezett szatmárnémeti Partiumi Magyar Napokon.

Részvételi rekord a Kolozsvári Magyar Napokon
2016. augusztus 28. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Több mint 250 ezren vettek részt az egy héttel ezelőtt véget ért Kolozsvári Magyar Napok 500
programján, ami 25 százalékos növekedési arány az előző évhez képest. A szervezők
hangsúlyozták: külön örömöt jelent számukra, hogy Kolozsvár várossá nyilvánításának 700.
évfordulóját a város román és magyar lakossága együtt ünnepelte a rendezvénysorozat
keretében, annál is inkább, mivel ha a rendezvény nem emeli ki, akkor valószínűleg teljesen
elsikkadt volna az évforduló.

Kelemen: az RMDSZ parlamenti csoportjainak a fele lecserélődik
2016. augusztus 28. – transindex.ro
Visszavonja-e a román kormány a csíksomlyói búcsú felterjesztését az UNESCO szellemi
világörökségi listájára? Történnek-e érdemi dolgok is a papírtologatáson kívül a Cioloskormányban? Megoldódik-e a mezőgazdasági támogatások ügye? Ezekről a kérdésekről,
illetve az október 2-i magyarországi kvóta-népszavazásról is beszélgettünk Kelemen
Hunorral, az RMDSZ elnökével A politika belülről legfrissebb műsorában.

Képviselői mandátumért indul Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke
2016. augusztus 28. – transindex.ro
Képviselői mandátumért indul Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető
alelnöke. Döntését hivatalos Facebook-oldalán jelentette be vasárnap este. „Bukarestben is ki
kell állni Kolozsvárért, Kolozs megyéért, az erdélyi magyarságért. Úgy döntöttem, hogy
megpályázom a Kolozs megyei lista második helyét” - írta Hegedüs.

Százhúsz éves, idén felújított székely kaput avattak fel Csíkmadarason
2016. augusztus 28. – Erdély Ma
Cserefából készült, faragott és festett díszekkel ékesített, galambos, zsindellyel födött székely
kaput avattak fel augusztus 28-án, vasárnap Csíkmadarason a 688. szám alatt Juhász Ferenc
portáján. A Hargita Megyéért Egyesület Hargita Megye Tanácsával közösen a 2015-2016-os

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. augusztus 29.

6

Levélben nyilvánított részvétet Kövér László Tamás Ilonka néni lányának
2016. augusztus 26. – MTI, hirek.sk
Példaértékűnek nevezte Tamás Ilonka évtizedeken átívelő, generációkat összekötő
munkásságát Kövér László, aki az Országgyűlés nevében együttérzését fejezte ki a felvidéki
tanító halála miatt Tamás Ilonka lányának. A házelnök kondoleáló levélben azt írta,
osztoznak a család gyászában és fájdalommal veszik tudomásul, hogy újabb kiemelkedő
személyiségét vesztette el a magyar nemzet. Kövér László rámutatott: Ilonka néni évtizedeken
átívelő, generációkat összekötő munkássága és élete 104 évének hagyatéka mindannyiunk
számára példaértékű.

Felvidék

évben több székely kaput újított és újít fel a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
támogatásával, a felavatott kapu is ezen projekt részeként újult meg. A rendezvényen részt
vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke, Korodi Attila parlamenti képviselő, valamint Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa képviseletében Lukács Bence konzul.

Nem szűnnek meg a veszélyeztetett kisiskolák
2016. augusztus 26. – bumm.sk
Az oktatásügyi tárca szerint 60 intézmény volt veszélyben. Három alapiskola a Pozsonyi
kerületben, tizenegy a Nagyszombati kerületben, tíz a Nyitrai kerületben, hét a
Besztercebányai kerületben, öt a Kassai kerületben, egy a Zsolnai kerületben, kettő a
Trencséni kerületben és huszonegy az Eperjesi kerületben. A törvénybe 60 teljes
szervezettségű, tehát 1-9-es magyar tannyelvű iskola is kivételként került bele, amelyek
szintén nem tudták teljesíteni a minimális diákszámot.

A Híd választói a legkevésbé büszkék a szlovák nemzeti felkelésre
2016. augusztus 26. – Új Szó
Szlovákia lakosainak többsége büszke a szlovák nemzeti felkelésre (SzNF). A felkelés emléke a
legnagyobb büszkeséggel a 65 év feletti korosztályhoz tartozókat, illetve az SNS, a KDH és a
Smer-szavazókat tölti el. A felkelésre egyébként a legkevésbé büszke a 35 év alatti korosztály,
pártállást tekintve pedig a Híd (20%), a Sme rodina - Boris Kollár (17%) és a Kotleba-féle Mi
Szlovákiánk Néppárt (ĽSNS) szavazói.

Kvasnica: A Hedvig-ügy előkészített akció volt
2016. augusztus 26. – Felvidék Ma
Tíz évvel ezelőtt verték meg az akkor még nyitrai diáklány Malina Hedviget. Az évforduló
kapcsán a Hospodárske noviny napilap terjedelmes interjút közölt Roman Kvasnicával,
Hedvig védőügyvédjével, aki a beszélgetésben azt állítja, a támadók felfedése Fico és Kaliňák
végét jelentené. Kvasnica szerint tíz év elteltével azért van még mindig nagy jelentősége az
ügynek, mert 2006-ban megtámadtak egy szlovákiai állampolgárt, s ahelyett, hogy az
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Szesztay Ádám: Nagyon aggasztóak a demográfiai folyamatok
2016. augusztus 26. – Felvidék Ma
Szesztay Ádám főkonzul 2016. augusztus 31-én befejezi szlovákiai küldetését. Több mint
másfél évig dolgozott Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzuli kerületében. Ősztől
hazatér. Ennek kapcsán beszélgetett vele felvidéki tapasztalatairól, az itt eltöltött időről,
eredményekről, és a felvidéki magyarság megmaradásának lehetőségeiről a Felvidék Ma.

Felvidék

elkövetőket bíróság elé állították volna, az áldozatot állították oda. Kvasnica szerint
elfogadhatatlan, hogy ennek érdekében az egész államapparátust felhasználták. „Ha valaki azt
állítja, hogy már nem érdekes az ügy, akkor véleményem szerint tévedésben van” –
fogalmazott az ügyvéd.

Több magyaróra, de csak elsőben
2016. augusztus 27. – Új Szó
Módosul a sokat vitatott kerettanterv, de az Állami Pedagógiai Intézet nem adott
magyarázatot, hogy miért csak az első évfolyamban állítják vissza a magyarórákat. Az
egyeztetések alapján úgy tűnt, hogy az anyanyelvi órák száma a második osztályban is
emelkedhet, de ezt az Állami Pedagógiai Intézet (ŠPÚ) meghiúsította.

Több iskolát felújítottak Nagyszombat megyében
2016. augusztus 27. – hirek.sk
Nagyszombat Megye Önkormányzata kiemelt figyelmet szentel az oktatásügynek. Ennek
egyik bizonyítéka, hogy a nyári szünidő alatt több felújítást is elvégeznek a megyei
fenntartású iskolákban. Berényi József megyei alelnök augusztus 26-án látogatást tett a
megyei fenntartású intézményekben Dunaszerdahelyen, hogy a helyszínen tájékozódjon az
éppen zajló munkálatokról.

Régiófejlesztés és nyelvi egyenjogúsítás
2016. augusztus 27. – Felvidék Ma
Menyhárt József, az MKP elnöke Szentendrén nyilatkozott a Felvidék Ma portálnak.
„Gazdaságilag ez a déli régió, különösen a középső és a keleti része leszakadóban van. Az
lenne szerencsés, ha a magyar nemzetpolitika kiemelten kezelné, hogy az észak- és keletmagyarországi régióban is hozzon létre olyan gazdasági központokat, amelyekbe akár egy
gömöri, akár egy bodrogközi át tud járni dolgozni. Ekkor tudna ugyanis itt is felértékelődni a
magyar nyelv és annak a presztízse, és az azon való boldogulás lehetősége. Ez persze nem azt
jelenti, hogy a szomszéddal próbáljuk megoldatni a magunk problémáját, de ez például sokat
segítene. A felvidéki magyar politikának is azon kell fáradoznia, hogy a magyarok által lakott
régiók gazdaságilag megerősödjenek, mert egy gazdaságilag szilárd térség sokkal
öntudatosabb és nem olyan ingatag, mint ahogy ezt a felvidéki magyarságnál ma
megfigyelhetjük.”
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MNT: Jóváhagyták a kis létszámú magyar osztályok megnyitását
2016. augusztus 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Pénteki ülésén 29 esetben támogatta a 15-nél kisebb létszámmal induló tagozat megnyitását a
Magyar Nemzeti Tanács. Döntöttek továbbá a Magyar Szó és a Hét Nap igazgatóbizottsági
tagcseréiről és a kulturális és köztájékoztatási pályázatok jóváhagyásáról. Néhány nap választ
el az új tanév kezdetétől ‒ mutatott rá Hajnal Jenő, az MNT elnöke a tanács pénteki, 19.
rendes ülésének kezdetén, kihasználva az alkalmat, hogy a maga és a tanácstagok nevében
sikeres tanévkezdést és eredményes együttműködést kívánjon a vajdasági magyar
osztályokba induló tanulóknak, illetve a pedagógusoknak és a szülőknek.

Felvidék

2016. augusztus 27. – Új Szó
Kik akadályozzák az igazság kiderítését? Egy évtized alatt mennyivel sötétültek nálunk az
extrémizmus árnyalatai? A politika – az ellenzéki is – miért a zavarosban halászik? És miért
nagy baj, ha a kör négyszögesítése az ügyészséget sem zavarja? Az aggályokat Ľuba Lesná
oknyomozó újságíróval feszegette az Új Szó.

Vajdaság

Verőlegényekről és Hedvigről Ľuba Lesná oknyomozó újságíróval

Nyilas: Minden évben téma a tankönyvek minősége
2016. augusztus 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A tankönyvek minősége, különösen a nemzeti kisebbségek nyelvén írottaké, minden iskolaév
kezdetén aktuális kérdés, közölte Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár. A nemzeti
tanácsok, a Vajdasági Pedagógiai Intézet, a Tankönyvkiadó és a Klett Könyvkiadó Ház
képviselőivel folytatott munkamegbeszélésen Nyilas hangsúlyozta, megvan az igény az iránt,
hogy időben biztosítsák a diákoknak a minőséges tankönyveket.

16 férőhely maradt az MTTK-n
2016. augusztus 27. – Pannon RTV
A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon még 16 férőhely várja a leendő elsőéves
hallgatókat. Az okleveles tanító szakirányon a költségvetés terhére meghirdetett férőhelyek
már beteltek, önköltséges kategóriában még 10 férőhely van. Az óvodapedagógusi
szakirányon 1 személy juthat be a költségvetés terhére, és 5 jelentkező önköltséges
kategóriában.

Szond – szórványlétben
2016. augusztus 28. – Magyar Szó
Apatin felől, Szilágyin áthaladva közelítünk a településhez, szinte mindenütt megműveletlen
puszta, kaszáló szegélyezi az utat, a faluba érve viszont gazdag, szépen karbantartott házsorok
közt járunk, kiváló minőségű úton. Nyugat-Bácska számos más településével ellentétben itt
nem látunk elhagyatott, romos épületeket. A helyi közösség épülete impozáns, beltere
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2016. augusztus 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Születésének 135. évfordulója alkalmából a magyar kormány 2016-ot Bartók Emlékévvé
nyilvánította. Ennek tiszteletére a Szabadkai Magyar Főkonzulátus és a Magyar Nemzeti
Tanács (MNT) Bartók Béla Horgoson címmel emlékműsort rendezett a Brauswetter-villában,
amit a horgosiak jobbára csak Órás-villaként emlegetnek, ahol 110 évvel ezelőtt, 1906.
augusztus 25-től mintegy tíz napon át, a nagy magyar zeneszerző a horgosi népdalokat
gyűjtötte.

A Miniszteri Kabinet jóváhagyta a határon átnyúló együttműködések állami
programját
2016. augusztus 26. – karpatalja.ma
Az ukrajnai határ menti régiók fejlesztésére irányuló programot augusztus 23-án fogadta el az
Ukrán Miniszteri Kabinet – adta hírül a zakarpattya.net.ua hírportál. A határon átívelő
együttműködések megvalósulása fontos szerepet játszik egyes ukrajnai régiók
infrastrukturális befektetéseinek és nemzetközi szervezetekkel való együttműködések
megvalósulásában. A program huszonöt új projekt beindítását teszi lehetővé, amelynek
kedvezményezettje a Volinyi, Zsitomiri, Ivano-Frankivszki, Odesszai, Lembergi, Kijevi,
Kárpátaljai és Csernyivci terület. A támogatások célja, hogy elősegítsék a határ menti régiók
esélyegyenlőségének növelését.

Vajdaság

Bartókkal Horgoson fél 1 előtt két perccel

Kárpátalja

takaros, korszerűen fölszerelt, külső felén bankautomata (mert az egykori két bankból már
egy se működik a faluban), az alagsorban infószoba, itt ingyenesen lehet internetezni. Az
emeleten a művelődési egyesületek székhelyei mellett tanácstermek, irodák, köztük a helyi
közösség titkáráé, ahol Renata Kuruc titkár fogad, és részletesen beszámol a település
múltjáról és jelenéről.

Hármas ünnepség Tiszasalamonban
2016. augusztus 28. – Kárpátinfo
A Tiszasalamoni Református Egyházközség és a KMKSZ Tiszasalamoni Alapszervezete által
szervezett augusztus 20-i nemzeti ünnepi megemlékezésen sor került az 1938-ban
gyülekezetünknek adományozott és 2016-ban felújított történelmi zászló megáldására,
valamint a II. világháborúban elesett magyar katonák síremlékének felavatására is. Ezt
követően Hangácsi István, a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke és Kovács
István, a helyi református gyülekezet gondnoka leleplezte az emlékművet, majd Hangácsi
István ismertette egyesületük legfőbb célját, hogy 2006 óta a Honvédelmi Minisztérium
égisze alatt és támogatásával mind Kárpátalján, mind a hágókon túl megkeressék,
felkutassák, azonosítsák és ápolják a háborúban elesett magyar honvédok sírjait.
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Kultivál – a Kárpát-medencei fiatalok fesztiválja Lendván
2016. augusztus 26. – Muravidéki Magyar Rádió
Gazdag programmal várták az érdeklődőket a Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági
Fesztiválra. A rendezvényen fiatal művészek színielőadásokkal, zenés és táncos produkciókkal
mutatkoztak be Lendva különböző pontjain.

Magyar delegáció gratulált Nezsiderben
2016. augusztus 28. - Volksgruppen
Nezsider/Neusiedl am See ezen a hétvégén ünnepelte várossá avatásának 90. évfordulóját. Az
ünnepségre Nezsider magyar testvérvárosából, Mosonmagyaróvárról is érkezett delegáció. A
két város már kész együttműködési tervvel, közös programokkal néz az ősz elébe.

Muravidék

2016. augusztus 27. – Muravidéki Magyar Rádió
Esély a fiataloknak. Ez volt az idei Bográcsfesztet megelőző nemzetközi szakmai konferencia
jelmondata. A lényeg pedig azon volt, hogy miként lehetne bevonni a fiatal nemzedéket
Lendva község Európa kulturális fővárosi pályázatába.

Őrvidék

A fiatalok feladata és egyben lehetősége is

2016. augusztus 28. – Híradó.hu
Kanadában a kisközösségek profitálnak a leginkább a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi
Csoma Sándor-programból - mondta a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke az M1
aktuális csatorna péntek reggeli műsorában. Szenthe Anna kifejtette: a háromszázezres
kanadai magyar diaszpóra általában jól szervezett a nagyobb településeken, minden
magyarlakta nagyvárosban működik magyar ház.
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Népszavazás 2016!
A képre kattintva megtekintheti a 2016. október 2-i népszavazásról szóló tájékoztató videót.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. augusztus 26. – Kossuth Rádió
Székely Kongresszust szervez jövő áprilisban a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem
Székely Kongresszust szervez jövő áprilisban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
és a Székely Nemzeti Tanács. A tudományos fórum elsősorban a gazdasági, társadalmi
erőforrások feltárásával igyekszik jövőképet felrajzolni a régiónak. Az első Székely
Kongresszust 1902-ben tartották, a 100. évfordulón Tusnádfürdőn rendeztek centenáriumi
konferenciát, a jövő évi rendezvényt III. Székely Tudományos Kongresszus néven fogják
megtartani.
A Kárpátok hágóin való jelképes átkeléssel emlékezik meg a román hadsereg
arról, hogy Románia 1916-ban lépett be az első világháborúba
A Kárpátok hágóin való jelképes átkeléssel emlékezik meg a román hadsereg arról, hogy
Románia 1916-ban lépett be az első világháborúba, miután felrúgva a Ferdidánd király által
aláírt Hármas szövetséggel kötött egyezséget, az Antant oldalára állt. Augusztus 27-én üzent
hadat az Osztrák-Magyar Monarchiának és azonnal támadásba lendült. Tegyük hozzá, hogy
pár héttel később kiszorították őket Erdélyből, sőt, decemberben már Bukarestet is
megszállták a központi hatalmak. Az augusztusi támadást a székelység román betörés néven
ismeri. A témával a Székelyföld folyóirat augusztusi száma foglalkozik.
Regisztrációs karavánt indított az EMNP Bihar megyei szervezete
Regisztrációs karavánt indított az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete. Az akciót
Szatmár és Szilágy megyékre is kiterjesztenék. Erdélyben a Néppárt mellett az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács is támogatja a betelepítési kvóták tárgyában kiírt október 2-i
népszavazáson való részvételt.
28. alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei magyar egyetemi
diákszervezetek képviselői a Rákóczi Szövetség Főiskolás Táborát Szentendrén
Ezen a héten 28. alkalommal vehetnek részt a Kárpát-medencei magyar egyetemi
diákszervezetek képviselői Szentendrén, a Rákóczi Szövetség Főiskolás Táborában. A
rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítson a leendő Kárpát-medencei magyar értelmiség
kapcsolatainak kialakítására, illetve az, hogy az elhangzó előadásokon keresztül ráláthassanak
a közélet, a gazdaság, a tudomány és a kultúra különböző területeire.
Kulturális séta Nagybecskereken
És most vissza a Vajdaságba: szokásos pénteki kulturális sétánk következik, a helyszín
Nagybecskerek a Piarista templom, amely a Kárpát-medencei cserkészet bölcsőjének is
tekinthető.
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Határok nélkül
2016. augusztus 27. – Kossuth Rádió
Erdély művészetéért - Kiállítás és irodalmi est
ünnepének és Kolozsvárnak dedikálva

Leányfalun Szent István

Harmincadik alkalommal rendezték meg Leányfalun az Erdély művészetéért kiállítást és
irodalmi estet, amelynek alapítója és állandó mentora Dr. Szász István Tas orvos, aki a
romániai diktatúra idején települt át Magyarországra. A kiállítást szülővárosának,
Kolozsvárnak és Szent István ünnepének dedikálta. Ezúttal a társalapító, az ugyancsak
Kolozsvárról menekült Kádár Tibor festményeiből és grafikáiból nyílt kiállítás, amellyel
egyúttal a festőművész 70. születésnapját is köszöntötte a népes közönség.
Római katolikus, görög katolikus, ortodox - Se künn, se bent, avagy kik is azok a
kóstelekiek?
Moldva és a Székelyföld határán, a Csíki-havasokban több település létezik, amelyek
tájegységileg a székelységhez, pontosabban a gyimesi csángókhoz tartoznak, ám
közigazgatásilag román többségű megyékhez sorolták be Romániában. Római katolikus hívei
azonban megmaradtak az erdélyi egyházmegyénél. Hogyan határozta meg ez kultúrájukat,
gondolkodásukat és sorsukat? – erről szól a riport.
Két szatmári városban, az államhatár innenső oldalán, Mátészalkán és a túl
oldalán, Szatmárnémetiben is államalapító királyunkat az István, a király
rockopera előadásával ünnepelték
Két szatmári városban, az államhatár innenső oldalán, Mátészalkán és a túl oldalán,
Szatmárnémetiben is államalapító királyunkat az István, a király rock opera előadásával
ünnepelték. Buzogány Béla rendező saját társulatával, illetve vendég művészekkel valósította
meg a koncertelőadást, amely előtt először vele beszélgetett a Határok nélkül munkatársa.
Sokat változott a világ azóta, hogy Szatmárnémetiben 1990. március 15-én még összetűzések
voltak és kocsikat borítottak fel. Idén a város fő terén, a labdarúgó EB alatt már több, mint 6
ezer szatmári focirajongó nyugodtan szurkolhatott a magyar labdarúgó válogatottnak,
augusztus 20-án pedig a szatmárnémetiek is büszkén ünnepelhették az államalapítást az
István, a király rockoperával. Vendégművészekkel és saját társulatával, valósította meg a
koncertelőadást Buzogány Béla rendező.
Szent István-napot rendezett a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a
kárpátaljai Mezőkaszonyban
Másodszor rendezett Szent István-napot a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a
kárpátaljai Mezőkaszonyban. A szervezők a programsorozattal arra bíztatták a település
lakóit, hogy építsenek igazi, erős közösséget, melyben mindenki számíthat egymásra, hogy
kitartsanak a válsághelyzetekben is.
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Gondolkodj és dolgozz! Aztán, ha bármihez becsülettel nyúlsz, akkor annak
meglesz az eredménye - vallja Kátai Géza, a kishegyesi Kátai-tanya tulajdonosa,
megannyi délvidéki művelődési tábor ötletgazdája, szervezője
Több olyan délvidéki nyári táborról is beszámoltunk az elmúlt hetekben, itt a Határok nélkül
adásaiban (Nyári szabadegyetem, Versmondó tábor), amelyeknek a kishegyesi Kátai-tanya
adott otthont. Ez a családi vállalkozás a semmiből indult a balkáni vérzivataros időszak kellős
közepén. Vele beszélegetett a Határok nélkül riportere.
Interetno Fesztivál Szabadkán - Az elmúlt másfél évtizedben 38 ország közel 10
ezer fellépője mutatta be néptáncát és hagyományait a délvidéki városban
Szabadkán szombat este rendezik a 15. Interetno Fesztivál záró estjét. Az elmúlt másfél
évtizedben 38 ország közel 10 ezer fellépője mutatta be néptáncát és hagyományait. Tavaly
óta még színvonalasabbak a programok, köszönhetően három ország, három magyar városa
fesztiváljai együttműködésének.

Határok nélkül
2016. augusztus 28. – Kossuth Rádió
Székely Kongresszust szervez jövő áprilisban a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem
Székely Kongresszust szervez jövő áprilisban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
és a Székely Nemzeti Tanács. A tudományos fórum elsősorban a gazdasági, társadalmi
erőforrások feltárásával igyekszik jövőképet felrajzolni a régiónak. Az első Székely
Kongresszust 1902-ben tartották, a 100. évfordulón Tusnádfürdőn rendeztek centenáriumi
konferenciát, a jövő évi rendezvényt III. Székely Tudományos Kongresszus néven fogják
megtartani.
Kövér László házelnök is részt vett a marosvásárhelyi magyar napokon, a
Negyedik Vásárhelyi Forgatagon
Szerbia után Románia is felismerheti, hogy számára az ott élő magyarság nem veszélyforrás,
hanem erőtartalék, Magyarország pedig nem ellenség, hanem érték- és érdekközösségben
lévő szövetséges. Az Országgyűlés elnöke, Kövér László nyilatkozott így szerdán, a
marosvásárhelyi magyar napok, a Negyedik Vásárhelyi Forgatag fővédnökeként az erdélyi
városban. Az ünnepi megnyitó után készített interjút vele a Határok nélkül marosvásárhelyi
munkatársa, ezt követően pedig Soós Zoltánnal, a rendezvény egyik szervezőjével.
Regisztrációs karavánt indított az EMNP Bihar megyei szervezete
Regisztrációs karavánt indított az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete. Az akciót
Szatmár és Szilágy megyékre is kiterjesztenék. Erdélyben a Néppárt mellett az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács is támogatja a betelepítési kvóták tárgyában kiírt október 2-i
népszavazáson való részvételt.
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Egy hetes néptánctábor a Teleki Magyar Házban Nagybányán
A nagybányai szórvány magyarság körében egyre népszerűbb a magyar néptánc, így immár a
második éve egy hetes néptánctábort szervezik a helybéli gyermekeknek a Teleki Magyar
Házban. A 140 ezres lakosú városnak alig tíz százaléka magyar. Nagybányán 2002-ben nyílt
meg a Magyar Ház, az egyetlen magyar kulturális intézmény. Táncházai mindig teltházasak.
Az idei tánctáborba mintegy 40 gyermek érkezett.
Csongrádi képzőművészek tárlata nyílt Temesváron
A temesvári Helios Galériában csongrádi képzőművészek csoportos tárlata nyílt meg a múlt
héten. A kiállításon a Tisza-parti városban élő és alkotó illetve a Csongrádhoz szoros
szálakkal kötődő 16 képző- és iparművész mutatja be alkotásait. A művészek között olyanok is
vannak, akik valaha Temesváron éltek, így kettős kötödésükről beszélnek Lehőcz László
riportjában.
Nagy sikere volt a Tanyaszínház turnéjának
Idén is nagy sikere volt a Vajdaságban a Tanyaszínház turnéjának. A vándortársulat jövőre
fennállásának 40. évfordulóját ünnepli, remélhetőleg az addigra elkészülő kavillói
székházában. Aminek elméletileg már 2012. óta állnia kellene. Magyar Attila főkoordinátor
habár még most is a pénzt hajszolja, hogy az idei turné költségeit lefedje, nem veszítette el a
humorérzékét és optimizmusát.

Kárpát Expressz
2016. augusztus 27. – M1
Istentisztelet és emlékműavatás Tiszasalamonban
Nem mindennapi istentiszteletre hívott Kárpátalján a tiszasalamoni református templom
harangja augusztus 20-án. Záhonnyal szemben, a Tisza partján fekvő településen a nemzeti
ünnepen egy felújított ősi zászlót adtak át a gyülekezetnek és felavatták a II. világháborúban
elesett magyar katonák emlékművét.
Augusztus 20-i megemlékezés a szabadai Szent Teréz székesegyházban
Több száz délvidéki honfitársunk emlékezett Szent Istvánra és az államalapításra augusztus
20-án a szabadkai Szent Teréz székesegyházban. A rendezvényen rengeteg fiatal, köztük
nagyon sok cserkész is részt vett.
Szent Istvánra
Várhosszúréten

és

a

magyar

államalapításra

emlékeztek

a

felvidéki

A várhosszúréti templom kertjéből indult útnak egy maroknyi felvidéki magyar, hogy a Buzgó
patak forrásánál található kegyhelyen emlékezzen meg Szent István királyunkra és a magyar
államalapításra. A szentmisére a Felvidék minden tájáról érkeztek. A rendezvényt a Szöveség
az emberi és keresztény értékekért szervezet hívta életre.
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Emléktúrasorozat a Gyimesekben, az ezeréves határon
Esőben érkeztek az emlékezők a gyimesközéploki Szent Mária Magdolna templom melletti
temetőbe, hogy leróják kegyeletüket az I. Világháborúban harcoló magyar hősök előtt. A 100
évvel ezelőtti első román betörés során elesett katonák közül sajnos csak kevesen nyugszanak
saját szülőföldjükön.

Térkép
2016. augusztus 27. - Duna World
A magyar anyanyelvű moldvai csángók száma jelenleg 62 ezerre tehető. Az egyik legelzártabb
gyimesi csángó település Kostelek, a falu és környéke kiválóan alkalmas a hagyományos
gazdálkodás és a népi tudás megfigyelésére. Ezért rendezték meg itt az első Csángóföldi Nyári
Egyetemet, amelyen négy ország fiataljai vettek részt.
10 nap, 15 helyszín, 150 program, így lehet röviden összegezni a Partiumi Magyar Napokat.
Ezt a rendezvényt szatmárnémeti fiatalok hívták életre 15 évvel ezelőtt és azóta mintegy 50
ezren látogatják a magyar napok rendezvényeit. Ez a Szatmár megyei magyarság legnagyobb
rendezvénye, ahol a bábszínházaktól kezdve a gasztronómiai kalandokon át a nagyszínpadi
koncertekig minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót.
Államalapító királyunk előtt szinte minden magyar lakta településen tisztelegnek augusztus
20-án, még nagyobb az ünnep a Szent Istvánról elnevezett településeken. Bár több falu is
viseli a nevet Erdélyben, Székelyszentistván az egyetlen, amely ebben a formában őrzi a király
nevét. A faluban az 1854. március 10-én kivégzett székely vértanúk tiszteletére állítottak
kopjafát.
Folyamatosan szállítják az adományokat a nélkülöző kárpátaljaiaknak. Egyre több szervezet
segít, amely a konfliktusos helyzetben lévő kárpátaljai településeknek és azok családjaiknak
nyújtanak támogatást. A magyar katolikus egyház élelmiszer gyűjtési programja során már
500 családnak nyújtott segítséget. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász
gyógyszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel segítik a sebesült katonákat és az őket ápoló
kórházakat.
Az iskolai évek mindenki életében felejthetetlen élményeket jelentenek. A Kárpátmedencében sok olyan település van, ahol nem adatik meg, hogy településén magyarul
tanuljanak, de szerencsére számos pozitív példa is akad. Szatmárnémetiben például a
Ceaucescu éra alatt sem tűnt el a magyar oktatás és ezt meg is ünneplik minden évben azok,
akik akkor magyarul tanulhattak. A rendszerváltozás óta minden évben megrendezik a
véndiák találkozót, amelyre a világ minden tájáról érkeznek az egykori szatmári diákok.
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Öt kontinens
2016. augusztus 27. - Duna World
Dél-Amerika valamennyi országában élnek magyarok, de a legnagyobb és legaktívabb
közösségek Brazíliában találhatóak. Az olimpiára, Rio de Janeiroba érkező Áder János
államfő két kolóniát is felkeresett. Először a Nova Friburgóban, majd a Sao Paolóban élő
magyarokkal találkozott.
A diaszpóra felé gesztusokat kell tenni és meg kell tartani őket a magyarságban - jelentette ki
Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Kőrösi Csoma Sándor
Program és Petőfi Program felkészítő hetének megnyitóján, a Magyarság Házában. A
program a diaszpóra magyar identitásának erősítése érdekében jött létre, mostanra már
olyan népszerű, hogy idén hétszeres túljelentkezés volt a pályázók körében, akik közül 100-an
nyerték el az ösztöndíjat.
Emléktáblát avattak a macedóniai Krusevo városban nemrég, az 1956-os befogadó tábor
helyén. A forradalom leverése után csaknem 20 ezer magyar menekült az egykor Jugoszlávia
területére. Az akkori hatóságok szétosztották a menedékkérőket a tagköztársaságok között,
így került mintegy 550 magyar a macedóniai Krusevoba. Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért
felelős helyettes államtitkár beszédében kiemelte, Magyarország sohasem fogja elfelejteni,
hogy Macedónia menedéket adott a magyar politikai üldözötteknek.
A montevideoi magyarok az Uruguay-i Magyar Otthonban gyűltek össze, hogy
megünnepeljék a magyar államalapítás ünnepét. A rendezvényt a Magyar Otthon elnöke
nyitotta meg, a programban magyar és spanyol nyelven ismertették Szent István életének és
uralkodásának főbb mozzanatait.
Melbourneben már javában zajlanak az előkészületek az október 23-i megemlékezésekre. Az
ausztrál nagyvárosban élő magyarok a konzulátussal karöltve szeretnék méltóképpen
megünnepelni az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját. Ennek érdekében
nemrég egy jótékonysági gálaestet is szerveztek a Melbourne-i Magyar Központban.
A nyelvtudás tökéletesítésével a kultúra újabb rétegei tárulnak fel - ezt vallják a Balassi
Intézet dolgozói, akik idén is megrendezték az intézmény nyári egyetemét. A képzésre 38
országból 66-an érkeztek, hogy négy héten keresztül különböző nyelvi órákon, történelmi,
néprajzi feladatokon és országjáró túrákon keresztül ismerjék meg a magyar kultúrát.
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