Megkezdték munkájukat a Kőrösi- és a Petőfi-program ösztöndíjasai
2016. szeptember 2. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Orienpress, Magyar Idők, Felvidék Ma,
Krónika,
Megkezdte értékmegőrző munkáját a Kőrösi Csoma Sándor-program és a Petőfi Sándorprogram 127 frissen felkészített ösztöndíjasa - közölte a Nemzetpolitikai Államtitkárság az
MTI-vel. Az államtitkárság idén negyedik alkalommal küldi a nemzeti ügyek iránt elkötelezett
fiatalokat a világ számos országába annak érdekében, hogy megerősítsék az ott élő magyarok
nemzeti identitását, támogassák a magyar-magyar kapcsolatokat. Állomáshelyükön közösségi
programokat szerveznek, történelmet és magyar nyelvet tanítanak, ösztönözik a magyarok
közösségi életét és kapcsolattartásukat az anyaországgal. Mint kifejtették: a Kőrösi Csoma
Sándor-program keretében szeptember elsejétől az északi féltekén: az Egyesült Államokban,
Kanadában és Európában 77 ösztöndíjas teljesít szolgálatot az következő kilenc hónapban.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Román–magyar agrárminiszteri találkozó Szilágyperecsenben

Arccal a diaszpóra és a szórvány felé
2016. szeptember 2. – Felvidék Ma
Jövő júniusig összesen 1850 szórványban, illetve 650 diaszpórában élő, magyar identitását
őrző fiatalnak biztosít hosszabb-rövidebb magyarországi látogatásra lehetőséget a Rákóczi
Szövetség. A legnagyobb határon túli magyar ügyekkel foglalkozó magyarországi civil
szervezet a Kárpát-medencében mélyszórványban - vagyis 10% alatti arányban magyarlakta
településeken élők között - közel egy éve kezdett magyar identitás-élénkítő programokba,
hiszen a Kárpát-medencében a legutóbbi két évtizedben itt volt a legbrutálisabb mértékű a
magyarság fogyása.
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Magyarország

2016. szeptember 3. – Krónika, MTI, Nyugati Jelen, 888.hu, Magyar Idők, Kormány.hu,
maszol.ro, szatmár.ro, Erdély Online
Magyarország és Románia összehangolja agrárdiplomáciai erőfeszítéseit az uniós
agrárpolitika tervezésében és alakításában – állapodott meg Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter
és
Achim
Irimescu
román
mezőgazdasági
miniszter
szombaton
Szilágyperecsenben. A szilágysági településen folytatott tárgyalást követően Fazekas Sándor
az MTI-nek a helyszínről telefonon elmondta: a kétoldalú agrárkapcsolatokat áttekintő
megbeszélés legfontosabb kérdésköre volt az uniós közös agrárpolitika összehangolása. A két
ország az agrárkérdéseket azonosan vagy hasonlóan ítéli meg, és ebben eddig is
együttműködés volt a két ország között. Magyarország és Románia is abban érdekelt, hogy az
unióban egy erős közös agrárpolitika legyen, megfelelő anyagi háttérrel.
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Versengés a befutó helyekért
2016. szeptember 2. – Krónika, Erdély Ma
Bár az RMDSZ csak szeptember végén véglegesíti a parlamenti választáson megméretkező
jelöltek listáját, már javában zajlik a belső versengés az erdélyi és partiumi megyékben. Az
már egészen biztos, hogy többségében új személyek képviselik majd a háromszékieket, míg
például a Hargita, Bihar vagy Szilágy megyei jelöltlistákon ismert, újrázni kívánó politikusok
kapnak helyet.

Simona Popnak már nem kell a magyar állampolgárság

Magyarország

2016. szeptember 5. – Magyar Hírlap, transindex.ro,
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) rajzos tájékoztatót is küld a levélben szavazás menetéről a
határon túli választópolgároknak a szavazási levélcsomagban, a két évvel ezelőtti választáson
ugyanis a szavazási iratok negyedét érvénytelenül küldték vissza a választók. A
levélcsomagban egy tájékoztatót találnak a választópolgárok, valamint egy azonosító
nyilatkozatot, a szavazólapot, a kis borítékot a szavazólapnak és egy nagy borítékot a
szavazólapot tartalmazó borítéknak és a nyilatkozatnak.

Erdély

Rajzos tájékoztatót is küldenek a kvótaszavazás menetéről a határon túliaknak

2016. szeptember 2. – Krónika
Simona Pop olimpiai aranyérmes vívó a román sajtónak cáfolta napokban tett kijelentését,
hogy sportolói pályafutásának befejeztével igényelni fogja a magyar állampolgárságot. A
román sajtó ellentmondásosnak nevezte a sportoló szándékát, sőt akadt olyan tévécsatorna,
amely egyenesen azt állította, hogy Orbán Viktor felajánlotta a vívónak a magyar
állampolgárságot. Simona Pop végül pénteken a Prosport.ro portálnak cáfolta, hogy valaha
állampolgársági kéréssel fordul a magyar államhoz. „A magyarok kiforgatták a szavaimat,
nem áll szándékomban, hogy valaha felvegyem a magyar állampolgárságot" – jelentette ki az
olimpiai aranyérmes vívó a Prosportnak.

Jakab István is indulna szenátornak Maros megyében
2016. szeptember 2. – transindex.ro, maszol.ro
Újabb személy jelentette be, hogy indulna a parlamenti választásokon Maros megyében, az
RMDSZ szenátori listáján. Jakab István, a Környezetvédelmi Alap vezetője a Transindexnek
elmondta: azért indulna, mert úgy gondolja, hogy a közgazdaság, a közigazgatás terén az
elmúlt 15 évben felhalmozott tapasztalatát sikeresen a közösség szolgálatába tudná állítani és
szaktudása hozzásegíthet ahhoz, hogy egy jó szenátor legyen. „Dolgoztam a
pénzügyminisztériumban, a fejlesztési tárcánál és most a Környezetvédelmi Alapnál
tevékenykedek. És az utóbbi négy évben Brüsszelben dolgoztam, tehát van rálátásom az uniós
gazdaságpolitikára és van egy bizonyos EU-s tapasztalatom” - nyilatkozta.
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2016. szeptember 2. – transindex.ro, maszol.ro
Bende Sándor kerül a Gyergyószéknek járó befutó helyre az RMDSZ képviselői listáján.
Bende ma leelőzte Moldován József jelenlegi képviselőt a rangsoroló ülésen. Az első helyezett
személyéről péntek délután döntött a Gyergyószéki RMDSZ Területi Küldötteinek Tanácsa
(TKT). Hargita megyében az RMDSZ mindhárom területi szervezete saját rangsoroló ülést
szervez, ahol a TKT-tagok megállapítják, ki kerül a területi szervezetnek szánt befutó helyre.

Erdély

Bende Sándor került a Gyergyószéknek járó képviselői befutó helyre

Ábránd maradt Bogdan Diaconu trükközős frakcióalapítási terve
2016. szeptember 2. – maszol.ro
„Olcsó trükknek”, „ábrándnak” nevezték a főbb parlamenti pártok Bogdan Diaconu, az
Egyesült Románia Párt (PRU) elnökének frakcióalapítási próbálkozását és fel se vették a
témát a plénum napirendjére az őszi parlaenti ülésszak első napján. A magyarellenességéről
elhíresült Diaconu csütörtökön, az őszi parlamenti ülésszak első napján jelentette be, hogy a
Szociál-liberális Szövetség (USL) romjain új parlamenti csoportot alakítana. „Tudomásukra
hozzuk, hogy a régi USL parlamenti frakció új elnevezése PRU, Egyesült Románia lesz” –
fogalmazott a plénumban Diaconu. Elképzelése nem nyerte el a főbb parlamenti pártok
tetszését, szerintük Diaconu frakcióalapítási próbálkozása szabályzatellenes.

Az UNESCO bizottság hivatalos tájékoztatást kér a kormánytól a csíksomlyói
búcsú ügyében
2016. szeptember 2. – maszol.ro
A kormánynak hivatalosan kell tájékoztatnia a képviselőház és szenátus UNESCO-val
kapcsolatot tartó szakbizottságát a csíksomlyói búcsú UNESCO szellemi és örökségi listára
való felterjesztéséről – idézte Antal István képviselőt, a szakbizottság tagját pénteken az
RMDSZ hírlevele. Mint ismeretes, az elmúlt időszakban számos szóbeszéd terjengett arról,
hogy Románia visszavonná az említett listára való jelölését a csíksomlyói búcsúnak. Antal
István elmondta, hogy a következő időszakban mindent meg kell tennie a bizottságnak és
főleg az RMDSZ-nek, hogy az ilyen jellegű szóbeszédeket teljes mértékben kiiktathassák.

Dolgokról, melyekről sokat fogunk hallani
2016. szeptember 2. – Bihari Napló
Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke is részt vett szerda este a filharmóniában az
RMDSZ megyei szervezetének rendkívüli tisztújító közgyűlésén. Ezt megelőzően a Russmedia
szerkesztőségébe látogatott, ahol exkluzív interjút adott.

Kézdivásárhely: nem engedik egyházi területre a székely zászlót
2016. szeptember 3. – Erdély Ma, Háromszék
A kézdivásárhelyi református egyház nem engedélyezi a székely zászlók kitűzését a Kolonicsszobor melletti területén, az egyházi tulajdonban lévő terület helyett magánterületet javasol a
lobogók elhelyezésére – közölte a Háromszékkel Péter János, a Székely Nemzeti Tanács
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Összeállították a Hunyad megyei RMDSZ-jelöltek listáját

Erdély

(SZNT) alelnöke. Péter János csalódottan nyilatkozta lapunknak, mindezek után megfontolja,
hogy még maradjon-e vagy sem református vallása mellett. „Nagyon szomorú, hogy a székely
nép akaratát és szimbólumát egyes vezetők csak formaságokban hordozzák. Mi a harcunkat
folytatni fogjuk, míg célunkat el nem érjük” – mondotta az SZNT alelnöke.

2016. szeptember 3. – maszol.ro, Nyugati Jelen
Szombaton a vajdahunyadi Magyar Házban ülésezett a Hunyad Megyei Képviselők Tanácsa,
amelynek napirendjén a képviselő- és szenátorjelölt-listák összeállítása szerepelt. Hunyad
megyében augusztus 26-ig lehetett benyújtani a jelölési dossziékat, amelyeket a megyei
választási bizottság ellenőrzött és hagyott jóvá. Ennek megfelelően Széll Lőrinc, a Hunyad
megyei Ifjúsági Igazgatóság ügyvezető igazgatója és az MKT elnöke parlamenti képviselői,
míg Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke szenátori mandátumot pályáz meg.

Putyin szóba hozta a magyar–román határ kérdését
2016. szeptember 4. – Krónika, Magyar Nemzet
Ha valaki fel akarja vetni a második világháború után meghúzott határok kérdését, akkor a
magyar–román határ ügyére is ki kell térni – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy, a
Bloomberg hírügynökségnek adott interjúban. Az orosz elnöki hivatal honlapjára pénteken
fölkerült interjúban a riporter az aznap Vlagyivosztokban megtartott, Putyin és Abe Sindzo
japán miniszterelnök közötti találkozó kapcsán föltette a kérdést: hajlandó lenne-e Moszkva
visszaadni Japánnak a Kuril-szigetek egy részét a szorosabb gazdasági együttműködés
fejében, és a Balti-tenger partján található orosz enklávé, Kalinyingrád – a korábbi KeletPoroszország – ügyét is fölvetette.

Trikolór teret akarnak a románok Sepsiszentgyörgyön
2016. szeptember 4. – Krónika, szekelyhon.ro
Átiratban továbbította az önkormányzatnak a prefektúra több román civil szervezet
javaslatát, hogy a belvárosi Szabadság tér egy részét nevezzék át Trikolórnak. Antal Árpád
polgármester a képviselő-testület elé terjesztette a javaslatot, a többség azonban elutasította
azt: 14 tanácstag ellene szavazott, csak a három román képviselő támogatta. Többek között a
nyugalmazott katonatisztek, a háborús veteránok vetették fel, hogy a Szabadság tér
prefektúra előtti részét – ahova a Sárkánydombot is tervezi a városvezetés – nevezzék át. A
polgármester hangsúlyozta, szerinte a tér nevét nem kellene megváltoztatni, de a testületre
bízta a döntést.

Vincze Loránt: az európai kihívások mellett kevés figyelem marad a kisebbségi
kérdésre
2016. szeptember 4. – maszol.ro
„Az őshonos nemzeti kisebbségek kérdésköre az Európai Unió egyik nagy megoldatlan
témája. Sajnos, már az alapító atyák a szőnyeg alá söpörték mint olyan témát, amely körül
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Erdély

nem sikerült konszenzust teremteni" – fogalmazott pénteken Érsekújváron Vincze Loránt.
Vincze elmondta, Nyugat-Európában ennek ellenére a legtöbb helyen sikerült a kisebbségi
közösségeknek kedvező megoldásokat találni. Ebben az Európai Nemzetiségek Föderatív
Uniójának fontos szerepe volt. A FUEN elnöke Gulyás Gergellyel, a Magyar Országgyűlés
alelnökével és Csáky Pállal, a Magyar Közösség Pártjának európai parlamenti képviselőjével
közös beszélgető esten vett részt. Az őshonos kisebbségek és az európai migránsválság
összefüggéseiről szervezett találkozó házigazdája Nagy Dávid, az MKP helyi önkormányzati
képviselője volt.

Régi pompájában, de új helyen tekinthető meg a csíksomlyói országzászló
2016. szeptember 4. – Krónika
Visszaállították a hat éve elmozdított országzászló-emlékművet Csíksomlyón. Az alkotás új
helyszínéül a Szent István Kollégiummal szembeni területet választották. „Az volt a
feladatunk, hogy úgy állítsuk vissza, ahogy volt. És ez megtörtént. Az emlékműtalapzat most
olyan állapotban van, mint lebontás előtt, leszámítva az új köntöst” – válaszolta a Krónika
megkeresésére Böjte Mihály, a csíksomlyói ferences rendház főnöke. Az 1940-ben állított
országzászló-emlékművet ugyanis 2010-ben, az akkori területrendezéskor bontották le a
csíksomlyói kolostor udvaráról. A területnek liturgikus szerepe van, a körmenetek alkalmával
pedig a tömegnek helyre van szüksége, ezért döntöttek az emlékmű lebontása mellett,
magyarázta a területrendezés szükségességét a rendházfőnök.

Specifikus román tantervet kér a Makosz
2016. szeptember 4. – Krónika
A román nyelv kisebbségi diákok számára történő oktatásának megreformálását tekinti idei
legfontosabb célkitűzésének a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (Makosz). A
diákszervezet képviselői ugyanis úgy vélik, igazságtalan az, hogy a magyar diákok a román
anyanyelvűekkel azonos szinten tanulják az állam nyelvét. Mindenkinek az a célja, hogy a
magyarság is jól beszélje az állam nyelvét, és ez csak egy kisebbségspecifikus tanterv révén
érhető el, fogalmazták meg a hétvégén Jobbágyfalván tartott szabadegyetemükön a Makosz
képviselői.

Empátiahiány, nem sovinizmus
2016. szeptember 5. – Szőcs Levente – Népszabadság
Szeptember 5-én hétfőn várható jogerős döntés abban a perben, amelynek révén a Minority
Rights Egyesület és 403 polgári személy kötelezné Kolozsvár polgármesterét, Emil Bocot,
hogy a több mint 320 ezer lakosú erdélyi nagyváros bejáratainál magyarul is függessze ki a
település nevét. A jelenlegi romániai jogászgeneráció azzal a tudattal nőtt fel, hogy a hivatalos
nyelv szent. A kolozsvári táblapert képviselő ügyvéd szerint döntően ez a meggyőződés – és
nem valamiféle nagyromán összeesküvés – befolyásolja a bírókat a nyelvi jogok kapcsán
indított perekben – mondta Szőcs Sándor ügyvéd.
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2016. szeptember 2. – bumm.sk, hirek.sk
Bugár Béla, a Most-Híd elnöke szerint a felelősségtudat, valamint annak tudata tartja egyben
a kormányt, hogy mi következhetne be abban az esetben, ha a kabinet megbukna. Szerinte a
koalíciós partnerek tudatosítják, hogy az ellenzék a támadásokon túl semmi mást nem kínál.
„Az ellenzék konkrét koalíciós képviselőkkel szemben intéz támadásokat. Nem csupán a
pártokat támadják” – jegyezte meg, majd hozzáfűzte, hogy maga az ellenzék sem nevezhető
szokványosnak.

Felvidék

Bugár szerint a felelősségtudat tartja egyben a kormányt

Komzsík Attila: Versenyképes iskolák kellenek
2016. szeptember 2. – Új Szó
„Számos aktuális probléma akad, a legégetőbb azonban a diáklétszám fogyatkozása. Persze,
ez további gondokat is felvet: mihez kezdünk meglevő iskolahálózatunkkal, tudatosítjuk-e a
helyzet veszélyeit, vagy ismét csak abban bizakodunk, hogy az élet majd elsimítja valahogy a
következményeiben régen sejthető tanügyi veszendőségeinket. Az évek során nem tisztáztuk a
helyi közösségeket érintő érdemleges viták és megválaszolatlan kérdések egész sorát. Vagy
azt, hogy bőven vannak nívós alap- és középiskoláink; de mi legyen azon „oskolák” sorsa,
amelyeknek színvonala, enyhén szólva, némi kívánnivalót hagy maga után. E dilemmák nem
új keletűek. Mégis úgy tűnik, mintha csak akkor akarnánk felhozni őket, ha már a
vészharangot is kongatjuk.

Kiss Róbert: szeretnék hozzájárulni, hogy Komárom a felvidéki katolikus
magyarság központja legyen
2016. szeptember 3. – Felvidék Ma, hirek.sk
Szeptember 1-től Elek László utódjaként Kiss Róbert teljesít esperes-plébánosi szolgálatot
Komáromban, emellett püspöki helynökként is tevékenykedik, mert Orosch érsek a helynöki
hivatalt a városba helyezte át. Kiss Róbert tb. kanonok, püspöki helynök a hirek.sk-nak
elmondta: „Az elmúlt négy évben kiemelt teendőim közé tartozott az érsek atya képviselete
a bérmálásokon, vizitációkon, papi rekollekciós összejöveteleken, hitoktatói találkozókon,
zarándoklatokon, imatalálkozókon. A komáromi jelenlétem lehetővé teszi, hogy aktívabban
bekapcsolódjak a mindennapi pasztorációba és ezzel helynöki tevékenységem is
hatékonyabbá váljon, közelebb kerülve a paptestvérekhez és hívekhez. Mint püspöki helynök
az érsek atya elképzelése alapján szeretnék hozzájárulni, hogy Komárom a felvidéki katolikus
magyarság központja legyen.”

Danko: Példaértékű a szlovákok és a kisebbségek közötti párbeszéd
2016. szeptember 3. – bumm.sk
Szlovákia példamutató lehet az államalkotó nemzet és a nemzeti kisebbség közötti
kommunikáció révén – jelentette ki tegnap Andrej Danko SNS-es házelnök a romániai
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Szlovákiai magyarok a Jobbik holdudvarában

Felvidék

Nagyváradon, ahol találkozott az ottani szlovák kisebbség tagjaival. „Óriási élettapasztalatot
jelent a számomra, hogy egy kisebbséghez tartozó párt elnökével vagyok egy kormányban. Ha
a magyarok, szlovákok, románok, lengyelek és csehek nem fognak egymás mellé állni az EU
keretében, akkor semmit sem fogunk érni. Az egyetlen út a különbségek eltörlése és a
párbeszéd” – javasolta Danko.

2016. szeptember 3. – Új Szó
Mintegy százötven közéleti személyiség és értelmiségi mellett két szlovákiai magyar is részt
vett a néppártosodó Jobbik múlt heti, Soltvadkerten rendezett, zárt találkozóján. A
rendezvényre meghívást kaptak határon túliak is, többek közt Popély Gyula egyetemi tanár,
valamint Csoltkó Jenő, a Csemadok Országos Tanácsának tagja is.

Elkészült a Felvidék első magyar árvaháza, de megnyitására még várni kell
2016. szeptember 4. – hirek.sk
Elkészült a Felvidék első magyar árvaháza, azonban a megnyitása még várat magára. A
Rozsnyóhoz közeli Berzétén a település református lelkészének vezetésével a berzétei
közösség egy olyan árvaházat hozott létre, ahol majd az itt lakó gyerekek családias
környezetben nevelkedhetnek.

Gál Gábor: Mindent megteszünk, hogy a koalíció négy évig kitartson
2016. szeptember 4. – Felvidék Ma, bumm.sk
Számos oka lehet a miniszterek és államtitkárok cseréjének, de a koalíciós partnerek mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a kormány négy évig kitartson - nyilatkozta Gál Gábor, a
Híd frakcióvezetője az RTVS csatorna „O 5 minút 12” című vitaműsorában. Elmondása
szerint fontos, hogy teljesüljön a kormány által bejelentett program, és hogy négy év után az
emberek érezzék, hogy valamilyen pozitív változás történt az országban.

Szeptembertől jobb helyzetben a nemzetiségi iskolák
2016. szeptember 4. – bumm.sk
Az új tanév kezdetétől megemelik a nyelvtan és irodalom órák számát a nemzetiségi általános
iskolákban. Az elsős osztályokban 5-ről 8-ra emelték a tanítási órák számát, emellett tovább
növelték a szabadon választható órák számát a negyedik osztályban. A változások az állami
oktatási program fejlesztésének kiegészítéseként jöttek létre. A nemzetiségi általános iskolák
részére kidolgozott kerettanterv szeptember 1-től lép érvénybe.

Hogyan tovább, Európa?
2016. szeptember 4. – Felvidék Ma
„Hogyan tovább, Európa? Az iszlamizáció árnyékában” címmel szeptember 3-án
beszélgető-délutánra került sor az érsekújvári MKP és Csemadok szervezésében a művelődési
házban. A beszélgetés résztvevőit – Csáky Pál európai parlamenti képviselőt, Gulyás Gergelyt,

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 5.

7

2016. szeptember 5. – Új Szó
Robert Fico állampolgársági ellentörvényének kérdése a koalíciós szerződés aláírásakor a
háttérbe szorult, holott korábban a párt egyik fő témája volt. Gál Gábor szerint a téma
napirenden van. „Konfliktust fel tudtuk volna vállalni, de a problémát nem tudtuk volna
megoldani a parlamentben. Olyan megoldást akarunk, amit elfogad a törvényhozás is” –
magyarázta Gál. Ján Baránek politikai elemző szerint a Hídnak jó esélye van élni a
megerősödése adta lehetőségekkel. A hosszú távon elhanyagolt és elfelejtett dél-szlovákiai,
magyarok lakta régiók infrastruktúrájáért a közlekedési minisztériumon keresztül sokat tehet
a párt. Baránek szerint az infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú a párt számára. Egyrészt,
mert segítene a szlovákiai magyarokon, akik szintén ennek az országnak az adófizetői,
másrészt a déli országrész felzárkóztatása országos érdek is. Harmadrészt a Híd DélSzlovákia érdekeinek képviseletével válaszolhatna azokra az MKP által hangoztatott, gyakran
jogosnak tűnő felvetésekre is, hogy Bugárék pártja elszlovákosodik – véli az elemző. Baránek
szerint a Hídnak az értelmetlen állampolgársági törvény megváltoztatását erőltetnie kell. A
jelenlegi helyzetben ugyanis az már Fico számára is értelmetlenné vált, mivel bár
kimondottan a magyarok ellen hozta meg a jogszabályt, most Orbán Viktorék Szlovákia
legközelebbi szövetségesei közé tartoznak.

VMDK: A tíz elbocsátott zombori könyvtáros fele magyar
2016. szeptember 2. – Vajdasági RTV
Tíz könyvtáros kapott csütörtökön felmondást Zomborban, vagyis a Városi Könyvtár
dolgozóinak az egynegyede. Közülük öten magyarok. A Vajdasági Magyarok Demokratikus
Közössége sajtótájékoztatón fejtette ki a véleményét, mely szerint sérült a részarányos
foglalkoztatás elve, és, ahogyan fogalmaztak, „minderre a hatalomba beépült kisebbségi párt
is igennel szavazott“.

Felvidék

Mit hozhat a Híd erősödése?

Vajdaság

a magyar Országgyűlés alelnökét és Vincze Lórántot, a FUEN (Európai Nemzetiségek
Föderatív Uniója) elnökét – Nagy Dávid kérdezte.

Zentán tanácskozott a Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület
2016. szeptember 3. – Pannon RTV
Zenta első írásos említése nyolcszázadik évfordulója alkalmából ma délelőtt a Tisza-parti
településen tartotta meg hagyományos őszi tanácskozását a Vajdasági Magyar Helytörténeti
Egyesület. A vendégek zömmel a Tisza-parti település múltjához kötődő előadásokat
hallgathattak végig. Az egyesület a tervek szerint a jövő évben a reformáció ötszázadik
évfordulójára emlékezik majd, aminek apropóján a soron következő tanácskozásukat a tavasz
folyamán Bácskossuthfalván szervezik meg.
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2016. szeptember 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Mintegy 110 fiatal vállalkozó illetve vállalkozni szándékozó fiatal vette át tegnap
Magyarkanizsán a Prosperitati Alapítvány Startup-képzésének befejezéséről szóló
tanúsítványt. A négy szombaton át tartó képzés végigkísérése és sikeres befejezése a feltétele
annak, hogy az érdekeltek a Prosperitati támogatásában részesüljenek. A kezdő vállalkozók
illetve vállalkozásban gondolkodók táborában voltak olyanok, akik már néhány éve
működnek és vállalkozásuk fejlesztése céljából pályáztak az alapítványnál, de olyanok is, akik
előtt csak ezután fogalmazódik meg, hogy tulajdonképpen mibe is akarnak belekezdeni.

Vajdaság

Magyarkanizsa: Diplomaosztóval zárult a Prosperitati Startup-képzése

Szentmise a néhai tanyavilágban
2016. szeptember 4. – Vajdaság Ma
A múlt században, az 50-es évek közepéig még létezett a tanyavilág, ahol sokan éltek, szinte
utcákat alakítottak ki a házakból, iskola is működött ott, templomuk is volt, viszont az
emberek a rossz minőségű földek miatt mind nehezebben tudták biztosítani családjuknak a
megélhetést, így lassan a lakosság beköltözött a faluba, városba. Rájuk, az ősökre emlékeznek
minden évben, Kisboldogasszony ünnepéhez közelebb eső vasárnapon a zarándokok, akik ott
éltek egykor emlékeznek, mások pedig az egykori tanyasi emberek előtt tisztelegve hallgatták
meg a mai szentmisét, amelyet Varga Zoltán SDB atya celebrált.

Tegnap tartották a Zenta Kollégium záró konferenciáját
2016. szeptember 4. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Ünnepélyes keretek között tartották meg szombaton este a zentai Művelődési Ház kiállítási
termében a Zenta Kollégium záró konferenciáját és kötetbemutatóját. A fiatal kutatók
beszámoltak a kollégium közel egyéves munkájáról, valamint megnyílt a feltárt értékekről
készült vándorkiállítás is. A közel egyéves kutatómunka elsődleges célja a Zenta községbeli
magyarság jelenlegi helyzetének feltérképezése volt. A Zenta Kollégium záró rendezvényét –
amelyen a vendégek megtekinthették a feltárt értékekről készült vándorkiállítást, valamint a
kecskeméti Kurázsi Táncműhely táncosainak alkalmi produkcióját is – a lakiteleki
Népfőiskola Alapítvány szervezésében és a Pallas Athéné Domus Concordie Alapítvány
támogatásával tartották meg.

Először nincs elsős magyar diák Zomborban
2016. szeptember 3. – Tóth Péter – Magyar Idők
A magyar határ melletti Zombor városában egyetlen magyar kisdiák sem indult idén elsőbe.
Ilyen korábban még sohasem fordult elő a vajdasági város iskolatörténelmében. A város
területéhez tartozó intézményekben mintegy 700 első osztályos kezdte el az általános iskolát,
a szám majdnem megegyezik a tavalyival. Példátlan azonban, hogy nincs magyar nyelven
tanuló kisdiák.
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2016. szeptember 2. – karpatalja.ma
Ökumenikus istentisztelettel kezdte meg az új tanévet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola (II. RF KMF) és annak Felsőfokú Szakképzési Intézete a beregszászi Szent
Kereszt Felmagasztalása római katolikus plébániatemplomban szeptember 1-jén. Orosz
Ildikó, a II. RF KMF rektora elmondta, fontosnak tartja, hogy a főiskola számára Isten
házában istentisztelet keretében kezdődjön el az új tanév.

Megszólalt az első csengő a Kossuth-középiskolában

Kárpátalja

Isten áldását kérve kezdte meg a tanévet a Rákóczi-főiskola

2016. szeptember 2. – karpatalja.ma
Közel kilencven első osztályos tanuló számára szólalt meg az első csengő a Beregszászi 4.
Számú Kossuth Lajos Középiskolában szeptember 1-jén. Babják Zoltán, Beregszász
polgármestere köszönetét fejezte ki azoknak a pedagógusoknak, akik a nehézségek ellenére
nyáron nem külföldön kerestek munkalehetőséget, s kitartottak munkahelyük mellett.
További támogatásokat ígért az iskolának, s eredményekben gazdag sikeres tanévet kívánt
minden beregszászi kisdiák és pedagógus számára.

Tanévnyitó Munkácson
2016. szeptember 2. – karpatalja.ma
A Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában a tanévnyitó az ukrán és a magyar himnuszok
eléneklésével kezdődött. Elsőként Sink István iskolaigazgató köszöntötte az egybegyűlteket.
Ezt követően Krisinec-Angyalosi Katalin, a városi tanfelügyelőség vezetője üdvözölte a
diákokat, tanárokat. Az iskola egykori tanára, Neubáuer Ferenc áldozatos munkájáért
kitüntetésben részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetőjétől, Balog
Zoltántól, amit Sink István iskolaigazgató nyújtott át.

45 elsős kisdiák a Nagyberegi Középiskolában
2016. szeptember 3. – karpatalja.ma
Új tanévre hívogatott szerte az országban az első csengő. A Nagyberegi Középiskola kapui is
ismét megnyíltak a tanulók előtt. Sin József a Beregszászi Járási Tanács és a KMKSZ
Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke a rendezvényen úgy fogalmazott: „Legyen a
Nagyberegi Középiskola is egy olyan hely, ahol érdemes és jó lenni. Egy iskola, ahová
érdemes menni és ahol érdemes tanulni.”

Tanévnyitó Izsnyétén – Tizenegy elsős kezdhette meg a tanulást
2016. szeptember 3. – karpatalja.ma, Kárpátalja
Szeptember elsején 116 diák, közöttük 11 első osztályos kezdhette meg a tanulást az Izsnyétei
2. Számú Általános Iskolában, ahol az idén nyáron a Keleti Partnerség programjának
keretében kicserélték az épület tetőszerkezetét és felújítottak két osztálytermet is. A munkácsi
járási község magyar iskolájában Gajdos Valentina iskolaigazgató köszöntötte a tanévnyitón
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Önerőből aszfaltozták le Nagydobrony utcáit a helyiek
2016. szeptember 3. – Kárpátalja
Az ungvári járási Nagydobronyt fel sem lehet ismerni – augusztus folyamán a helyiek
önerőből leaszfaltozták a község szinte összes utcáját. Nemcsak a fő utat, hanem
mellékutcákat is, amelyek idáig soha nem voltak javítva. Ezenkívül a járdákat, a vízelvezetőcsatornákat és a virágágyásokat is rendbe hozták.

Kárpátalja

megjelent gyerekeket, szülőket és vendégeket, majd megköszönte mindazok munkáját,
akiknek köszönhetően szépen felújított iskolába léphettek be szeptember elsején.

Állami jogsegélyszolgálatokat nyitottak Kárpátalján
2016. szeptember 3. – karpatalja.ma, Kárpátinfo
Országszerte minden régióban megnyíltak az állami jogsegélyszolgáltató irodák, melyek
ingyen nyújtanak jogi szolgáltatásokat a rászoruló polgárok részére. Munkácson és Ungváron
már több mint egy éve van ügyfélfogadás, s szeptembertől Rahón, Técsőn, Nagyszőlősön,
Beregszászban, Szolyván, Ilosván, Perecsenyben, Csapon, Ökörmezőn, Dombón,
Nagybocskón, Nagybereznán és Volócon is megkezdték működésüket az irodák.

Habsburg hercegi pár jelenlétében adták át egy cukrásznak az idei Mária
Terézia-rendet Ungváron
2016. szeptember 2. – MTI, Kárpátinfo
Sandor Habsburg-Lothringen királyi herceg és felesége, Herta Margarete HabsburgLothringen hercegné jelenlétében tüntették ki ünnepélyes külsőségek közt Valentin Stefanyo
ismert ungvári cukrászművészt a helyi alapítású Mária Terézia-renddel pénteken Ungváron.
A Mária Terézia egészalakos köztéri szobránál tartott ünnepi rendezvényen a magyar
királynőről elnevezett kitüntetés alapítója, Alen Panov ungvári üzletember és diplomata
hangsúlyozta, az uralkodónő nagyon sokat azért, hogy Ungvár európai arculatú és
szellemiségű város legyen. Az érdemrendet évente egyszer ítélik oda annak a személynek, aki
kiemelkedően hozzájárult Kárpátalja és a megyeközpont gazdaságának és üzleti életének,
oktatásának és kultúrájának, társadalmának fejlesztéséhez és hírneve növeléséhez.

Mennyit ér a tudás Ukrajnában?
2016. szeptember 3. – Kárpáti Igaz Szó, Kárpátinfo
Manapság már sokan vágynak valamilyen felsőfokú diplomára. Erre természetesen
Kárpátalján is szert tehetnek, de mindent összevetve vajon mennyit is ér ez valójában jelenleg
Ukrajnában? Erről kérdezte Zubánics Lászlót az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar
Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának dékánhelyettesét a Kárpáti Igaz Szó.
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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. szeptember 2. – Kossuth Rádió
Bizonytalanná vált a Szabadkai Rádió jövője
Lélegeztetőgépen a Vajdaság egyik legrégebbi és legnépszerűbb rádiója. A Szabadkai Rádió a
kényszerű magánosítást követően szeptember 1-jétől hivatalosan is magáncég. Ezt az
információt hiradásában jelentette be az idén 49 éves médiaház. Vajdaság egykoron
leghallgatottabb, magyar nyelven is műsort sugárzó, többnyelvű regionális rádiójának jövője
bizonytalan.
Exhumálták Márton Áron boldogemlékű erdélyi püspök földi maradványait
Tegnap exhumálták a gyulfehérvári székesegyház kriptájában Márton Áron boldogemlékű
erdélyi püspük földi maradványait. A mumifikálódott testet egy kőkoporsóba helyezik át a
gyulafehérvári székesegyházban. A 120 éve született, 36 éve elhunyt Márton Áron boldoggá
avatási eljárása már évek óta tart. A szeptember 29-ére tervezett ünnepségről tudósít a
Határok nélkül munkatrása.
Potápi: pár hét múlva hozzájuthatnak pénzükhöz a külhoni magyar fiatal
vállalkozók program sikeres pályázói
Pár hét múlva hozzájuthatnak pénzükhöz a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve progrm
sikeres pályázói. A Nemzetpolitikai Államtitkárság azt tervezi, hogy a következő tematikus
évben a Kárpát-medencei magyar családi gazdaságok kerünek a középpontba – erről beszélt
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a Határok nélkül
marosvásárhelyi tudósítójának.
Egyre többen választanak szerb tannyelvű iskolát gyermeküknek a bánsági
Nagykikindán
A Bánság szerbiai részében ma már Nagykikinda magyarsága is elszórványosdoott. A
lakosság 11 %-a vallja magát magyarnak és ebből a párezres közösségből a szülők többsége
szerb tannyelvű iskolába iratja gyermekét.
Bölcsőtől fejfáig címmel jelent meg Gyurkovics Hunor délvikéi képzőművész
rajzos albuma
Bölcsőtől fejfáig címmel jelent meg Gyurkovics Hunor délvidéki képzőművész rajzos albuma
Szlavónia négy magyar falvának – Haraszti, Kórógy, Rétfalu és Szentlászló – egykori
használati tárgyairól.
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Szerbia lesz a díszvendége 2018-ban a Budapesti Nemzeti Könyvfesztiválnak
Szerbia lesz a díszvendége 2018-ban a budapesti nemzetközi könyvvfesztiválnak. Az újvidéki
Fórum könyvikiadó már készül a rendezvényre, ahol a magyar és szerb irodalom közti híd
szerpét szeretnék betölteni.
Kő kövön – épített és természeti értékeink: Terebes
1219-ben említik először Terebes települést. 200 évvel később már vámszedési joggal bíró
mezőváros és a váruradalom központja. A hajdani vár ma már csak csekély rom, köveiből
építette Csáky Imre a 18. Sz. második felében klasszicista stílusú kastélyát.

Határok nélkül
2016. szeptember 3. – Kossuth Rádió
Bartók-emlékek az Órásvillában
A Horgos és Röszke közti határátkelő közelében, a szerb oldalon áll az úgynevezett
Brauswetter-villa, amit a környékbeliek csak Órásvillaként emlegetnek. Itt vendégeskedett
110 évvel ezelőtt az akkor 25 éves Bartók Béla. Egyik reggel egy számára ismeretlen dallamra
lett figyelmes, amit a szőlőt kötöző fiatal lány énekelt. Ennek hatására kezdett Bartók a
horgosi népdalgyűjtésébe. Erre emlékeztek a 110. éves évforduló alkalmából az elmúlt
szombaton Horgoson, az eredeti helyszínen, a szépen felújított Órásvillában.
Tuskók helyén 125 éves település
1891-ben 133 főként Szentesről érkezett telepes alapította a Temesvár melletti Újszentest.
Azóta sokszorosára nőtt a város lakosainak száma, a magyarok aránya viszont jócskán
csökkent. A település 125. évfordulóján egy régi fényképekből összeállított kiállítással
emlékeztek és emlékeztettek a magyar múltra. A szentesi Árpád Szabadidős Sportklub az
újszentesi magyar civil szervezetekkel közösen barátság emléktáblát avatott, a szentesi Deák
Ferenc Általános Iskola pedig testvériskolai megállapodást írt alá az újszentesi iskolával.
Legkevesebb 3616 első világháborús hősi halott a bácskai Tisza-mentén
A hazáért hősi halott katona halálesete bejegyeztetik - olvasta az egykori anyakönyvekben
Molnár Tibor, a zentai történelmi levéltár kutatója, aki eddig tucatnyi történelmi tematikájú
könyvet tett le az asztalra, köztük négy olyat, amely a délvidéki magyarság első világháborús
veszteségeivel foglalkozik, településekre lebontva. A közelmúltban jelent a bácskai Tisza
mentén fekvő települések I. világháborús hősi halottainak adatait tartalmazó vaskos
kiadványa. Hogy a magyar többségű Horgosnak, Magyarkanizsának, Zentának, Adának,
Péterrévének, Óbecsének és Bácsföldvárnak hány áldozata volt az első világégésben, erről
kérdezte a levéltári kutatót a Határok nélkül munkatársa.
Jubileumi évadkezdés a nagyváradi Szigligeti Színházban
Öt éve, 2011 szeptembere óta van önálló magyar színháza Nagyváradnak. A
jubileumalkalmából 16 új előadással, arany-évfordulós ünnepséggel, az Infinite Dance
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Fesztivál és a Holnapután Fesztivál új kiadásaival, és számos kiegészítő programmal várja a
nézőket Szigligeti Színház három társulata.
Szakrális maraton a keresztény értékekért.
Szakrális maraton a keresztény értékekért és a békéért! - ezzel a címmel indult útnak
Csíksomlyóról augusztus végén egy kis zarándokcsoport, amely 16 napi gyaloglás, futás és
kerékpározás után - a tervek szerint - szeptember 10-én érkezik majd Budapestre. Egyik fő
céljuk népszerűsíteni a Mária utat és olyan új zarándokhelyeket, mint a nyárádmenti
Bekecstető, föltenni a Mária út térképére.

Határok nélkül
2016. szeptember 4. – Kossuth Rádió
Megtartották a felvidéki magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét
A magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét tartották ma Gömör szívében, a felvidéki
Hanván, a nagymúltú református templomban. A Határok nélkül munkatársának
összeállításában először Jókai Tibort, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének
elnökét halljuk. A felvidéki magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén a Rákóczi
Szövetség beiratkozási programjának ösztöndíjait adta át Csáky Csongor főtitkár, a hanvai és
környékbeli kisiskolásoknak. Hanva volt az ösztöndíjak átadásának első helyszíne, majd
folytatódik Kárpát-medence szerte egész decemberig.
Pedagógushiány a kárpátaljai magyar iskolákban
A kárpátaljai magyar iskolákban tanárhiány lépett fel, sok pedagógus az ukrajnai válság miatt
kivándorolt.Jó hír viszont, hogy nőtt a magyar elsősök száma, sok ukrán szülő is magyar
iskolába íratta gyermekét. Nyáron még közel 160 pedagógusi állás volt betöltetlen. A
rendkívül alacsony tanári fizetések miatt sokan külföldön, főleg Magyarországon keresnek
munkát. A Határok nélkül munkatársának riportja az ungvári Dayka Gábor Középiskolában
készült.
Az MNT idén is megszervezte a Vajdaságban magyar nyelven tanuló elsős
kisdiákok ajándék tanszercsomagjának kiosztását
A szerbiai magyarok országos kisebbségi önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács
beiskolázási programjának részeként idén is megszervezte a Vajdaságban magyar nyelven
tanuló elsős kisdiákok ajándék tanszercsomagjának kiosztását. Az első csomagokat a
tanévnyitó ünnepség keretében ma adták át Bácsfeketehegyen és Kishegyesen.
Méltó megemlékezés vagy maszatolás Újvidéken?
választásokon együttműködő VMP és a VMSZ között

Feszültség

van

a

Méltó megemlékezés vagy maszatolás Újvidéken? Feszültség van a választásokon
együttműködő Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség között,
mert utóbbi újvidéki szervezete olyan emléktáblát állíttatna a partizánok által 1944-45-ben
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kivégzett áldozatok emlékére, amelyen a magyarokat meg se említenék. Ráadásul évek óta
megvan a terve egy magyar emlékműnek, amelyet Makovecz Imre ajánlott fel a
délvidékieknek.
A Vásárhelyi Forgatag egyik rendezvénye volt szombaton a Marosvásárhelyiek
4. Világtalálkozója
A rendezvény több száz résztvevője a Művészeti Iskola udvarán vidám, időutazásos pikniken
vehetett részt, amelyen játékos vetélkedőn idézték meg a város közismert alakjait, legendás
személyiségeit. A világtalálkozó gálaműsorral ért véget a Kultúrpalotában. Az est díszvendége
Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár volt.
Nemcsak illik, hanem muszáj felújítani – Csíkmadaras egy 19. századi
székelykapuja menekült meg az enyészettől
A magyar kormány jelentős összeggel támogatja a Hargita megyei Székelykapu-programot,
amellyel felújítják a legrégebbi kapukat. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár vasárnap jelen volt Csíkmadarason az egyik megmentett kapu átadásán.
Falunap a Temes megyei Végváron
Ha nem is ennyire nagyszabású, de annál hangulatosabb a Temes megyei Végvár egyik
legnagyobb ünnepe, a falunap. Ilyenkor sok vendég is együtt ünnepel a helybeliekkel,
testvértelepülések küldöttségei, rokonok, barátok látogatnak a Bánság egyik legmagyarabb
falujába.

Kárpát Expressz
2016. szeptember 3. – M1
Emlékezés Tamás Ilonka nénire
Elment a nemzet tanítónénije, Tamás Ilonka néni, aki nem csak tanítványait, hanem az egész
magyar nemzetet tanította hazaszeretetre. Szűcs Ilona 1912. május 16-án született, még az
Osztrák-Magyar Monarchia idején. 104 évét ugyan egy helyen élte le, azonban – a történelem
fogatagának és a határok sűrű változásának köszönhetően – több országban. A Magyar
Országgyűlés 2010 májusában tette lehetővé, hogy a külhoni magyarok is megszerezzék a
magyar álalmpolgárságot, 2011-ben Tamás Ilonka néni is élt a lehetőséggel, azonban a
szlovák állampolgársági törvény módosítása miatt több jogfosztott társával együt elvesztette
szlovák állampolgárságát.
II. világháborús hadi bemutató a felvidéki Oroszkán
Az Esztergomtól 25 km-re fekvő felvidéki Oroszka településen idén is megelevenedett a
történelm. A helyszínre látogatók, akik részt vettek a II. világháborús hadi bemutatón,
tesközeléből élhették át a világhábor Garam-menti harcait.
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Látogatás Bácskossuthfalván
Bácskossuthfalva egy majdnem színmagyar település a délvidéki Bácskában. A településen
kb. 5700-an élnek, a lakosság 90 százaléka magyar. A faluban nagyon aktív magyar közösség
él. A bácskai falut kunok lakják, akiket 230 évvel ezelőtt telepítettek be.
Székelyföld egyik legszebb kertje, a Szentábrahámi gyógynövényeskert
Másodszor tartottak nyílt napokat a szentábrahámi gyógynövényeskertben. Az
udvarhelyszéki településen egy sikeres családi vállalkozás foglalkozik a gyógynövények
termesztésével és gyűjtésével. Egy hektár területen több mint 60 különböző faj terem.

Térkép
2016. szeptember 3. - Duna World
Aki vért ad, életet ment. Kétszeresen is igaz ez a nyári időszakban, hiszen ilyenkor kevesebb a
véradó, de több a baleset. A vérellátásért felelős intézmények ezért minden
kezdeményezésnek nagyon örülnek. Civil összefogásnak köszönhetően Felvidéken,
Királyhelmecen 2010 óta van rendszeres véradás nyáron is. A rendszeres járó önkéntesek jól
tudják, egyetlen véradással nemcsak három ember életét menthetjük meg, de önmaguk
egészségéért is sokat tehetnek.
Az arcukat, a nevüket kevesen ismerik, pedig tudásukkal nap mint nap szabadidejüket
áldozzák fel értünk. Folyókat, folyómedreket takarítanak, halakat telepítenek, köztereket
tesznek rendbe, vagy éppen fákat ültetnek. Székelyudvarhelyen ők az Utca emberei, egy
független, önkéntes közösség, melynek célja egy szebb, élhetőbb város létrehozása.
Nemes cél érdekében 300 km-t futott egy szegedi önkéntesekből álló csapat. Ezzel a
jótékonysági futó zarándoklattal gyűjtöttek ugyanis adományokat a rászoruló gyerekeknek. A
célállomás Böjte Atya ferences rendi szerzetes székelyhidi gyermekotthona volt, ahová
mintegy 4 millió Ft adományt vittek, egy cég ugyanis minden lefutott kilométer után 10 ezer
Ft-ot ajánlott fel. A Szeged és Székelyhíd közötti távhoz bárki csatlakozhatott.
Egy jó passz, egy jó ütés egy szurkoló számára is öröm, egy aranyérem egy egész ország
számára dicsőség főleg ha azt olimpián szerzik. Erdélyben magyar szurkolók ezrei szorítottak
a román női párbajtőr válogatottnak, amelynek egyik tagja a magyar származású Pop Simona
volt. Riói szereplése valóságos sikertörténet hiszen a 96 romániai válogatott sportoló közül a
párbajtőr válogatott volt az egyetlen, amely aranyérmet szerzett.
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Öt kontinens
2016. szeptember 3. - Duna World
Immár ötödik éve nyílik lehetősége az Észak-Amerikai kontinensen élő magyar fiataloknak
arra, hogy a Reconnect Hungary program keretében megismerkedjenek Magyarország
történelmével, kultúrájával és kapcsolatba kerüljenek az itt élő emberekkel. A résztvevők
olyan második, harmadik vagy negyed generációs fiatalok, akik szeretnének közelebbi
kapcsolatba kerülni őseik szülőföldjével, hazájával. Sokan 56'-os menekültek leszármazottai,
mások a program alatt ismerkedtek meg a 20. század magyar történelem legmeghatározóbb
időszakával.
Már 66 éve működik folyamatosan Sydneyben a Magyar Református Egyház, amelynek
jelenlegi lelkipásztora Péterfy Kund, egyik legfontosabb feladatának tartja a fiatalok
megszólítását. Feleségével, Rékával ennek jegyében működtetik már 15 éve a vasárnapi
iskolát. Munkájukban nagy segítséget jelentenek az ott dolgozó Kőrösi Csoma Sándor
ösztöndíjasok is.
Magyarország volt a díszvendége a Pekingi Nemzetközi Könyvvásárnak. Hazánk első ízben
képviseltette megát a 23. ízben megtartott könyv seregszemlén. A megnyitón Íjgyártó István a
Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális és tudománydiplomáciáért felelős
államtitkára beszédében hangsúlyozta, azzal, hogy egy ilyen jelentős könyvvásáron
megjelenhettünk azt a folyamatot mélyíthetjük el, amely Kína és a Közép-kelet európai
országok között az utóbbi években egyre intenzívebbé vált.
Több mint 45 éve működik Magyar Kulturális Intézet Kairóban, a Magyar Központ egyik
különlegessége, hogy egész Közel-kelet Afrika egyetlen magyar kulturális intézete. A hivatala
munkatársai azon dolgoznak, hogy megtalálják, illetve erősítsék a két nemzet közötti
kapcsolódási pontokat.
Alázatosan és nagy odaadással dolgozik Dabizs Mercédesz a külhoni magyarságért. Számos
francia szervezetnél tevékenykedik többek között a Franciaországi Magyar Egyesület elnöki
feladatait is ő látja el. Az Egyesület tagjai a Nyugat Európai Magyar Szervezetek Országos
Szövetségének, amelyet nemrég jutalmaztak a Külhoni Magyarságért Díjjal. A dolgos
mindennapok mellett Mercédesz számára fontos, hogy gyermekeivel is tudjon elegendő időt
tölteni és gyermekei is kötődjenek Magyarországhoz.
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