Biró Zsolt és Kulcsár Terza József mehet a parlamentbe
2016. szeptember 9. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke és Kulcsár Terza József, a párt Kovászna
megyei szervezetének elnöke szerepel majd befutónak számító helyen az RMDSZ jelöltlistáin
az év végén tartandó romániai parlamenti választásokon – döntötte el pénteken a párt
bővített elnöksége Makfalván. Amint Biró Zsolt pártelnök az MTI-nek elmondta, a párt
országos elnökségének bővített ülésén rangsorolták a jelölteket, és elfogadták annak az
együttműködési megállapodásnak az előre egyeztetett szövegét, amelyet a párt az RMDSZszel köt meg a jövő hét folyamán. Biró Zsolt elmondta, a román választójogi törvény nem teszi
lehetővé, hogy koalíciós szerződést kössenek, hiszen koalíció esetén a választási küszöb olyan
mértékben megemelkedne, hogy azt a magyar pártok koalíciója nem tudná átlépni. Ezért az
MPP jelöltjei az RMDSZ jelöltlistáján mérettetnek meg a választásokon.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Központi tanévnyitót tartottak a kárpátaljai magyar iskolák Aknaszlatinán
2016. szeptember 10. – MTI, Webrádió, Kárpátalja, Kárpátinfo
Ünnepélyesen megnyitották a 2016-2017-es tanévet Kárpátalja mintegy száz magyar
tannyelvű iskolájának pedagógusai a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ)
szervezésében szombaton, a técsői járási Aknaszlatinán. A hegyvidéki település római
katolikus templomában tartott tanévnyitó ünnepségen elmondott beszédében Orosz Ildikó, a
KMPSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyar oktatást az új tanév indulásakor
egyaránt jellemzik pozitív és negatív folyamatok. A kárpátaljai magyar pedagógusok
közösségét a magyar kormány nevében köszöntő Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős
kormánybiztos köszönetét fejezte ki a kárpátaljai magyar iskolákban oktató tanároknak a
kitartásukért, a diákoknak és szüleiknek pedig azért, hogy magyar oktatási nyelvű
tanintézetet választottak.

Elhunyt Tóth Károly
2016. szeptember 10. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Hosszú, súlyos betegség után elhunyt a Fórum Kisebbségkutató Intézet alapítója és első
igazgatója, Tóth Károly. 1989-ben az egyik alapítója volt az első a pártállamtól független
szlovákiai politikai mozgalomnak, a Független Magyar Kezdeményezésnek. Az FMK, majd a
Magyar Polgári Párt elnökeként, pártigazgatójaként pótolhatatlan szerepet játszott a
szlovákiai magyar és az egész szlovákiai társadalom demokratikus átalakulásában. 1996-ban
alapítója és 2014-ig igazgatója volt Fórum Kisebbségkutató Intézetnek. A tudományos élet
intézményesülésének segítése mellett egyik kezdeményezője volt a szlovákiai magyar civil
társadalom erőfeszítéseit összehangoló testület, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
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Rudolf Schuster: a nemzeti kisebbségek fennmaradása mindkét ország érdeke
2016. szeptember 11. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
A volt szlovák államfő megkapta a Debreceni Egyetem legmagasabb kitüntetését, a Civis
honoris causa díszdoktori címet. Az országaink területén élő nemzeti kisebbségek - a
Magyarországon élő szlovákok és a Szlovákiában élő magyarok - az országaink történelmi
múltjából adódnak, ezért nyelvük, kultúrájuk, iskoláik és intézményeik támogatása,
megőrzése, közösségeik fennmaradása kiemelt érdeke mindkét országnak - mondta Rudolf
Schuster Debrecenben. Rudolf Schuster beszédében méltatta két néhai magyar elnöktársa,
Göncz Árpád és Mádl Ferenc, valamint Orbán Viktor jelenlegi miniszterelnök szerepét a két
ország kapcsolatainak elmélyítésében.

Vezető hírek

megalakításának. 2014-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet Tudományos Tanácsának elnöki
tisztjét töltötte be.

Horvátországi választások - A konzervatívok nyertek

Sérülnek a Kárpát-medencei magyarok jogai
2016. szeptember 12. – Losonczi Kata – Magyar Idők
A Kárpát-medencei nemzeti jogvédők fővárosi fórumán a területen élő magyar ügyvédek és
jogvédők cseréltek tapasztalatot. Nemzeti jogvédelem nélkül nem megy az önrendelkezés –
jutottak konszenzusra a kétnapos szakmai találkozón részt vevő szakemberek. A
rendezvényen ott volt Szili Katalin autonómiaügyi miniszterelnöki megbízott, Csóti György, a
Kisebbségi Jogvédő Intézet vezetője, Pákozdi Csaba, a szomszédos államokban élő
magyarokért felelős külügyminiszteri biztos munkatársa, valamint Morvai Krisztina európai
parlamenti képviselő, jogvédő is. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat által rendezett találkozón a
résztvevők rámutattak: a nemzeti jogvédő munka mennyire fontos szerepet játszik az
elcsatolt magyar területeken élő magyarok önrendelkezésének kivívása szempontjából, és
egyedi jogeseteken keresztül ismertették álláspontjukat.
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2016. szeptember 12. – MTI, Hvg.hu, Paraméter, Vajma.info
A szinte véglegesnek mondható hivatalos részeredmények alapján - 99 százalékos
feldolgozottságnál - a jelenleg kormányzó jobboldali Horvát Demokratikus Közösség (HDZ)
nyerte meg a vasárnapi előre hozott parlamenti választásokat. A garantált magyar kisebbségi
képviselői helyért folytatott küzdelemben Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok
Demokratikus Közösségének (HMDK) jelöltje a szavazatok 53,02 százalékát, míg Juhász
Sándor, a Magyar Egyesületek Szövetségének (MESZ) jelöltje a szavazatok 46,98 százalékát
szerezte meg.
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2016. szeptember 9. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Lekerült a sepsiszentgyörgyi városháza tornyáról az egy napra kitűzött román zászló –
jelentetette pénteken az Agerpres hírügynökség. Ioachim Grigorescu, a tartalékos
katonatisztek Kovászna megyei szervezetének elnöke a hírügynökségnek nyilatkozva
gyalázatosnak nevezte a zászló levételét. Az ezredes csütörtökön azt ígérte, hogy az egyesület
tagjai őrt állnak azért, hogy megakadályozzák a zászló levételét. „Nem érdemes folytatni a
tárgyalásokat velük (a város vezetésével). Másként fogunk eljárni, kérjük a törvény
módosítását, hogy a román trikolór kikerüljön valamennyi polgármesteri hivatal tornyára” –
jelentette ki a tartalékos ezredes. A csütörtöki évfordulós ünnepségen Sebastian Cucu
prefektus nyilvánosan felszólította a város elöljáróit, hogy ne távolítsák el a zászlót az épület
tornyáról. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere az MTI-nek elmondta: megértették,
hogy a háborús veteránok számára mennyire fontos az, hogy 1944. szeptember 8-án – a
városba való román bevonuláskor – román zászlót tűztek ki a városháza tornyára, ezért a
városvezetés gesztust tett irányukba, és az évfordulóra kitűzte a zászlót. Hozzátette: a hivatal
által megfizetett ipari alpinista arra kapott megbízást, hogy csütörtök hajnalban kitűzze, és
péntek hajnalban eltávolítsa a zászlót.

Erdély

Lekerült a szentgyörgyi toronyról a román zászló

MPP-s lesz az udvarhelyszéki jelölt az RMDSZ képviselői listáján
2016. szeptember 9. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Hargita megyében kapja meg a második képviselői helyet a Magyar Polgári Párt - döntötte el
pénteken a Szövetségi Állandó Tanács. Az MPP jelöltje a hagyományosan az
Udvarhelyszéknek járó képviselői helyet kapja meg. "A Szövetség Állandó Tanács többórás
beszélgetése alatt rengeteg pró és kontra érv hangzott el, de a Hargita megyei hely átadása
mellett kétségtelenül az az érv szólt, hogy ott több városnak is MPP-s vezetősége van,
lényegesen több szavazatot kaptak itt az önkormányzati választásokon, mint Maros
megyében. A szövetségeseinkkel a kapcsolat szorosabbra fűzésének az a lényege, hogy a
parlamenti választásokon minél több szavazót tudjunk megmozgatni" - nyilatkozta Kovács
Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke.

SZNT: nemmel kell szavazni a kvótareferendumon
2016. szeptember 9. – Krónika, MTI, Kossuth Rádió
A Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint részt kell venni az októberi kvótareferendumon, és
nemmel kell szavazni. Izsák Balázs a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta: a
határon túli magyarok, köztük a székelyek is abban érdekeltek, hogy az anyaország erős és
független legyen. Magyarország alkotmányos kötelezettségét, miszerint a határon túli
magyarokért felelősséget visel, csak akkor tudja hatékonyan teljesíteni, ha ezek a feltételek
teljesülnek. Az autonómia csak akkor elérhető, ha a kontinensen rend és stabilitás van. Ehhez
a demokráciát kell erősíteni, de erről nem lehet beszélni akkor, amikor a kontinensen
terrorveszély, zűrzavar van – jelentette ki.
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2016. szeptember 9. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Borboly Csaba Kínából üzent haza, hogy félreértés történt korábbi nyilatkozata kapcsán:
pontatlanul idézi a szeptember 8-án kiadott közlemény a kínai Ninghszia Huj Nemzetiségi
Autonóm Területen, Hargita megye testvérrégiójában mondott beszédét. A pontosítás szerint
a jincsüani rendezvényen mondott beszédében nem azt nevezte példásnak, ahogyan Kína az
etnikai kisebbségeit kezeli, hanem az iránti elismerését fejezte ki, ahogyan a kínai állam a
Ninghszia tartományban megoldotta a huj muzulmán közösség kérdését.

Erdély

Borboly szerint jó példa, ahogyan Kína az etnikai kisebbségeket tiszteli

Elhatárolódott Kovács Péter a Kína kisebbségpolitikáját méltató Borboly
Csabától
2016. szeptember 9. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Elhatárolódott pénteken az RMDSZ ügyvezető elnöke, Kovács Péter Hargita Megye
Tanácsának elnökétől, aki jó példának tartja, ahogy Kína az etnikai kisebbségeit tiszteli.
„Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke nem az RMDSZ álláspontját képviseli
ebben a kérdésben. Ha csak a tibeti helyzetet tekintjük, akkor nem lehet azt állítani, hogy
Kína tiszteli az etnikai kisebbségeit. Ez akkor lesz igaz, amikor maguk a kisebbségek állítják
ezt. Ugyanez a helyzet Romániában is: az állam hivatalos álláspontja szerint az ország egy
kisebbségvédelmi modell. Ezzel mi, magyarok nem tudunk egyetérteni!” – idézte pénteken
Kovács Péter álláspontját a Transindex.

Lezárult az RMDSZ jelöltállítási folyamata Arad megyében
2016. szeptember 9. – transindex.ro, maszol.ro
Szeptember 9-én, péntek délután lezárult az RMDSZ Arad Megyei Szervezete által augusztus
elején meghirdetett jelöltállítási határidő a decemberi parlamenti választásokra. A megadott
időpontig egy-egy pályázatot nyújtottak be a képviselői-, illetve a szenátorjelöltségre: Faragó
Péter, a szövetség megyei szervezetének elnöke, megyei tanácsos egy képviselői, Király
András oktatási államtitkár egy szenátori mandátumra jelöltette magát.

Szórványoktatás: a magyar iskolák egymás elől szippantják el a diákokat
2016. szeptember 9. – maszol.ro
Szemrehányásoktól, hevesebb szóváltásoktól sem volt mentes csütörtökön az az egyeztetés
Kolozsváron, amelyen iskolaigazgatók, tanfelügyelők és az RMDSZ megoldást kerestek arra,
hogyan védjék ki a magyar iskolák közötti diákelszívást a szórványban. Az egyeztetést annak
apropóján hívta össze a főtanfelügyelőhelyettes, Török Zoltán a várfalvi iskola kérésére, hogy
a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum nyáron toborzásba kezdett az aranyosszéki iskolák
diákjai körében. A líceum a márciusi beiratkozások után szembesült azzal többek között, hogy
az előkészítő osztályába mindössze négy gyerek jelentkezett. A toborzás eredményeként a
Várfalvi Általános Iskolából hat gyermeket a Jósikába írattak, így veszélybe került az
általános iskola ötödik osztálya.
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2016. szeptember 9. – szekelyhon.ro
A székelyföldi mezőgazdaság modernizálásáról szóló fejlesztési stratégiájáért kapta meg a
Székelyudvarhelyről elindított Lámpás-program a Magyar Termék Nagydíjat Budapesten.
Három év alatt mintegy ezren vettek részt az ingyenes továbbképzéseken, amelyek során
egyszerre képezték a munkavállalókat és a munkaadókat.

Erdély

Magyar termék nagydíjas lett az udvarhelyi szellemi termék

Kihívója akadt Verestóynak
2016. szeptember 9. – szekelyhon.ro
Péntek délig lehetett leadni a szenátori és képviselői jelentkezéseket az RMDSZ
udvarhelyszéki területi szervezeténél. A székiek közleményben tudatják, hogy az említett
határidőig két személy, Verestóy Attila és Antal István Lóránt iktatta a szenátori jelöltséghez
szükséges dokumentációt, illetve szintén ketten jelentkeztek képviselőnek: Birtalan József és
Sebestyén Csaba István. Az udvarhelyszéki RMDSZ bővített küldöttgyűlésen dönt a
képviselő- és szenátorjelöltek rangsoráról, melyet szeptember 22-én tartanak. A 445 fős
küldöttgyűlésen a jelöltek titkos szavazással döntenek majd a rangsorról.

Méltó emlékezés a Székely Hadosztályra
2016. szeptember 10. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Emlékezőkkel telt meg szombat délelőtt a csíksomlyói kegytemplom szomszédságában levő
Fodor-ház udvara, ahol a Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület szervezésében rendhagyó
istentisztelet keretében felavatták a Székely Hadosztály tiszteletére állított emlékművet. Az
ünnepség székelyzászló-felvonással, a székely és magyar himnusz eléneklésével kezdődött, a
csíkkozmási Tuzson János-fúvósegylet, valamint a csíkszentimrei Zöld Fák fúvószenekar
közreműködésével. Ezt követően rendhagyó istentiszteletet tartottak, amelynek keretében
arra hívták fel a figyelmet a felszólalók, hogy kötelességünk emlékezni elődeinkre és példát
venni kitartásukról, hősiességükről, hogy ezt a mindennapjainkban kamatoztatni tudjuk.

Beszterce-Naszód megyében is rangsorolták az RMDSZ képviselő- és
szenátorjelöltjeit
2016. szeptember 10. – transindex.ro
A magyar emberek a politika megújítását várják az RMDSZ-től. Nem azt akarják, hogy
céljainkon változtassunk, hanem azon a megközelítésen, azon az úton, ahogyan ezeket a
célokat el akarjuk érni. A Szövetség a parlamenti választások alkalmával, ennek a kérésnek
eleget téve, olyan jelölteket indít, akik nemcsak terveket szőnek, hanem azokat véghez is
viszik Bukarestben – fogalmazott szeptember 10-i, szombati felszólalásában Bodor László, az
RMDSZ ügyvezető alelnöke, aki a Beszterce-Naszód Megyei Küldöttek Tanácsának
rangsoroló ülésén vett részt. A rangsorolás eredményeként a megyében Antal Attila városi
tanácsos a Szövetség képviselői, Borsos K. László újonnan megválasztott MKT-elnök pedig
szenátori listáját vezeti.
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2016. szeptember 11. – Krónika, szekelyhon.ro
„Kimondottan a román olvasóknak szól ez a vásár, magyar könyvet nem találni” – válaszolta
egy látogató a Krónika arra vonatkozó kérdésére, hogy milyennek találja a Bookfest nevű
könyvvásárt, amit a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban szerveztek hétvégén. A román és
magyar nyelvű óriásplakátokkal egyaránt hirdetett könyves esemény meglehetősen
megtévesztő volt, hiszen sokan úgy értelmezték, hogy a novemberi Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásárt hozták előbbre a szervezők – de a program alapján hamar kiderült,
hogy szó sincs erről. A Bookfestet harmadik alkalommal szervezték meg Marosvásárhelyen,
ahogy egy magyar látogató fogalmazott, „mintegy ellenrendezvényeként a novemberi magyar
könyves eseménynek”. A seregszemlén Markó Béla románra fordított, Badminton – Poezii
oportune şi inoportune című kötetét is bemutatták.

Erdély

Hiányoztak a magyar kiadványok a vásárhelyi könyvfesztiválon

Csoma Botond a táblaügyről: a kulturális főváros cím felgyorsítaná a folyamatot
2016. szeptember 11. – Krónika
Ostobaság azzal érvelni, hogy Kolozsvár magyar nemzetiségű lakosságának számaránya nem
teszi lehetővé a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését a helyi közigazgatási törvény
alapján – jelentette ki a Krónikának Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke. Az
RMDSZ önkormányzati frakcióját vezető Csoma Botond emlékeztetett: a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) és az RMDSZ közti helyi és megyei szintű koalíciós szerződésben is rögzítették a
többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését. „Először is létezik a 2002-es tanácshatározat,
amely előírja a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését, s amelyet azóta sem ültettek
gyakorlatba. Másrészt a közigazgatási törvény semmilyen esetben nem tiltja azt, hogy egy
nemzeti kisebbség nyelvén kiírják a település nevét, függetlenül az adott etnikum létszámától.
Mégis akkor hogyan tudtuk volna ezt belefoglalni a liberálisokkal megkötött szerződésbe?
Törvénytelenség mellett köteleztük volna el magunkat?” – fogalmazott Csoma Botond.

Vincze Loránt: minden délkelet-európai országnak szembe kell néznie
történelmével
2016. szeptember 11. – maszol.ro, Nyugati Jelen
„Alig van olyan őshonos kisebbség Európában, amelynek nem kell megküzdenie a
népességfogyással. Egyes országok különösebb lelkiismeret furdalás nélkül próbálták meg
elűzni vagy kiirtani kisebbségeiket, idegennek tekintették a nemzet testének. Most rajtunk
van a sor, hogy megállítsuk és visszafordítsuk a XX. század ártó folyamatait” – hangsúlyozta
Vincze Loránt Athénban, a Konstantinápolyi Ökumenikus Föderáció által szombaton
rendezett kisebbségi jogi konferencián. Vincze Lóránt beszélgetőtársa Petra Rotter, a
Kisebbségi Keretegyezmény tanácsadó testületének elnöke és Nikalos Ouzounoglou, az
Isztambulból elűzött görögök érdekeit képviselő föderáció elnöke volt.
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Szijjártó az: Az SNS megváltozott
2016. szeptember 9. – Új Szó
A szlovák kormánnyal a nyilvánosság kizárása mellett a kényes ügyekről is tárgyalnak. A
Híddal ugyanakkor a Fidesz továbbra sem kezdeményez együttműködést. Szijjártó Péter, a
magyar diplomácia vezetője az uniós külügyminiszterek pozsonyi találkozója után adott
interjút az Új Szónak. „Fideszes politikusként valószínűleg nem nehéz kitalálni, a Híd–MKPviszonylatban kit preferálok, külügyminiszterként viszont azt kell mondanom, a koalícióba
egy magyarokat is képviselő párt is belépett. Sokat beszélgettem Lukáš Parízek barátommal
(az SNS külügyi államtitkára) arról, ő mint fiatal, európai gondolkodású politikus hogyan
viszonyul ahhoz, hogy az SNS néhány éve európai, magyar, civilizált szemszögből
vállalhatatlan kijelentéseket tett és politikát folytatott. Ő azt mondta, a jelenlegi SNS nem a
korábbi SNS. Világossá tette, hogy ő a magyarokkal korrekt viszonyra törekvő párt tagja” –
mondta el az interjúban a magyar külügyminiszter.

Erdély

2016. szeptember 11. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban szervezett magyar iskolák országos tanévnyitó
ünnepségén Kelemen Hunor szövetségi elnök kiemelte, az erdélyi magyar közösség jövőjének
kulcsa, hogy milyen lesz az oktatás. "Meg kell erősíteni a szakoktatást, hogy a végzősök el
tudjanak helyezkedni, továbbá a pedagógusoknak karrierlehetőséget és anyagi elismerést kell
biztosítani. El kell érni, hogy a diákok ismét szeressenek iskolába járni és tanulni, a szülők
pedig bízzanak a pedagógusokban, mert ők alakítják a közösségünk jövőjét" – fogalmazott a
politikus.

Felvidék

„Közösségünk jövője az iskola minőségétől függ”

Változásokat tervez az alapiskolák finanszírozásában a minisztérium
2016. szeptember 9. – hirek.sk
Változások az alapiskolák alsó tagozatának finanszírozásában, valamint a 250-nél
alacsonyabb létszámú iskolák felső tagozata kedvező normatívájának megszüntetése –
egyebek mellett ezt is tartalmazza az oktatásügyi tárca által jelenleg előkészített
törvénymódosító javaslat. A tervezett intézkedések által a normatívák esetében körülbelül
14,3 millió eurót lehetne megtakarítani a szaktárca becslése szerint. A minisztérium azt
fontolgatja, hogy megkezdi a közép-és főiskolák optimalizálását is.

Átadták a Párkány és Esztergom közötti teherkompot
2016. szeptember 9. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Határon átnyúló együttműködésben készült teherkompot adtak át pénteken Esztergom és
Párkány között. Az 1,1 milliárd forintos beruházással megszűnt a Esztergom és Párkány
közötti áruszállítás fő akadálya, mert a komp a legnagyobb kamionok átkelését is lehetővé
teszi.
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2016. szeptember 10. – hirek.sk
A Szent Márton-év keretében, október 27. és 30. között kerül sor a Pannonhalmi Bencés
Főapátságban a Szent Márton oltalma alatt álló közösségek, egyházközségek és települések
találkozójára. A „Mint élő kövek” címet viselő találkozón egyedülálló kezdeményezést
indítanak útjára a szervezők. A kezdeményezés előzménye, hogy Alistál község plébánosa,
Bozay Krisztián új plébániát szeretne építeni, s ez ügyben a Pannonhalmi Főapátsághoz
fordult.

Felvidék

Mint élő kövek - adjatok egy követ! - Összefogás az alistáli templomért

Kárpátaljai Keresztmetszetek
2016. szeptember 11. – Felvidék Ma
Szeptember 10-én délután a kassai Kaszárnya/Kulturpark Charlie nevű épületében került sor
a kortárs kárpátaljai művészek – ukránok, magyarok, ruszinok és szlovákok –
bemutatkozására Keresztmetszetek címmel. Mivel Navracsics Tibor európai biztos Kassára
érkezett, s a történelmi városházán az itteni Európai Sporthét ünnepélyes megnyitása
alkalmából tartott előadást, így a kiállítás hivatalos megnyitója előtt Haraszti Attila kassai
főkonzul kíséretében megtekintette a tárlatot és az 1956-os kiállítást.

Ismét veszélybe kerülhetnek a magyar iskolák

Emléktábla őrzi az első világháborúban elesett péterréveiek nevét
2016. szeptember 10. – Pannon RTV, Vajdaság RTV
Márványlap őrzi ezentúl annak a 234 péterréveinek a nevét, akik az első világháborúban
vesztették életüket. A péterrévei katolikus temetőben tegnap felszentelt emléktábla előtt az
áldozatok rokonai első ízben róhatták le kegyeletüket a fronton elesett felmenőik emléke
előtt. A tábla elkészítését a budapesti Keskenyúton Alapítvány és a várpalotai Trianon
Múzeum Alapítvány támogatta, de a helybéliek is adakoztak a terv megvalósulásához.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 12.

Vajdaság

2016. szeptember 11. – Új Szó
Az oktatási minisztérium azt tervezi, hogy megszünteti az emelt normatív támogatást, melyre
jelenleg azok az iskolák jogosultak, ahova kevesebb mint 250 diák jár. Az intézkedés
legnagyobb mértékben a nemzetiségi, elsősorban a magyar tanítási nyelvű iskolákat sújtaná,
hiszen a 250 fő fölötti diáklétszámot kevés lépi át. Prékop Mária az oktatási minisztérium
kisebbségi osztályának vezetője szerint még nincs végleges döntés ebben a kérdésben.
„Tisztában vagyunk azzal, hogy a magyar iskolák érintettek a kérdésben. Folynak a
tárgyalások. Számos kritika érte a 250 fős határt. Többféle kombináció és azok variánsai
kerültek szóba, ahogyan a fejpénz és az osztály alapú finanszírozás is felmerült. Pontos
számításokat kell végezni egyik-másik változatra, ezek a legfrissebb adatok alapján készülnek
majd el” – mondta az osztályvezető.
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2016. szeptember 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A kishegyesi Kátai-tanyán szombaton Széchenyi szobrot avattak. A Szögi Rudolf által
készített alkotás akácfából készült. A faluban Mátyás királynak és Guyon Richárd
honvédtábornoknak állítottak már bronzszobrot, a Kátai-tanyán pedig van már egy Csépe
Imre költőt ábrázoló alkotás. Az ünnepélyes szoboravatón jelen volt Tusa Cecília, az Országos
Széchenyi Kör titkára, aki elérzékenyülve tartotta meg kishegyesi beszédét, melyben kiemelte,
hogy mindig ünnep, amikor egy tehetséges ember munkálkodik, alkot, teremt és annak
gyümölcseit mások is élvezhetik. Utalt ezzel Szögi Rudolf, az alkotó, de a szobor „modelljéül”
szolgáló Széchenyi tevékenységére is.

Vajdaság

Széchenyi szobor Kishegyesen

Zenta: Átadták a község nyilvános elismeréseit
2016. szeptember 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Vasárnap délelőtt tartották meg a zentai Városháza dísztermében a községi képviselő-testület
városnapi díszülését, amelyen átadták a község legrangosabb nyilvános elismeréseit, a
díszpolgári címet, a Pro Urbe díjakat és a polgármesteri köszönőleveleket is. A díszülés
kezdetén Tatjana Balo, a községi képviselő-testület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket,
köztük a köztársasági és tartományi tisztségviselőket, a testvérvárosok, a környező községek,
az egyházak, valamint az intézmények és a vállalatok képviselőit, majd Ceglédi Rudolf, Zenta
község polgármestere mondott köszöntőt, amelyben hangsúlyozta, a dicső múlt csakis akkor
tölthet el minket megelégedéssel, ha az élhető jelen és a tervezhető jövő megteremtésén
dolgozunk.

Falunap és templombúcsú Muzslyán

„Minden nemzetnek van helye Kárpátalján” – Sajtótájékoztatót tartott dr.
Grezsa István és Pál István Szalonna
2016. szeptember 10. – karpatalja.ma
A címben szereplő idézet akár a mottója is lehetett volna annak a zárókoncertnek, melyet Pál
István Szalonna és bandája, a Técsői Banda és az aknaszlatinai Simon Ion és zenekara tartott
szeptember 8-án Ungváron, a megyei filharmóniában. A magyar kormány által támogatott,
három szakaszból álló kárpátaljai turné során a művészek tíz helyszínre látogattak el. A
koncert előtt dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja
Együttműködésének és Összehangolt Fejlesztési Feladatainak Kormányzati Koordinációjáért
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2016. szeptember 11. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Falunapot és templombúcsút tartottak a hétvégén Muzslyán. A nyolcezer lakosú közép-bánáti
település a hatvanas évekig önálló falu volt, most Nagybecskerek helyi közössége. Az ünnep
alkalmából színes művelődési műsor, kirakodóvásár és sportrendezvények várták az
odalátogatókat. Új testvértelepülési megállapodást is aláírtak. Muzslya, a nyolcszáz lakosú
észak-magyarországi Mátramindszenttel szeretne együttműködni.
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Moravske Toplicén huszadszor ünnepeltek
2016. szeptember 11. – Muravidéki Magyar Rádió
Moravske Toplicén, pontosabban a községhez tartozó települések egyikén, Kančevcin tartotta
a községi tanács a díszülését a 20. községi ünnep keretében. Az ünnepélyen kiosztották a
községi elismeréseket, valamint a legrendezettebb településeknek járó elismeréseket is.

Adj’Isten magyarok szeptember 11-én
2016. szeptember 11. - Volksgruppen
„Adj’Isten magyarok“ televíziós magazin-műsorunkkal egy évben hat alkalommal
jelentkezünk. Műsorunkban a burgenlandi és a bécsi magyarság politikai, közéleti és
kulturális témáival foglalkozunk. Adásunkban, szeptember 11-én a Kismartoni Egyházmegyei
Múzeum új időszaki kiállításáról jelentkeztünk.

Kövér László Przemyslben felavatta a magyar huszár szobrát
2016. szeptember 10. – MTI, hirek.sk
A magyar huszár és a lengyel ulánus Przemyslben felavatott szobra a magyar-lengyel
sorsközösségtudatnak, fegyverbarátságnak, szolidaritásnak kíván emléket állítani - jelentette
ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke szombaton, a délkelet-lengyelországi Przemyslben
elhangzott beszédében, ahol Marek Kuchcinskivel, a lengyel szejm (alsóház) elnökével
közösen felavatták a két szobrot.
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2016. szeptember 9. – MTI, Kárpátinfo, Kárpátalja
Több magyar produkciót is díjaztak az európai országokban élő nemzetiségi kisebbségek
mindennapjait és kultúráját bemutató Szülőföldem szép határa nevű háromnapos nemzetközi
televíziós és rádiós fesztiválon, amely péntek este zárult az Ungvár melletti Börvingesen. A
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) anyagi támogatásával idén 18.
alkalommal szervezett háromnapos seregszemlére kilenc országból - Ukrajnából,
Magyarországról, Romániából, Szlovákiából, Szerbiából, Montenegróból, Nagy-Britanniából,
Lengyelországból és Ausztriából - 68 televíziós és 45 rádiós pályaművet neveztek be. A
nemzetközi zsűri három magyarországi televíziós és két rádiós, valamint egy-egy határon túli
magyar televíziós és rádiós produkciót díjazott.

Muravidék

Magyar alkotásokat is díjaztak a kárpátaljai kisebbségi médiafesztiválon

Lengyelország Őrvidék

felelős kormánybiztosa és Pál István Szalonna közös sajtóértekezletet tartott, melyen
mindketten kiemelték a népzene jelentőségét.
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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 9. – Kossuth Rádió
Jogszabályi garancia van, anyanyelvi jog nincs az újvidéki jogi karon. A magyar
felvételi vizsga ügyében ugyanaz a bíróság saját magának is ellentmond
Vajdaság autonóm tartomány székvárosában
A héten beszámoltunk róla, hogy Vajdasági Magyar Diákszövetség, a VaMaDisz kiérdemelte a
Magyar Termék Nagydíj Pályázatának Kárpát-medencéért Nívódíját. Ez az az ifjúsági
szervezet, amely azért küzd, hogy az Újvidéki Egyetem többi karához hasonlóan a jogi karon
is megszervezzék az anyanyelven történő felvételi vizsgát a magyar hallgatók részére. És ez a
szervezet a társszervezője a Vajdasági Nyári Szabadegyetemnek. Sóti Attilával, a VaMaDisz
elnökével beszélgetett a Határok nélkül riportere.
Beszélgetés Molnár Gergely nürnbergi Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjassal
A nyugat-európai magyar diaszpóra egyik németországi közösségével foglalkozunk most, itt a
Határok nélkülben. Rövid látlelet következik a nürnbergi magyarságról egy Kőrösi Csoma
Sándor-ösztöndíjas, Molnár Gergely budapesti néprajzkutató, bölcsész osztja meg velünk
tapasztalatait. Néhány napja Székelyföldön a Nemzetstratégiai Kutatóközpont zeteváraljai
táborában beszélgetett vele a Határok nélkül munkatársa.
Nehezíti a bürokrácia a frissen elkészült felvidéki berzéti árvaházba való
beköltözést
Elkészült a felvidéki berzétei árvaház, de még nem lehet beköltözni, mert a bürokrácia
nehezíti. Nyolc évvel ezelőtt született meg Mudi Róbert református lelkipásztor fejében a
nagy álom, család típusú árvaház épüljön Berzétén. Azóta sokan és sokféleképpen segítettek.
Érkeztek önkéntesek Erdélyből, Kárpátaljáról, Magyarországról sőt Hollandiából is. A
nagybalogi Kerecsen Motoros Egyesület tagjai pedig 6 éve rendeznek jótékonysági motoros
találkozót, amelynek bevételét az árvaház építésére fordítják. Néhány nappal ezelőtt sokakat
ért csalódás, amikor a várva várt ünnepélyes átadás elmaradt.
Ahol az is segít, akin segítenek. Tanévkezdő támogatás az anyaországból - Maros
megyei gyerekeknek
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet idén is tanszercsomagokat ajándékozott a
marosvásárhelyi Lazarenum Alapítványnak, amely 150 szegény gyereket és nagycsaládot
támogat az adománnyal. Az iskolatáskába valót tegnap adták át Marosvásárhelyen a
tanulóknak, szülőknek. A magyarországi segély összértéke mintegy másfélmillió forint.
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Bartók Béla és Kodály Zoltán művei szólaltak meg Erdélyben
Bartók Béla és Kodály Zoltán művei szólaltak meg Kocsis Zoltán vezényletével a Nemzeti
Filharmonikus Zenekar és a Fölszállott a páva című tehetségkutató résztvevőinek
előadásában Erdélyben. A Határok nélkül munkatársa a helyszínen járt.

Határok nélkül
2016. szeptember 10. – Kossuth Rádió
Féltett, drága örökségünk - Két világ határán, Gelencén az Árpád-kori Szent
Imre templom, egy igazgyöngy a nyugati műveltség és a keleti életszemlélet
között
Féltett, drága örökségünk két világ határán, Gelencén az Árpád-kori Szent Imre templom,
amely egy igazgyöngy a nyugati kereszténység, műveltség, és a keleti életszemlélet között. "A
gelencei Árpád-kori templomról joggal állíthatjuk, hogy a Kárpát-haza legkeletibb
szegletének egyik igazgyöngyszeme, amelyet az itt nagy hittel élő közösség óvott, ...mert
tudta, hogyha odavész a hit ...és elporlad a templom, szétszéled a nép és bevégeztetik." többek között ezzel a gondolattal is ajánlja Haszmann Pál a Freskós Gelence című kötetet,
Udvarhelyi Nándor munkáját.
Könyvbemutató Szatmárnémetiben
A Partiumi Magyar Napokon, Szatmárnémetiben mutatta be a gesztor, Cégénydányád
önkormányzata és Csorba Sándor irodalomtörténész Kende Zsigmond báró és Kölcsey Ferenc
levelezéseit és azok értelmezését. A könyvbemutató után készült a Határok nélkül
munkatársának beszélgetése.
Szülőfalujában, Hanván szoborparkban őrzik alkotásait - Igó Aladár népi
fafaragó- és festőművész 87 éves korában is aktívan, alkotással tölti napjait
Igó Aladár népi fafaragó- és festőművész, egész életét gömöri szülőfalujában, Hanván élte le.
A 87 éves képzőművész még mindig aktívan dolgozik, elsősorban a Hanváról
elszármazottaknak állít emléket. Szülőfalujában munkáiból Szoborparkot alakítottak ki, ahol
helyet kaptak életnagyságú szobrai, népi motívumokat megörökítő alkotásai. A református
templom kertjében pedig Tompa Mihályról készített életnagyságú szobrában
gyönyörködhetnek a településre látogatók.
A gyökerek és a kortárs improvizáció találkozási helye - Idén 20. alkalommal
rendezik meg a Magyarkanizsai Jazz Fesztivált
Idén 20. alkalommal rendezik meg a Magyarkanizsai Jazz Fesztivált. 1995-ben Bicskei Zoltán
és Bálint Zoltán alapította a rendezvényt. Az elmúlt két évtizedben igazi világsztárok is
eljutottak a Tisza-parti kisvárosba. Ennek ellenére a szervezőknek évről évre gondot okoz az
anyagi háttér megteremtése, olyannyira, hogy tavaly el is maradt a fesztivál. Idén azonban
sikerült újra megszervezni, igaz két részletben, két hétvégén. Most Magyarkanizsa mellett
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Szabadkán is számítanak a jazzkedvelőkre. Dejan Vujinovity művészeti igazgatót kérdezte a
Határok nélkül riportere.
Kitüntetést kaptak az Egyesült Államokban - a salgótarjáni Dűvő együttes
egykori emigránsok harmadik, negyedik generációs leszármazottjainak tanítja a
magyar népzenét
Dr. Kálmán László, Los Angeles-i magyar főkonzul a napokban kitüntette a Dűvő Együttest. A
salgótarjáni népzenészek immár húsz éve éltetik magyar népzenével, magyar kultúrával az
Egyesült Államok nyugati partvidékén és a Kanadában élő magyar közösségeket. Az egykori
emigránsok harmadik, negyedik generációs leszármazottjainak tanítják a magyar népzenét. A
zenekar vezetőjét, Hrúz Dénest közvetlenül a hazaérkezésük után kérdezte a Határok nélkül
munkatársa.

Határok nélkül
2016. szeptember 11. – Kossuth Rádió (Összefoglaló az elmúlt heti adásokból)
Egy nyelven beszél-e a Magyar Közösség Pártja a szlovákiai magyar közlekedési
miniszterrel? MKP-s javaslatok a kétnyelvű feliratok egyenlőségéért
Magyar feliratokat, kétnyelvű tájékoztatást a szlovákiai közlekedésben, a személyszállítás
minden területén - erről dolgozott ki javaslatcsomagot a parlamenten kívüli Magyar Közösség
Pártja, az MKP. A cél a vizuális és a verbális kétnyelvűség megteremtése a közutakon,
vasúton, a folyami és a légi közlekedésben, a teljes nyelvi jogegyenlőség, hiszen a magyarok
ugyanúgy adófizetői a szlovák államnak, mint a többségi nemzet. Az MKP a javaslatokat a
pozsonyi kormány frissen kinevezett magyar nemzetiségű közlekedési miniszterének, a
MOST-Híd pártot képviselő Érsek Árpádnak juttatja el.
Legyen emlékműve végre az 1944-45-ös délvidéki magyar áldozatoknak az
újvidéki temetőben! A politika ígéretét a VMDP és a Keskenyúton Alapítvány is
számon kéri
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt, a VMDP ragaszkodik ahhoz, hogy az 1944-45-ös
partizánvérengzés magyar áldozatainak emlékművét felépítsék az újvidéki Futaki úti
temetőben. Ezt a VMSZ-szel, a Vajdasági Magyar Szövetséggel az idei tavaszi választások előtt
kötött együttműködési megállapodása is tartalmazza - emlékeztet a VMDP elnöke, Csorba
Béla. A múlt héten adtunk hírt arról, hogy a VMSZ újvidéki szervezetének kezdeményezésére
a vajdasági székvárosban emlékművet terveznek emelni az 1944-45-ös áldozatok emlékére
anélkül, hogy a táblán megemlítenék az áldozatok nemzetiségét. A VMDP már akkor jelezte,
hogy ezt nem tekintené a magyar áldozatok emlékművének, most pedig közleményt adott ki a
párt vezetősége. A VMDP vezetősége azonban csak a hét végén foglalt hivatalosan állást az
ügyben.
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Szabadkán a közelmúltban jelent meg a Vajdasági protestáns kataszter nevű
kiadvány
Szabadkán a közelmúltban jelent meg a Vajdasági protestáns kataszter nevű kiadvány. A
mindössze ötven egynéhány oldalas könyv amellett, hogy bemutatja a mai állapotokat, az
elmúlt 200 év történelmére is visszatekint.
Paradicsomnapot tartottak Lukácsfalván
A Közép-Bánságban Nagybecskerek városhoz tartozik Lukácsfalva. Kis település, alig
néhányszáz lakosa van. A kertészkedők ranglistáján viszont jeles helyen szerepelnek a
lukácsfalvai magyar közösség képviselői. Egyik termékük a paradicsom, ezért aztán évente
Paradicsomnapot szerveznek. S ez jó alkalom arra, hogy hazacsalogassák az elvándoroltakat,
hogy meghívják egy kis eszmecserére a környékbeli és távolabbi kertészeket, továbbá, hogy
összefogják, összetartsák a maroknyi magyarságot.
Pár napja ért véget a SegédKezek kalákatábor Erdélyben
Pár napja ért véget a SegédKezek kalákatábor Erdélyben, az aranyosszéki Várfalván. A tábort
a Magyar Unitárius egyház Gondviselés segélyszervezete és az Országos Dávid Ferenc
Ifjúsági Egylet szervezte. Az önkéntes munkatábor célja a rászorulók közvetlen segítése,
ugyanakkor a közösségi szolidaritás évszázados hagyományának, a kalákáknak az
újraélesztése volt.

Kárpát Expressz
2016. szeptember 10. – M1
Nemzetközi szobrásztábor a kárpátaljai Mezőkaszonyban
Nemzetközi alkotótábort szervezett Matl Péter, a vereckei emlékmű alkotója, a Beregszász
melletti Mezőkaszonyban. A kőszobrász tábor lényege az, hogy a beregszász környéki
települések ingyen kapjanak magyar ornamentikájú köztéri szobrokat. Ezek azért fontosak,
mert Kárpátalján szinte mindenhonnan hiányoznak a településre jellemző köztéri alkotások.
Parlamenti választások Horvátországban
Eszék egy történelmében gazdag és gyönyörű város, ahol megtaláljuk a Monarchia korabeli
építészet csodáit, csakúgy, mint a délszláv háború szörnyűségeit. A város a horvátországi
magyarság egyik legfontosabb központja. Itt található a horvátországi magyar oktatási és
művelődési központ is. Horvátországban hamarosan választásokat tartanak. A Kárpát
Expressz riportere Jankovics Róberttel, a Horvátországi Magyarok Demokratikus
Közösségének jelöltjével beszélgetett.
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Úz-völgyi megemlékezés
A Székely virtus hagyományőrző csapat huszárai kora reggel csatatérre indulnak. Bár hosszú
út áll előttük, most nem kell farkasszemet nézniük az ellenségek. Két nap lovaglás után
érkeznek meg a Keleti-Kárpátok egyik ma is nehezen megközelíthető átjárójába, az Úzvölgyébe, ahol 72 évvel ezelőtt magyar honvédek és székely katonák védték a hazát a rájuk
törő szovjet csapatokkal szemben. A kis számú, rosszul felszerelt székely zászlóalj szeptember
elejéig tudott ellenállni a sokszoros túlerőnek.
Székelyföldi gasztronómia
A székelyudvarhelyi piacon az Erdélyi Gasztronómiai Egyesület két tagja is vásárol. Péter
Szabolcs és Vass Róbert barátaikkal együtt év elején hozták létre a történelmi régiók
konyhaművészetének értékeit hirdető civil szervezetet. Most a Transzilvániai étkek nevű
programjukhoz vásárolnak alapanyagokat.

Térkép
2016. szeptember 10. - Duna
Jó szóval többre jutunk, idén három külhoni magyar vállalkozás is nagy elismerésben
részesült, hiszen megkapták a Magyar Termék Nagydíj minősítést. A műsorban a
marosvásárhelyi Petry látványműhely mutatkozott be.
18. alkalommal rendezték meg Kárpátalján a a Szülőföldem szép határa elnevezésű nemzeti
kisebbségek életét és értékeit bemutató televíziós és rádiós fesztivált. A versenyre idén 8
országból 68 televíziós és 45 rádiós pályamunka érkezett. Az MTVA minden évben részt vesz
a megmérettetésen, a közmédia az idén 11 televíziós és 8 rádiós riporttal nevezett be a
versenyre.
Vannak sokan, akik már nagyon várták, hogy elkezdődjön a tanév, a Kárpát-medence magyar
lakta területein az utóbbi években emelkedett a magyar nyelven tanulók száma. Muravidéken
a kéttannyelvű oktatási modell érvényesül, az itteni Kéttannyelvű általános iskola 86 elsőse
közül 31-en tanulják a magyar nyelvet emelt óraszámban. Kárpátalján akad olyan magyar
iskola is, ahol három elsős osztályt indítottak az idén.
Nagyváradra az utóbbi időben kezd visszatérni a pezsgő kulturális élet. Az elmúlt hétvégén a
Várad kulturális folyóirat és a Holnap kulturális egyesület közös rendezvénye a Holnap Feszt
várta az irodalom kedvelőit egy gyönyörű szecessziós épületben, könyvbemutatóval, sajtófotó
kiállítással, kerekasztal beszélgetésekkel.
A kárpátaljaiak újra utazhatnak az ungvári gyermekvasúton, amelyet a vasutasok civil
kezdeményezéssel újítottak fel. Azt is tervezik, hogy önkéntesekkel tanfolyamot is indítanak
azok számára, akiket érdekel a mozdonyvezetés.
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Öt kontinens
2016. szeptember 10. - Duna
Regényes életút adatott meg a 93 éves Bencze Magdának, sokáig úgy tűnt leghőbb vágyát, azt,
hogy színésznő legyen, sosem valósíthatja meg. Élete tragédiájának érzi hazája elhagyását,
mégis ez volt az, ami küldetést adott életének. Ha a színházi nem is, az irodalmi pálya
megnyílt előtte és kapott egy nagy feladatot is, megőrizni az utókor és a hazától elszakadt
honfitársak számára a magyar és emigráns irodalom legszebb költeményeit.
Sydneyben kiállítást rendeztek az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60.
évfordulója alkalmából a Parlament épületében, amelyet naponta több százan látogatnak
meg. Az idősebb ausztrál generációnak sok emléke van '56-ról, de a fiatalok is érdeklődnek a
kiállítás iránt, ugyanis idén, ebben az államban a történelem érettségi egyik témája 1956. Az
ott élő kiállítók lelkében mély nyomot hagytak az 1956-ban történtek, amelyet szoborban,
képben örökítettek meg.
A héten átadták a Magyar termék Nagydíjat a Parlamentben, első alkalommal
kapcsolódhattak be a megmérettetésbe a határon túlról is. A díjazottak 4%-a külhonból
érkezett. Elnyerte a Magyar termék Nagydíj tanúsító védjegy használat jogát a
Médiaszolgáltatást támogató és vagyonkezelő alap több műsora is.
A Balassi Intézetek a magyar kultúra terjesztéséért és népszerűsítéséért felelősek a
nagyvilágban. A közös történelmi és kulturális múltunkra való tekintettel a Lengyelországi
Magyar Kulturális Intézet különösen nagy szerepet tölt be a helyiek életében. Évente 300400 rendezvényt szerveznek, a 2016-os év pedig több szempontból is meghatározó
számunkra.
A finnországi Vantaa városban is működik Magyar Iskola, a finneknek fontos, hogy a náluk
élő nemzetiségek megőrizzék anyanyelvüket és kultúrájukat. Így az oktatáshoz ők
biztosítanak pedagógust, tantermet és tananyagokat is, a nyelvünk pedig oly annyira érdekli a
finneket, hogy a vegyes házasságokban nem ritka, hogy a finn fél is magyarul kezd tanulni. A
Vantaa városi Magyar Iskolát egyelőre csak gyerekek látogatják, de ők határtalan
lelkesedéssel számolnak be szüleiknek, nagyszüleiknek az ott tanultakról.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 12.

17

