Szamosújváron átadták az önálló magyar szórványgimnáziumot
2016. szeptember 16. – transidnex.ro, maszol.ro, Krónika, Bihari Napló, MTI, Erdély Ma
Szamosújváron pénteken ünnepélyes keretek között átadták a magyar állam támogatásával
felépített szórványgimnáziumot. Az iskola felépítését csaknem 730 millió forinttal támogatta
a magyar állam. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára
köszöntő beszédében kijelentette, a kormányzat hisz a magyar szórvány újraélesztésében. "A
magyar nemzet csak a mezőség magyarságával lehet egy egész. Az itt élő magyarok kulturális
szellemi öröksége meghatározó tartó pillére a nemzeti identitásunknak" - fogalmazott az
államtitkár. A diákokhoz szólva elmondta: büszkeséggel tölti el, hogy olyan gimnáziumban
tanulhatott, amelynek padjaiban előtte Petőfi Sándor, Illyés Gyula és más neves
személyiségek is ültek. "Remélem évek múltán ez az iskola is hasonlóan neves tanulókkal
büszkélkedhet majd" - tette hozzá az államtitkár.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Ingyenes szoftverekkel segítette Magyarország az erdélyi iskolákat
2016. szeptember 16. – maszol.ro
Magyarországi támogatással 3600 szoftver használati jogát kapta meg több mint száz erdélyi
magyar középiskola – hangzott el pénteken, Kolozsváron a Tisztaszoftver Programról. Az
elmúlt évtizedekben főként a középfokú oktatásban egyre intenzívebben jelentek meg a
számítógépek, a kétezres években pedig felmerült a szoftverek kérdése is. A Windows XP és
az Office 2003 használati jogát kapták meg korábban, ezek azonban természetesen elévültek,
ezért fordultak később a nemzetpolitikai államtitkársághoz – összegezte Burus-Siklódi
Botond, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség elnöke. Ennek köszönhetően mostantól az
erdélyi magyar középiskolák közül 107 intézményben 3600 szoftvert használhat 43030 diák –
a Windows 10-et és 2016-ot. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára elmondta, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és a
Microsoft 27 millió forintot fektetett be a projektbe, az RMPSZ-en keresztül bonyolítva le azt.
Potápi hozzátette: informatikusokból hiány van, ezért hangsúlyt kell fektetni a képzésekre.

Felavatták a felújított nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumot
2016. szeptember 17. – maszol.ro, Erdély Ma, Krónika
Nagyenyeden szombaton felavatták a közel négyszáz éves Bethlen Gábor Kollégiumnak az
Európai Unió forrásaiból felújított épületegyüttesét. A felújítás az épületegyüttes tulajdonosa:
az Erdélyi Református Egyházkerület és a román többségű Nagyenyed önkormányzata közötti
példás együttműködés révén valósult meg. Az ünnepi alkalomból az iskolaudvaron tartott
hálaadó istentiszteleten prédikációt mondó Kató Béla református püspök arról beszélt, hogy a
nagyenyedi kollégium - a magyar királyok vagy erdélyi fejedelmek által alapított
kollégiumoktól eltérően - azért lehetett hosszú életű, mert a hit szilárd alapjára építették.
Balog Zoltán, az Orbán-kormány emberi erőforrások miniszter arról beszélt, hogy eljön az
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Balog Zoltán: a magyar kormánynak fontos a kárpátaljai magyarok boldogulása
2016. szeptember 17. – MTI, Magyar Idők, kormany.hu, Kárpátinfo, Webrádió, Vajdaság Ma
Nekünk fontos, hogy a kárpátaljai magyarok a szülőföldjükön boldogulhassanak, éppen ezért
a magyar kormány minden támogatást meg akar adni ehhez - jelentette ki Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere vasárnap a kárpátaljai Karácsfalván, a Sztojka Sándor
Görögkatolikus Líceum 291 millió forintnyi magyar kormánytámogatással épült új
létesítményeinek avatóján. A Nagyszőlőshöz közeli település magyar görögkatolikus líceuma
kollégiumának, tornatermének és tanuszodájának átadási ünnepségén mondott köszöntő
beszédében a miniszter hangsúlyozta: "az összetartozás akkor jó, ha annak az alapja ott van a
hitünkben, és ez egy olyan intézmény, ahol együtt lehet ünnepelni, együtt lehet dolgozni,
együtt lehet pihenni és imádkozni". Balog Zoltán kiemelte: azért jöttem el ide ma, hogy
biztosítsam Kárpátalja magyarságát, hogy a magyar kormányra számíthat.

Vezető hírek

idő, amikor a román-magyar versenyen túl a két ország erejének az összeadására is szükség
lesz. Kijelentette: "Európa fölött hosszú időre is beborulhat az ég", és ilyen körülmények
között különösen fontos, hogy a szomszédok összekapaszkodjanak, és együtt keressék a
boldogulás útját.

A magyar nyelv megtartása a kisebbség megmaradásának elengedhetetlen
feltétele

Nemzeti ügy a népszavazás az erdélyi reformátusok szerint
2016. szeptember 16. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
Magyarország biztonsága és a magyar érdekek védelme melletti össznemzeti kiállásra buzdít
az erdélyi református egyház az október 2-i népszavazáson. Az Erdélyi Református
Egyházkerület Püspöki Székének (Esperesek Kollégiumának) pénteken közzétett körlevele
felhívja a figyelmet, hogy a kvótareferendum az első olyan magyarországi népszavazás,
amelyen a külhoni magyarság a választópolgárok közvetlen akaratnyilvánításának eszközével
élhet, így az a szabad véleménynyilvánítás mellett „a nemzetegyesítés egyik szimbólumává is
válhat". A Kató Béla erdélyi református püspök és az egyházkerület 14 esperese által aláírt, az
MTI által idézett körlevél megállapítja: a migrációs jelenséggel kapcsolatban Európában
általános bizonytalanság uralkodik, éppen ezért a határozott érdekképviselethez nemzeti
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Erdély

2016. szeptember 18. – MTI, Magyar Idők, Inforádió, mno.hu
A magyar nyelv megtartása a kisebbség megmaradásának elengedhetetlen feltétele –
olvasható a burgenlandi Felsőpulyán (Oberpullendorf) tartott XIV. Kufstein Tanácskozás
zárónyilatkozatában, amelyet a szervezők vasárnap este tettek közzé. A hétvégén tartott
konferencián meghívott szakértők a magyar elvándorlás miatti nemzetpolitikai kihívásokat,
mindennek a szociológiai vetületét, az integráció kérdését és az ausztriai magyar szervezetek
helyzetét tekintették át. Az idei eseményre idén tizenhét országból több mint háromszáz
résztvevő érkezett.
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Újabb ügyben emeltek vádat Florea ellen
2016. szeptember 16. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló,
szekelyhon.ro
Újabb ügyben emelt vádat az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Dorin Florea
marosvásárhelyi polgármester ellen – közölte pénteken a vádhatóság. Az MTI tájékoztatása
szerint az elöljárót azzal vádolják, hogy a marosvásárhelyi önkormányzat 2008-ban az ő
kezdeményezésére adott jogtalanul ingyenes használatba egy több mint 20 ezer
négyzetméteres telket egy sportegyesületnek, és ezáltal megkárosította az önkormányzatot. A
nyomozó hatóság szerint a sportegyesület nem volt közhasznú, és tevékenysége sem tette
indokolttá, hogy ingyen kapja meg a telket. A bérbeadást a városi tanács megszavazta, de a
vádhatóság szerint az önkormányzati képviselőknek nem volt tudomásuk a határozat
törvénytelenségéről.

Erdély

szintű, többségi meggyőződésre van szükség, amely a nemzetet alkotó egyének
véleményeinek összességéből adódhat.

Temesvár nyerte az Európa kulturális fővárosa címet
2016. szeptember 16. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló
Temesvár lesz 2021-ben Európa egyik kulturális fővárosa, miután az illetékes zsűri a bánsági
város projektjét nyilvánította győztesnek Romániából. A bukaresti kulturális
minisztériumban pénteken jelentették be a pályázatok elbírálásának eredményét Steve Green
zsűrielnök és Corina Șuteu román kulturális miniszter jelenlétében. 2021-ben ugyanis
romániai város lesz Európa egyik kulturális fővárosa, a címre tizennégy város pályázott az
országból. Közülük választották ki decemberben a négy döntőst, Temesvárt, Kolozsvárt,
Nagybányát és Bukarestet. 2021-ben Románia mellett egy görög város, valamint az EUtagjelölt Szerbia vagy Montenegró egy települése viselheti a címet. Legutóbb 2007-ben volt
romániai város, Nagyszeben Európa Kulturális Fővárosa (EKF).

Antal Árpád: a székelyzászlós cirkusz felszínre hozta a magyarsággal szembeni
intoleranciát
2016. szeptember 16. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester szerint a Hans Klemm bukaresti amerikai
nagykövet székelyzászlós képe kapcsán kialakult hisztéria felszínre hozta azt az intoleranciát,
amely a román társadalomban a magyarsággal szemben létezik, és igazolta, hogy valósak a
közösség jogsérelmei. A polgármester csütörtökön sajtótájékoztatón reagált azokra a
bírálatokra, amelyeket a közösségi oldalán szerdán közzétett fénykép kapcsán kapott. "Azt
hiszem nem is lehetett volna jobban nyomatékosítani mindazt, amit a nagykövet úrnak
elmondtunk. (.) Ez az egyszerű gesztus felszínre hozta az intoleranciát, a magyarellenességet
és az Amerika-ellenességet" - idézte a polgármestert az Agerpres hírügynökség.
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2016. szeptember 16. – transindex.ro
A The Washington Post is megírta a Hans Klemm, bukaresti amerikai nagykövet székely
zászlós fotója körül kialakult felháborodást az Associated Press hírügynökség tudósítása
alapján. A hírben leírják a fotó készítésének körülményeit, és azt, hogy a román törvények
nem engedik a román és az EU-s zászlón kívül mások felvonását. "A székelység egy, az 1918-ig
az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó Erdélyben élő hangos kisebbség (vocal minority szerk.). Egyes magyarok szeretnék, hogy [Erdély] újra Magyarország része legyen, a székelyek
pedig több autonómiát szeretnének. Romániában 1,2 millió magyar él, többségük Erdélyben"
- írja a lap.

Erdély

A The Washington Post is írt az amerikai nagykövet székely zászlós cirkuszáról

Optimisták a Minority SafePack kezdeményezői a luxemburgi bírósági tárgyalás
után
2016. szeptember 16. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika
Optimisták a Minority SafePack nevű kisebbségvédelmi javaslatcsomag kezdeményezői,
miután az Európai Unió luxemburgi bíróságán pénteken megtartották az Európai Bizottság
(EB) ellen indított perük tárgyalását - közölte az RMDSZ. Az RMDSZ és - az Európai
Nemzetiségek Föderatív Uniójába (FUEN) tömörült - partnerei azért perelték be az EB-t,
mert 2013-ban indoklás nélkül elutasította a Minority SafePack európai polgári
kezdeményezésként történő bejegyzését, így el sem kezdhették annak az egymillió aláírásnak
az összegyűjtését, amely az uniós jogalkotási indítvány figyelembe vételére kötelezte volna
Brüsszelt. "A tárgyalás során világossá vált, hogy javaslataink többsége igenis elfogadható az
uniós keretszabályok értelmében és az Európai Bizottság köteles lett volna ezeket figyelembe
venni, mielőtt elutasította a teljes csomagot" - idézte a luxemburgi tárgyaláson részt vevő
Vincze Loránt FUEN-elnököt az RMDSZ hírlevele.

Megújult az RMDSZ háromszéki csapata
2016. szeptember 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék
Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének szeptember 15-i megyei küldöttgyűlésén a
282 küldött döntése eredményeként Háromszék szenátorjelöltjei: Fejér László, Miklós
Zoltán, Makkai Péter és Sütő Mária Rita. Képviselőjelöltek: Benkő Erika, Márton Árpád,
Kulcsár Terza-József (MPP), Könczei Csaba, Dezső Csongor és Olteán Csongor.

Az RMDSZ megkezdte az aláírásgyűjtést a választásokra
2016. szeptember 16. – maszol.ro
Az RMDSZ megkezdte a parlamenti választásokon való induláshoz szükséges támogatói
aláírások összegyűjtését, a kitűzött cél: legkevesebb 200 ezer aláírás, amelyet várhatóan
október 10-én adnak le és iktatnak. „Az aláírásgyűjtés alkalmával újra és újra el kell
mondanunk az embereknek december 11-e tétjét: azért fontos, hogy ott legyünk a
parlamentben, mert az RMDSZ-en kívül nincs más, aki kiállhat a magyar ügyért Bukarestben,
aki bele tud szólni a döntésekbe, aki valóban akar és tenni is tud a közösség gyarapodásáért.”
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Kvótanépszavazás: a magyar érdekek védelmére buzdítanak az evangélikusok

Erdély

– hangsúlyozta Kovács Péter ügyvezető elnök pénteken, majd hozzátette: a parlamenti pártok
közül kizárólag az RMDSZ számára jelent első számú prioritást Erdély, vagyis a Kárpátokon
innen eső régiók fejlesztése.

2016. szeptember 17. – Krónika
A magyar érdekek védelme mellett történő kiállásra buzdít az október 2-ai magyarországi
kvótanépszavazáson a Románia Evangélikus-Lutheránus Egyház. Pénteken kibocsátott
felhívásában az egyház emlékeztet, hogy az anyaországi referendumon a történelemben
először vehetnek részt a kettős állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok. Az
evangélikus-lutheránusok szerint a népszavazás tétje nemcsak a magyar nemzet, de Európa
jövője szempontjából is kiemelt jelentőségű, meghaladva a napi és a pártpolitika szűkebb
szempontjait.

Aradi RMDSZ: megerősítették Faragó Péter és Király László indítását
2016. szeptember 17. – maszol.ro
Az Arad megyei RMDSZ szombati küldöttgyűlésén megerősítették, hogy Faragó Péter a
képviselői, Király András pedig a szenátori lista élén indul a december 11-i parlamenti
választásokon. Az egyik legfontosabb üzenet, amelynek nemcsak itt, Aradon, hanem más
megyében is hangot kell adni az elkövetkező időszakban: a régiók, önkormányzatok és a
magyar közösség szolidaritásán múlik a parlamenti választások sikere. A romániai magyar
emberek masszív december 11-i részvétele biztosíthatja azt, hogy az Arad megyei közösség
ügye újra közvetlen képviseletet nyerjen Bukarestben – hangsúlyozta szombaton Bodor
László, az RMDSZ ügyvezető alelnöke.
görögországi tartománnyal kötendő szerződés lehetőségeit.

Repülővel érkezett Csicsóba az államtitkár
2016. szeptember 18. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika
Közel húszmillió euró – ennyibe kerülne a Csíkszereda északi határában lévő kisrepülőtér két
lépcsőben történő fejlesztése a szombaton, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár jelenlétében közvitára bocsátott megvalósíthatósági előtanulmány szerint.
Hargita Megye Tanácsa immár öt éve tart egyeztetéseket egy regionális kisreptér megépítése
kapcsán. A hosszútávú elképzelés szerint kiépített infrastruktúrával – megfelelő
bekötőutakkal,
utasterminállal,
irányítótoronnyal,
aszfaltozott
kifutópályával,
fénytechnikával, leszállást segítő rendszerrel és szállodával – biztosítanák egyrészt az
egészségügyi szállítást, a légitaxizást, a turisták kiszolgálását, másrészt „serkentenék” az
üzleti életet, valamint fellendítenék az ipart.

Tisztújítás és díjkiosztás az újságírók egyesületénél
2016. szeptember 18. – Krónika
Újabb hároméves időszakra Rácz Évát, a Kolozsvári Rádió munkatársát választották a
Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) élére. A hétvégén Nagykárolyban szervezett
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Hétfőn rangsorolja marosszéki képviselő- és szenátorjelöltjeit az RMDSZ

Erdély

közgyűlésen alelnöki megbízatást kapott Szűcs László és Gáspár Sándor, míg az újonnan
létesült regionális elnöki tisztségekre Sarány Orsolyát (Kolozsváron és a Partiumban), a
marosvásárhelyi Szucher Ervint, lapcsaládunk munkatársát (a Székelyföldön) és Forró
Lászlót (a szórványban) választották.

2016. szeptember 18. – szekelyhon.ro
Látszólag a teljes megújulás a jelszó Maros megyében: az eddig öt, hat vagy akár hét
mandátummal rendelkező honatyák közül senki nem készül újabb mandátumért versenyezni.
Helyüket egy teljesen új gárda venné át. A befutónak számító egy, nagyon jó esetben két
szenátori tisztségre Jakab István, Kozma Mónika, Novák Zoltán és a szervezet megyei elnöke,
Brassai Zsombor pályázik. Paradox módon míg utóbbit a megye számos vidéki polgármestere
támogatja, a leköszönő honatyák többsége főként az első három mellett lobbizik.

Véget ért a nagybányai Főtér Fesztivál
2016. szeptember 18. – Krónika
Csütörtöktől vasárnapig ezreket mozgatott meg a nagybányai Főtér Fesztivál. A nagybányai
magyarok 11. fesztiválján fellépett többek között a Bagossy Brothers Company és Rúzsa
Magdi, de háromdimenziós épületvetítés is volt a Nagybányai Művésztelep megalapításának
120. évfordulója alkalmából. Nagy népszerűségnek örvendett ugyanakkor a huszártoborzó és
a debreceni huszárok és a bányavidéki hagyományőrzők lovas bemutatója is.

Cemo: tovább romlott a magyar nyelvhasználat helyzete az iskolákban
2016. szeptember 18. – Krónika
Tovább romlott a magyar nyelvhasználat helyzete a marosvásárhelyi tanintézetekben –
mutatott rá a Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo). Kifejtették, hiába állapította meg a
diszkriminációt az ezzel foglalkozó országos tanács, a vásárhelyi iskolák kétnyelvűsége terén
csak ott javult a helyzet, ahol a szülők közbeléptek.

Csíkszeredában koszorúzott az államtitkár
2016. szeptember 18. – szekelyhon.ro
Több csíki eseményen is részt vett Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára a hétvégén. Szombaton délután a Hagymaszüreti
felvonulás alkalmával 29 település képviseltette magát, a részvevők szekerekkel, népviseletbe
öltözve, élőzenés kísérettel érkeztek Csíkszeredába, ahol megkoszorúzták a Márton Áronszoborcsoportot – Potápi ezen az eseményen helyezte el az emlékezés koszorúját. Az
államtitkár később Alcsíkra utazott, ahol beszédet mondott a csíkszentsimoni Szent László
Mezőgazdasági Szakkollégium fedett körkarámjának alapkőletételén.
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2016. szeptember 16. – ujszo.com
Az önkormányzat a szülők berzenkedése ellenére még az év elején megszabta, hány első
osztály nyithatnak az alapiskolák. Az ok, hogy a szülők sokkal több gyereket akartak íratni az
egyik magyar iskolába, mint a másikba.

Sikeres akkreditáció – Megtartja egyetemi státuszát a Selye János Egyetem
2016. szeptember 16. – hirek.sk, ujszo.com, Felvidék Ma
A Selye János Egyetem 2016/17-es akadémiai évének ünnepélyes megnyitójára, illetve
Gazdaságtudományi és Tanárképző Kara új dékánjának ünnepélyes beiktatására került sor
szeptember 16-án. Mivel az intézmény teljesítette az egyetemi besorolás valamennyi
kritériumát, megtarthatja egyetemi státuszát.

Felvidék

Kiskapun át a másik iskolába

Kiska: Túlzó volt Orbán kijelentése a csúcstalálkozó sikertelenségéről
2016. szeptember 17. – bumm.sk, hirek.sk, ujszo.com, Felvidék Ma
Túlzónak tartom sikertelennek nevezni a csúcstalálkozót, s a kijelentés szembe megy e
rendezvény értelmével és céljával – így kommentálta ma Andrej Kiska köztársasági elnök a
Tasr-nek Orbán Viktor szavait, amelyekkel a tegnapi nem hivatalos EU-s csúcstalálkozót
értékelte. "Kissé inkorrektnek tartom a találkozó résztvevőivel és szervezőivel szemben.
Mindnyájan nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Unió gondolatának nem csak a hibák,
tévedések vagy az egyszerűen csak az élet hozta problémák árthatnak. Ártalmas dologként
hatott az is, amikor a politikusok elfelejtették szép szóval illetni az Európai Uniót és annak
intézményeit és szidalommá vált a Brüsszel szó. Pedig eközben gyakran csak saját otthoni
céljaikat követik – nem az EU jobbítása vezérli őket, hanem az otthoni támogatottságuk, a
százalékok, a választások, a bonyolult kérdések cinikus leegyszerűsítése vagy felfújása" –
mondta az államfő a magyar miniszterelnök nyilatkozatával kapcsolatban.

Magyar Örökség Díjat kapott Budapesten a kassai Magyar Ipari
2016. szeptember 17. – Felvidék Ma
Hét kiemelkedő személyiséget, illetve szervezetet tüntettek ki szeptember 17-én Budapesten a
Magyar Tudományos Akadémia épületében Magyar Örökség Díjjal. Köztük volt a majd 150
esztendős kassai „Magyar Ipari”, amely nemcsak a mai Felvidéken, hanem az egész
történelmi Magyarországon a legelső ilyen jellegű intézmény volt.

Soha nem volt ilyen kevés magyar elsős Királyhelmecen
2016. szeptember 18. – ujszo.com
Kerekasztal-beszélgetést tartottak a magyar alapiskola helyzetéről, mert a városban soha nem
volt még ilyen kevés magyar kiselsős. Meghívták a helyi és a környező települések oktatási
intézményeinek vezetőit, az egyházak, a kulturális, illetve a civilszervezetek képviselőit, volt
pedagógusokat, az önkormányzat tagjait, valamint a szülői szövetségek és az egyes
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Median: az SaS egyre erősebb, a KDH újra a parlamentben
2016. szeptember 16. – ujszo.com, bumm.sk
Ha július és augusztus fordulóján tartottak volna parlamenti választásokat, a Smer győzött
volna 29%-kal a Median SK ügynökség felmérése szerint. Ez persze nem túl meglepő, az már
annál inkább, hogy a szavazatok 16%-át az ellenzéki SaS zsebelte volna be, maga mögé
utasítva az SNS-t (12,5%) is. Összehasonlításképpen: Sulíkékra a márciusi választásokon a
választók 12,1%-a adta le szavazatát. A KDH-t újra a parlamenti küszöb fölé mérték, Alojz
Hlina pártja 6%-ot szerzett volna. A Mi Szlovákiánk Néppárt (ĽSNS) már 10%-on, Kotlebáék
maguk mögé utasították volna az OĽaNO-NOVA-t (9,5%) és a Hidat is (7%). )A parlamenten
kívül rekedt volna az MKP, a Sieť és meglepetésre a Sme rodina is.

Felvidék

iskolaszékek tagjait. A 36 meghívott közül 21-en el is mentek a szakmai fórumra, akiket
Pataky Károly polgármester köszöntött.

Somorja: újra nyitva a felújított Bibliotheca Hungarica
2016. szeptember 18. – ujszo.com
Közel két hónap után megnyílt a Bibliotheca Hungarica a somorjai Fórum Intézetben, a
digitális könyvtárt folyamatosan bővítik. Nyáron felújították a könyvtárt, új polcokat
helyeztek el és bővítették a raktárt. Az elmúlt években folyamatosan gyarapodott a
gyűjtemény, emiatt előfordult, hogy dobozokban kellett tárolni a könyvtári törzsállomány
másodpéldányait. Az év elején pályázatot nyújtottak be a földszinti raktárhelyiségek
felújítására, a Bethlen Gábor Alap dotációjából finanszírozták a fejlesztést.

Kicsúfolt akcentus

Lakossági fórum Szabadkán a kvótareferendumról
2016. szeptember 16. – Pannon RTV
Lakossági fórumot tartott a Vajdasági Magyar Szövetség Szabadkán az október 2-i
kvótareferendumról. Az előadók arra buzdították a jelenlevőket, hogy szavazzanak nemmel a
migránsok Magyarországra való kötelező betelepítésére. Magyarország az egyetlen Európai
Uniós tagállam, amely megkérdezi állampolgárait, hogy szeretnék-e a betelepítést – mondta
Kovács Károly, a VMSZ szabadkai-belvárosi helyi szervezetének elnöke. Hozzátette, örül,
hogy az anyaország kíváncsi a személyes véleményekre. Kiemelte, a magyar
állampolgársággal jogot kaptunk arra, hogy állást foglaljunk a témában.
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Vajdaság

2016. szeptember 17. – Lázár Fruzsina – Magyar Nemzet
A tősgyökeres budapesti lány, Marosz Diána több mint tíz éve él Zsolnán szlovák férjével és
gyermekeivel. Blogjában – a Sme szlovák napilap oldalán – a szlovákok magyarokkal
szembeni előítéletei ellen igyekszik tenni, miközben úgy véli, saját portánk előtt is volna mit
sepregetni.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. szeptember 17-i számában olvasható)
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2016. szeptember 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Horváth Tímeát nevezték ki Bunford Tivadar helyére a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ)
szabadkai városi bizottságának élére. A subotica.com portál értesülései szerint a döntést a
párt szerda esti ülésén hozták meg, s Bunford Tivadart a saját kérésére váltották le a városi
bizottság éléről. Bunford egyébként a szabadkai városi képviselő-testület elnöke és a
Masterplast vállalat igazgatója. Horváth Tímea megerősítette kinevezését, s hozzátette,
Bunford Tivadar továbbra is a párt elnökségi tagja marad, s az elnöki posztról való távozásán
kívül semmi más nem változik. Horváth Tímea egyébként a szabadkai polgármester helyettes
is.

Vajdaság

Szabadka: Horváth Tímea a VMSZ városi bizottságának új elnöke

A VaMaDiSz nem adja fel
2016. szeptember 17. – Vajdasági RTV
Miután a Felső Bíróság elutasította azt a kérelmet is, hogy szeptemberben legyen felvételi
vizsga magyar nyelven, a VaMaDiSz képviselői tovább harcolnak jogukért. A Jogtudományi
Kar elleni per fő tárgyalását szeptember 7-ére tűzték ki, miután azonban a bíró ezen nem
jelent meg, a tárgyalást október 10-ére halasztották.

Átszervezik Vajdaság brüsszeli irodáját
2016. szeptember 17. – Vajdasági RTV
Vajdaságnak szüksége van brüsszeli irodájára, amelyet át kellene szervezni – jelentette ki
Ognjen Bijelić tartományi önkormányzati és régióközi együttműködési titkár. A Dnevnik
napilapnak adott interjúban kifejtette: erősíteni kell a kommunikációt a többi régió ottani
képviselőivel, és segíteni kell a tartományi meg a községi szerveket a pályázatokra való
felkészülésben. Vajdaság küldöttsége szeptember 25-e és 27-e között részt vesz az európai
régiók és városok salzburgi konferenciáján, október 10-e és 13-a között pedig a brüsszeli
Nyitott napokon – jelezte Ognjen Bijelić.

Kerény: Polgári tiltakozás a falusi könyvtárakért
2016. szeptember 17. – Vajdaság Ma
Szeptember 1-jén elbocsájtották a zombori Városi Könyvtár tíz falusi könyvtárosát. A 25
százalékos, ésszerűsítés céljából végrehajtott leépítésre a képviselő-testület döntése nyomán
került sor. A falvakban most hetente kétszer kölcsönözhető olvasnivaló. A kerényiek nem
törődtek bele az intézkedésbe, múlt szombaton polgári tiltakozásra szólították a lakosságot, s
ma ismét összegyűltek az ötezer lakosú település központjában, hogy kifejezzék
elégedetlenségüket. A tiltakozók a napokban aláírásgyűjtésbe kezdenek. Abban bíznak, hogy
sikerül hétezer aláírást összegyűjteniük, ennyivel ugyanis követelhetik a zombori képviselőtestülettől, hogy újra napirendre tűzze és felülvizsgálja a könyvtári leépítésre vonatkozó
döntését.
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2016. szeptember 17. – Pannon RTV
A magyarkanizsai városháza dísztermében megtartott lakossági fórumon Pásztor Bálint, a
VMSZ köztársasági parlamenti képviselője abbeli reményének adott hangot, hogy a
referendumon a NEM-ek lesznek többségben, ami egyebek mellett komoly érvet jelent majd a
magyar kormánynak a Brüsszellel folytatott tárgyalások során. A magyarkanizsai lakossági
fórumon elhangzott, a városban nem lehet vitás, hogy hogyan szavaznak az arra jogosult
helybeliek, hiszen ők voltak azok, akik tavaly elsőként és azt követően is a legnagyobb
mértékben, közvetlenül viselték az illegális bevándorlással járó terheket.

Vajdaság

Lakossági fórum Magyarkanizsán a kvótareferendumról

Temerinben is tartott a kvótareferendumról lakossági fórumot a VMSZ
2016. szeptember 17. – Pannon RTV
Temerinben is tartott lakossági fórumot a VMSZ péntek este. Az eseményen a
kvótareferendumon való részvétel jelentőségéről Fehér László, a VMSZ Intéző Bizottságának
tagja tartott előadást, valamint a párt helyi vezetői is párbeszédet folytattak az
egybegyűltekkel. Temerinnek a történelem során már meg kellett élnie hasonló helyzetet,
ezért is fontos, hogy ezek a tapasztalatok alapján döntsenek az itt élő magyarok – mondta
Pásztor Róbert, a temerini központi helyi VMSZ szervezet elnöke. A lakossági fórumon
elmondták, mindenkinek egyéni döntése, hogy igennel, vagy nemmel szavaz, saját és
gyermekeik jövője érdekében azonban a nemet ajánlatos választani.

Változó világ, migrációs válság – lakossági fórum Óbecsén
2016. szeptember 18. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Változó világ – migrációs válság címmel tegnap Óbecsén lakossági fórumon tartott előadást
Baráth Gábor történész. A rendezvénnyel a Vajdasági Magyar Szövetség az október 2-i
népszavazáson való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet. A VMSZ kiáll a magyar
kormány törekvése mellett, ezért kell részt venni a kvótarefendumon és nemet mondani a
kényszerbetelepítésre. Ezt az üzenetet Kovács Elvira és Fremond Árpád, a VMSZ köztársasági
parlamenti képviselői adták át a résztvevőknek Óbecsén.

Herczeg Ferenc emlékére
2016. szeptember 18. – Pannon RTV
Az írófejedelem szülővárosában, a dél-bánáti Versecen megtartották a Herczeg Ferenc
Emléknapokat. A kétnapos rendezvényt a Magyar Nemzeti Tanács, Versec Város és a
Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság támogatásával rendezték meg. A
megnyitón Dragana Mitrović, Versec polgármestere és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti
Tanács elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően a városháza dísztermében Takaró
Mihály budapesti író, irodalomtörténész rendhagyó irodalomórája következett Herczeg
Ferenc írói pályájáról.
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2016. szeptember 18. – Pannon RTV
anévnyitó istentiszteletet tartottak vasárnap a bácsfeketehegyi református templomban. Az
ünnepi alkalmon felnőttek és gyerekek együtt adtak hálát a nyári vakáció élményeiért, a
pihenésért, és kérték Isten áldását az iskolaévre. Bácsfeketehegyen idén 141 református
diákot tartanak számon. A tanévnyitó istentiszteletet hagyományteremtő szándékkal tavaly
szervezték meg először. Az eseményen Perpauer Attila, az MNT tagja is részt vett.
Hangsúlyozta, hogy addig vagyunk magyarok, amíg magyarul írunk, olvasunk, gondolkodunk
és álmodunk.

Vajdaság

Tanévnyitó istentiszteletet tartottak Bácsfeketehegyen

Szerb színekben pompázó vajdasági jelképek

Egyeztető tárgyalások a vereckei út felújításáról
2016. szeptember 16. – kormany.hu, Kárpátalja, KárpátHír
Dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak
kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos és Csutora Zsolt, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium keleti nyitásért felelős helyettes államtitkára Ungváron folytatott
tárgyalásokat a kárpátaljai megyei vezetőkkel a vereckei emlékműhöz vezető út felújításával
kapcsolatban. Az út építéséről a magyarországi politikai döntés már megszületett. A jelenlegi
tárgyalások során a kivitelezés menetéről egyeztettek. Mindkét fél nagy várakozással tekint a
közös projektre, mely új szintre emeli a két ország együttműködését.

Kárpátalja

2016. szeptember 17. – Pataky István – Magyar Nemzet
Két címere és két zászlaja lesz a Vajdaságnak, amennyiben változatlan marad a csütörtökön
az újvidéki tartományi parlamentben elfogadott határozat. Bár a „hagyományosnak” nevezett
új jelképek csak a szerb múltra utalnak, a Vajdasági Magyar Szövetség is megszavazta a
változtatást.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. szeptember 17-i számában olvasható)

Ukrajnai kulturális programok az évfordulók jegyében
2016. szeptember 17. – MTI, Kárpátalja
Az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc 60., valamint a magyar–ukrán
diplomáciai kapcsolatfelvétel 25. évfordulójához kötődnek idén az ukrajnai magyar kulturális
rendezvények – emelte ki Keskeny Ernő, Magyarország ukrajnai nagykövete pénteken
Kijevben tartott sajtótájékoztatóján. A diplomata emlékeztetett arra, hogy Magyarország
1991. december 3-án az első országok között ismerte el Ukrajna függetlenségét, majd elsőként
nyitott nagykövetséget Kijevben. „Készülünk arra, hogy ezt a 25. évfordulót méltó módon
megünnepeljük” – mondta a nagykövet. Keskeny Ernő bejelentette, hogy Jevhen Niscsuk
ukrán kulturális miniszter védnökséget vállalt az ukrajnai 1956-os emlékrendezvények fölött.
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Nagyobb önállóságot a nemzetiségi stúdióknak
2016. szeptember 18. – Muravidéki Magyar Rádió
Tegnap tartotta 10. rendes ülését a Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorainak
Programbizottsága. Napirenden a Szlovén RTV fejlesztési stratégiájának tervezete, valamint a
magyar nemzetiségi RTV műsorok idei tervének megvalósításáról szóló beszámoló szerepelt.

Értékeink és értékőrzőink szóban, fotókon és kötetben
2016. szeptember 18. – Muravidéki Magyar Rádió
Az értékek megőrzése és átörökítése – legyen szó szellemi, épített, kulturális, tárgyi, nyelvi,
gasztronómiai vagy éppen természeti értékről – minden nemzet egyik alapvető feladata és
kötelessége. A külhoni magyar értéktár még egy mozaikkal gazdagodott a Muravidéken
végzett értékfeltáró munkának köszönhetően. A lakiteleki Népfőiskola és a Muravidéki
Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezésében ma Dobronakon került sor a
Muravidék Kollégium záró rendezvényére, amelynek keretében összegezték az értékfeltáró
munka eredményeit, bemutatták e vidék értékőrzőit, valamint a Kollégium záró kiadványát.

Kárpátalja

2016. szeptember 17. – karpatalja.ma
Már szeptemberben elkezdődhet a hatodik sorozási hullámban behívott, Kelet-Ukrajnában
harcoló katonák leszerelése – jelentette be Volodimir Talalaj vezérőrnagy, a hadsereg védelmi
és mozgósítástervezési főosztályának helyettes vezetője. Az őrnagy abban az esetben látja
kivitelezhetőnek a keleten harcoló katonák leszerelését, amennyiben nem súlyosbodik a
helyzet a terrorellenes műveletek helyszínén. Ha ez megvalósul, a vezérkar benyújtja a
demobilizációról szóló tervezetet az ukrán elnöknek, és szeptemberben megkezdhetik a
keleten harcolók leszerelését, ám az állomány nagyobb részét októberben szabadságolják.

Muravidék

Szeptemberben leszerelhetnek a legutóbbi sorozáskor behívott katonák

9.Nemzeti Vágta muravidéki lovasokkal

AMAPED tanévnyitó és beiratkozás
2016. szeptember 18. - Volksgruppen
Szombaton a bécsi Dobos bisztróban került megrendezésre az AMAPED Ausztriai Magyar
Pedagógusok Egyesületének tanévnyitója. Bemutatásra kerültek az AMAPED 2016/17-es
évfolyamának tanfolyamai, de volt több barkácsműhely, arcfestés és lángos is. A jó
hangulatról a Délibáb táncosai gondoskodtak.
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Őrvidék

2016. szeptember 18. – Muravidéki Magyar Rádió
Koszorúzási ünnepséggel és a versenysorozat ünnepélyes megnyitójával, a 71 versenyző
település lovasának fogadalomtételével és az előfutamokkal kezdődött szombaton délelőtt a
kilencedik Nemzeti Vágta.
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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 16. – Kossuth Rádió
Ünnepélyesen átadták a szamosújvári magyar tannyelvű líceumot
Ünnepélyesen átadták a Szamosújvári Magyar Tannyelvű Líceumot. A Téka Alapítvány által
létrehozott oktatási intézmény a szórványrégió sok magyar diákjának jelenti az anyanyelven
való oktatás, a megmaradás lehetőségét. Az újonnan épült, korszerű tanfelszereléssel ellátott
iskola két új épülete 20 osztálynak ad otthont, 480 diák kezdte meg itt az iskolát. A
rendezvényen köszöntőt mondott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár.
Tizenegyedszer osztották
támogatást Délvidéken

ki

a

Szülőföldön

magyarul

oktatási-nevelési

Tizenegyedszer osztották ki a Szülőföldön
magyarul oktatási-nevelési támogatást a
Vajdaságban, amely a státustörvény alapján jár az anyanyelven tanuló határon túli
gyermekeknek. Az első hat délvidéki magyar családnak Szilágyi Péter nemzetpolitikáért
felelős helyettes államtitkár adta át Szabadkán az erről szóló bizonylatot.
Nagyváradon ülésezett a Magyar Regionális Tudományi Társaság
Csütörtökön és pénteken tartotta Nagyváradon kihelyezett vándorgyűlését a Magyar
Regionális Tudományi Társaság. A házigazda a Partiumi Keresztény Egyetem volt. Ez az első
olyan lehetőség, hogy számos kutató előtt bemutassák a Partiumot és jó alkalom, hogy a
Kárpát-medencei nagy régiók sorába fogadják.
Székely menekültek emléknapja Hajdúnánáson
Vasárnap tartják a székely menekültek emléknapját Hajdúnánáson. 100 éve annak, hogy az
első világháború közepén, 1916 őszén a román hadsereg megtámadta Magyarország keleti
vármegyéit. A magyar kormány összesen 206 ezer székelyt menekített át az ország belseje
felé, közülük 3200-an Hajdúnánáson leltek menedéket. Vasárnap délelőtt a településen
ökumenikus istentisztelettel és szabadtéri római katolikus ünnepi szentmisével emlékeznek a
székelyek befogadásának centenáriumára.
„Kő kövön” – A nagybányai Teleki Ház
A nagybányai Teleki Ház a bányavidék egyetlen civil művelődési intézete. Az otthonául
szolgáló műemlék épületegyüttest, gróf Teleki Sándor egykori lakóházát, 2001-ben kezdték
felvásárolni és felújítani. Az épületben kapott helyett a helytörténeti gyűjtemény és a
régiségtár, a könyvtár és könyvesbolt, valamint a vendégház.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 19.

14

Határok nélkül
2016. szeptember 17. – Kossuth Rádió
Szemtől szemben az olvasókkal Magyarkanizsán
Vége a nyárnak, befejeződnek a fesztiválok, nyári táborok, így a 64. Magyarkanizsai Írótábor
is. A rendezvény legizgalmasabb eseménye a Szemtől szembe - író-olvasó találkozó, amelyet a
nyílt utcán rendeznek meg, minden évben másikban. Idén a Petőfi Sándor utca volt
soron. Ott készült a Határok nélkül tudósítójának összeállítása, aki először a közönséget
kérdezte arról, hogyan fogadják az ötletet, hogy az írók mennek el az olvasókhoz.
Élőnyelvi konferencia Marosvásárhelyen
Nemzetközi nyelvészeti, szociolingvisztikai konferenciát rendeztek Marosvásárhelyen. A 19.
Élőnyelvi Konferenciát kétévente tartják meg változó helyszíneken, hol a határon túl, hol
innen, tehát közel négy évtizedes múltra tekint vissza. Idén 80 előadó tartott előadást a
magyar nyelvjáráskutatás, a 21. századi nyelvváltozatok, a változó dialektusok, változó
regionális köznyelvek és ehhez hasonló témakörökben.
Márton Áron szentté avatási peréről
A Márton Áron Emlékév bővelkedik kiemelkedő eseményekben különösen a boldogemlékű
erdélyi püspök életéhez kapcsolódó helyszíneken: Kolozsváron, Csíkszentmokoson,
Gyulafehérváron. Mindez hozzátartozik a szentté avatási eljáráshoz, elősegíti azt. Vannak
azonban tévútjai is a kultusznak. Ezekről beszélgetett a Határok nélkül riportere Kovács
Gergely pápai káplánnal, a szentté avatási per posztulátorával.
Szövetség a törekvő Kinizsi Pálért
"Kinizsi Pál mindkét felől fegyvert kötött vala fel és mint egy oroszlán oly fele vala az
viadalban. Valamely felé fordul vala, mind levágja a törököket és rakva vala mind a két keze
vérrel. És erős kiáltással bátorítja vala az adakozókat és nódítja vala őket a viadalra." –
olvashatjuk a kenyérmezei csata hős hadvezéréről. S míg a gyerekek a rendkívüli erővel bíró
molnárlegényt csodálják, aki állítólag malomkövön szolgálta fel a frissítőt Mátyás király
számára, addig a Kárpát-medence felnőttjeinek a kiváló hadvezért kell személyében látniuk,
aki hosszú időre biztosította a magyarság megmaradását - véli Fábry Szabolcs János
Nagyvázsony polgármestere, akinek kezdeményezésére rövidesen megalakul a Kinizsi
Szövetség.
Magyar Örökség - díjas lett a "Magyar Ipari" Kassán
Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében átadták a Magyar Örökség
Díjakat. A kitüntetésben részesült a Vasas Művészegyüttes, a vácrátóti Nemzeti Botanikus
Kert, Zétényi Zsolt jogvédő szolgálata, Csonkaréti Károly hajózástörténeti munkássága,
Lukácsi Csaba diák-színházi tevékenysége és a kassai "Magyar ipari" nemzetmegtartó
szolgálata. A nagy múltú, 145 éves intézményben ma is magas színvonalú szakmai oktatás és
nemzeti nevelés folyik. A Szakkay József Ipari Iskolában a Határok nélkül munkatársa először
az intézmény történetéről kérdezte az iskola egykori igazgatóját, Pulen Lajost.
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Határok nélkül
2016. szeptember 18. – Kossuth Rádió
(Összefoglaló az elmúlt hét adásaiból)
Az Európai Bizottság nehézkes működését és bürokratikusságát bírálta Csáky
Pál
Az Európai Bizottság nehézkes működését, bürokratikusságát bírálta a felvidéki Csáky Pál, az
MKP képviselője az Unió strassburgi parlamenti ülésén Azt kifogásolta, hogy az Európai
Bizottság többszöri halasztás után sem hirdette meg a képviselő által jegyzett Sokszínű
Európa programot az őshonos nemzeti kisebbségek számára.
Minden idők legnagyobb szavazatszáma: 2733 szavazat, amely a parlamentbe
juttatta a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségét
A horvátországi választásokat nyerő jobbközép HDZ párt már keresi a lehetséges partnereket
a kormányalakításhoz. Elsősorban a centrista-technokrata Híd párt támogatására számít, de
még így se lesz abszolút többsége, úgyhogy szüksége lehet a nemzeti kisebbségek színeiben
bejutott nyolc képviselő némelyikére, így a magyar Jankovics Róbert szavazatára is. Ő a
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége színeiben jutott parlamenti
mandátumhoz, legyőzve riválisát a Magyar Egyesületek Szövetségének jelöltjét.
Az Európa kulturális fővárosa-pályázat és a háromnyelvű helységnévtáblák
esete: ami Kolozsváron nem sikerül évek óta, az Nagybányán most megvalósult
Kihelyezték a háromnyelvű - román, magyar és német - helységnévtáblákat Nagybánya
határaihoz. A város lakosságának alig 10 százaléka vallotta magát magyar nemzetiségűnek a
legutóbbi népszámláláson, németek pedig alig vannak. A törvény szerint csak 20%-nyi
nemzetiség esetében kötelező kitenni a nem román nyelvű táblát is. A döntés valószínűleg
segíti Nagybánya pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa címre. Nem úgy Kolozsvárét, ahol
mintegy másfél évtizede megtagadják a magyar helységnévtáblák kifüggesztését, pedig még
most is 16%-nyi a magyarság aránya.
Filantrópia és gyógyítás Kárpátalján, magyar orvosok továbbképzése a tengeren
túl
Az amerikai SARA alapítvány már régóta jótékonykodik a régióban, képviselője, dr. Szilágyi
István 25 éve vette fel a kapcsolatot a munkácsi kórházzal. Az idős orvossal Zsoldos Barnabás
Kisvárdán találkozott.
A partiumi Hegyköz 17 településének értékeit kutatta több mint félszáz
magyarországi egyetemista és tanár
A partiumi, többségében magyarok lakta Hegyköz 17 településének értékeit kutatta az elmúlt
egy évben több mint félszáz magyarországi egyetemista és tanár. Az egy év eredményét egy
kötetben foglalták össze. A Hegyköz Kollégium volt a 10. külhonban megalakított értékfeltáró
intézmény, amelyet a Lakiteleki Népfőiskola a magyar kormány támogatásával hívott életre.
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A közösen megélt médiamúlt címmel hirdetett pályázatot tavaly a Magyar
Újságírók Romániai Egyesülete
A közösen megélt médiamúlt címmel hirdetett pályázatot tavaly a Magyar Újságírók
Romániai Egyesülete, a MÚRE. A szervezet ezzel akart hozzájárulni a médiatörténeti
kutatásokhoz, a történeti vonatkozások rögzítéséhez. Audiovizuális média kategóriában
Pataky Lehel Zsolt, a Határok Nélkül és a temesvári rádió munkatársa veheti át az első díjat
Nagykárolyban, a MÚRE tisztújító közgyűlésével egybekötött szakmai rendezvényen.
Nemcsak a foci, de a nevelés és oktatás is fontos
A Székelyföldi Labdarugó Akadémia sportolói számára épült tehetséggondozó központ,
kollégium Csíkszeredában. A kollégium fő támogatója a Bethlen Gábor Alapítványon
keresztül a magyar kormány.

Kárpát Expressz
2016. szeptember 17. – M1
Bemutatkozik egy székelyföldi fiatal vállalkozó, Szász Zsuzsa
A székelyudvarhelyi Szász Zsuzsa épp egy pántot varr. Ha teheti, Zsuzsa kézi öltésekkel
dolgozik. Műhelyében táskák készülnek, amelyek egyedi formaviláguknak köszönhetően
számítanak keresettnek. Zsuzsa már gyerekkorában szeretett rajzolni. Képzőművészeti
középiskola után design szakon végzett, cserediákként Franciaországban is tanult.
Szülővárosába hazatérve rendezte be saját műhelyét.
„Falunkért” ifjúsági csoport a délvidéki Péterrévén
Péterréve egy kicsi, de annál lelkesebb magyar többségű település a Délvidéken. Az itteniek,
főleg a fiatalok, néhány éve elhatározták, hogy tenni szeretnének településkért. A tettre kész
fiatalokat meglátogatta a Kárpát Expressz stábja. A Falunkért ifjúsági csoportot Szabó Attila
álmodta, majd valósította meg.
A székely ló megmentését tűzte ki célul a Székely Lótenyésztő Egyesület
Gróf Mikes Zsigmond pár éve tért haza Németországból és hamar a lovak megszállottjává
vált. Ő az egyike azoknak,akik elhatározták: feltámasztják és újra tenyészteni fogják a székely
lovat, azt a lófajtát, amely a történelem folyamán békében és háborúban egyaránt társa volt a
székelyeknek.
VI. Felső-Tisza-vidéki Magyarok Találkozója Bustyaházán
Hatalmas nemzeti népünnepéllyé vált a hatodik alkalommal megrendezett Felső-Tisza-vidéki
Magyarok Találkozója, amelyet röviden csak Feltiszának neveznek. Az idén a Técsői járási
Bustyaháza adott otthont az ünnepségnek, amelyen a kárpátaljai településeken kívül
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bemutatkoztak az egykor ehhez a térséghez tartozó, ma közigazgatásilag Románia részét
képező Hosszúmező és Máramarossziget is.

Térkép
2016. szeptember 17. - Duna World
Összefogásból jeles, röviden így lehetne jellemezni a kárpátaljai Nagydobrony lakóinak
akcióját. Történt ugyanis, hogy a falu mellékútjait állami támogatás híján lakossági
összefogással kezdték aszfaltozni. Létrehozták a Nagydobrony fejlesztéséért civil szervezetet,
amely irányítja az útépítést és kezeli a beérkező magyarországi és kárpátaljai felajánlások,
adományok felhasználását.
Andersen, A rút kiskacsa előadásával egy egy óriási bulival ünnepeltek a 2011-ben elindított
iskola programját a nagyváradi Szigligeti Színház Társulata. A magyar tannyelvű iskolák
diákjai és oktatói a Szigligeti Társulat színművészeivel közösen minden évben egy-egy
előadást hoznak létre. A színház iskola programja a két csoporttal működő Szigligeti Tanoda
illetve az Önkéntes Programmal bővült.
Három nő és négy férfi, ez a Hargita megyei Ábránfalva teljes lakossága. A falu lakóinak
harmada, azaz ketten csupán néhány éve költöztek oda. A Székelyudvarhely melletti
településen nincsen posta, bolt, sem iskola, az ott lakók átlag életkora 60 év körül mozog,
hogy megmentsék a települést a megszűnéstől most olyan szociális vállalkozást indítottak el,
amely megpróbál újra életet lehelni a faluba.
A Rákóczi Szövetség a Magyar Diaszpóra Tanács kérésére a 2016/17-es tanévben a
Határtalanul! program keretében ismét lehetőséget biztosít a Kárpát-medencei szórványban,
illetve a diaszpórában élő magyar fiataloknak magyarországi tanulmányútra. Minden csoport
jól szervezett programokon vehet részt, amelynek része Budapest, a vidéki Magyarország és a
Kárpát-medencében belüli, de határon túli magyar régiók területei.
A Nemzeti Választási Iroda 224 ezer választói csomagot postázott a külhoni magyarok címére
az október 2-i kvótareferendumhoz, ezen felül még 40 ezret azoknak, akik nem saját
lakcímükre kérték a levélcsomagot, hanem valamely külképviseleten veszik azt át. Azok a
magyar állampolgárok, akik még nem regisztráltak, akkor vehetnek részt a népszavazáson, ha
regisztrációs kérelmük szeptember 17-ig eljut a Nemzeti Választási Irodához.
A nagybányai főtéren fesztivált 2006-ban szervezték meg először, akkor még ifjúsági magyar
napokként emlegették, ám az idők során Nagybányai Magyar Napokká nőtte ki magát. A
magyar fesztivál a legnagyobb kulturális szórakoztató sorozat Nagybányán és a környéken.
Akik az elmúlt években figyelemmel kísérték a közmédia Fölszállott a Páva c. műsorát, azok
számára ismerős lehet a balánbányai Ördögporta néptánccsoport és vezetőjük Sándor Csaba.
A pödrött bajszú székely néptáncoktató fiatalok ezreivel szerettette meg a népzenét és a
néptáncot.
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Öt kontinens
2016. szeptember 17. - Duna World
Az 1956-ben Ausztriába vándorolt magyar fiatalok által alapított Európa Club legfontosabb
feladatának a magyar hagyományok ápolását és az asszimiláció lassítását tartja. A szervezet
sok évtizedes tevékenységét a bécsi városháza nemrég díjjal ismerte el. A szervezet elnöke,
Smuk András szerint a kitüntetés nemcsak az Európa Clubnak szól, hanem az ausztriai
magyar közösségek, hétvégi iskolák és a cserkészek tevékenysége előtti főhajtás is egyben.
A torontói Rákóczi Alapítvány 23. alkalommal rendezte meg Magyarságismereti
mozgótáborát. Az Alapítvány tengerentúli adakozóinak jóvoltából már több mint 3100
határon túli magyar fiatal jutott el hazánkba, közülük sokan felmenőik lévén közvetlenül is
megélték az '56-os szabadságharc és forradalom borzalmait, mások a program ideje alatt
ismerkedtek meg a 20. század magyar történelme legmeghatározóbb időszakával.
Forgách Péter 1956-ban szüleivel együtt hagyta el Magyarországot, de magyarsága megőrzése
egész életében fontos volt számára. Évtizedek óta sikeres szemsebészként dolgozik az
Egyesült Államokban, néhány éve elindított egy ösztöndíj programot, amelynek
köszönhetően már több mint 200 magyar fiatal tanulhatott a programban résztvevő 7
amerikai egyetemen.
Az Argentína északi részén lévő Chaco tartományban létezik egy olyan magyar földműves
kolónia, amelyet az első világháború után alapítottak a jobb élet reményében az Amerikába
induló magyarok. Hosszú évtizedekig nem is lehetett róluk hallani, de a Kőrösi Csoma Sándor
Programnak és Zsonda Márknak köszönhetően reneszánszát éli köztük is a magyar nyelv.
Kilencedik alkalommal, Zürichben rendezték meg a Magyar Ház Napot. A Zürichi Magyar
Egyesület és a Svájci Magyar Ház alapítvány által szervezett rendezvény Svájc
legszínvonalasabb magyar találkozójává nőtte ki magát az évek során.
Dobos C. József egy szakács dinasztia leszármazottja, a róla elnevezett édességet azzal a céllal
készítette az 1885-ös országos kiállításra, hogy hosszú ideig élvezhető és fogyasztható
süteményt tegyen a magyarok asztalára. A dobos torta azóta a világot is meghódította.
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