Nyomtatott és online sajtó
A Kárpát-medencei Autonómia Tanács a „nem” szavazatra buzdít
2016. szeptember 24. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirado.hu, hirek.sk, Felvidék Ma,
Új Szó, Krónika, Bihari Napló, Erdély Ma, Pannon RTV
A népszavazáson való részvételre és a nemmel való szavazásra buzdít a Kárpát-medencei
Autonómia Tanács (KMAT) – mondta Tőkés László, a KMAT újraválasztott elnöke a testület
kétnapos ülését követő szombati sajtótájékoztatón, Budapesten. A KMAT felmérése
megállapította, hogy a számszerű kisebbségben élő, őshonos magyar nemzeti közösségek a
környező országokban másodrendű állampolgárokként élnek, a szórványosodással és
asszimilációval szemben védtelenek. Bedő Árpád, a KMAT főtitkára elmondta, a felmérés
szerint megállapítható, hogy a magyar nemzeti kisebbségek a környező országokban
diszkriminált helyzetben, másodrendű állampolgárokként élnek. A legnagyobb problémát az
okozza, hogy a közszolgálatban szinte egyáltalán nem foglalkoztatják őket.

Beköltöztek az Európa Kollégiumba az MNT első pályázati körében felvételt
nyert hallgatók
2016. szeptember 25. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Újra benépesült az újvidéki Európa Kollégium. A Magyar Nemzeti Tanács által kiírt első
pályázati körben felvételt nyert gólyák vasárnap költöztek be az intézmény épületébe. Pásztor
István, a Tartományi Képviselőház és a VMSZ elnöke az esemény kapcsán elmondta, a
politika és a közélet legfontosabb feladata biztosítani az itt élő fiatalok számára a jövőt.
Szerinte erre kiváló példa az Európa Kollégium. Az ünnepi fogadáson részt vett Szilágyi Péter,
Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Kiemelte, az anyaország
továbbra is támogatni fogja az Európa Kollégium működését.

Intézményesített össztársadalmi magyar-magyar párbeszédet kezdeményez az
MKP
2016. szeptember 24. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja új vezetése röviddel júniusi megválasztása után célul tűzte ki a
magyar-magyar párbeszéd megindítását. A terv most konkrét formát is öltött. A párt
Országos Tanácsa ma Naszvadon megtartott ülésén döntött, hogy kezdeményezi a Magyar
Érdekképviseleti és Egyeztető Tanács összehívását, mely a közösségen belüli magyar-magyar
párbeszéd intézményeként az együttgondolkodás fóruma kíván lenni. „A célunk, hogy
együttgondolkodással jövőképet adjunk a magyar közösségnek” – indokolta a döntést
Menyhárt József, a párt elnöke. A Magyar Érdekképviseleti és Egyeztető Tanács
összehívására az Országos Tanácstól az MKP elnöksége kapott felhatalmazást, s az
elképzelések szerint még az ősszel megtartanák az első fordulóját a találkozónak. Ez
tehát csak a kezdet lenne, hiszen az az elképzelés, hogy a találkozók folyamatosan, több témát
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2016. szeptember 24. – MTI, transindex.ro, Magyar Hírlap, vs.hu, 888.hu, Krónika, Felvidék
Ma, Hír Tv
A számszerű kisebbségben élő, őshonos magyar nemzeti közösségek a környező országokban
másodrendű állampolgárokként élnek, a szórványosodással és asszimilációval szemben
védtelenek - állapította meg a Kárpát-medencei Autonómia Tanács (KMAT) felmérése,
amelynek eredményét szombaton ismertették Budapesten. A KMAT kétnapos ülést tartott
Budapesten, az ülést követő sajtótájékoztatón Tőkés László, a szervezet most újraválasztott
elnöke felidézte: a tanács 2004-ben alakult meg Nagyváradon az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács és a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére, a külhoni magyar polgári és politikai
szervezetek egyesítésére, a Kárpát-medencei közösségek autonómia-törekvéseinek
támogatására. A tanács idén felmérte a Kárpát-medencei magyar közösségek helyzetét.

Kelemen Hunor: meg fogjuk vitatni Biró Zsolt befutó helyét
2016. szeptember 23. – maszol.ro
Nem látja akadályát annak Kelemen Hunor, hogy a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) újra
megvitassa: a Maros vagy a Hargita megyei RMDSZ-es listán kapjon befutó helyett az MPP
jelöltje. A szövetségi elnök a Maszolnak leszögezte: Udvarhelyszék biztos nem fog parlamenti
képviselet nélkül maradni.

Erdély

Kárpát-medencei Autonómia Tanács: a magyarok másodrendű állampolgárok a
környező országokban

Magyarország

megvizsgálva zajlanának. Első körben a legfontosabb, a gazdaságot, az oktatásügyet és a
kultúrát érintő kérdések kerülnének terítékre.

Biró Zsolt: „valami ellen lenni politikai programnak kevés”
2016. szeptember 23. – transindex.ro
Együttműködési megállapodást írt alá az RMDSZ és az MPP a parlamenti választások
kapcsán. A megállapodás szerint az MPP két befutó helyet kap az RMDSZ képviselői listáin,
Hargita, illetve Kovászna megyében. A felajánlottal helyekkel azonban sokan elégedetlenek az
RMDSZ-en belül is. Többek között erről is kérdezték Biró Zsoltot, az MPP elnökét. Ha van
egy együttműködés két politikai alakulat között, akkor az udvarhelyszéki szavazók is úgy
tekinthetnek az MPP-s képviselőre, mint a sajátjukra - állítja Biró.

Forrong az udvarhelyszéki RMDSZ: nem akarja átengedni az MPP-nek a
képviselői helyet
2016. szeptember 23. – transindex.ro
Bokor Sándor, Parajd polgármestere szerint Biró Zsolttól sem az udvarhelyszéki RMDSZseknek, sem az udvarhelyszéki MPP-seknek nem lesz nagyobb a szavazókedvük.
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2016. szeptember 23. – transidnex.ro
Az MPP elnökének felajánlott udvarhelyszéki képviselői hely kapcsán kialakult konfliktusról
kérdezték az RMDSZ ügyvezető elnökét.

Erdély

Kovács Péter: ez az a helyzet, amikor nem lehet olyan döntést hozni, ami
mindenkinek jó

Turos Lóránd és Magyar Lóránd a listavezetők Szatmár megyében
2016. szeptember 23. – transindex.ro
Szatmár megyében is megtartotta rangsoroló küldöttgyűlését az RMDSZ. A szenátorjelöltek
listáját Turos Lóránd, az Országos Audiovizuális Tanács tagja vezeti. A képviselőjelöltekén
Magyar Lóránd áll első helyen, második helyen pedig Erdei-Dolóczki István szerepel.

Balázs Botond és Benedek Zakariás vezeti az RMDSZ Szeben megyei listáit
2016. szeptember 23. – maszol.ro
Az RMDSZ Szeben Megyei Szervezetének küldöttgyűlése csütörtökön a medgyesi Millenium
Ház nagytermében nevesítette azokat a jelölteket, akik a szervezet színeiben indulnak a
decemberi parlamenti választásokon. A rangsorolás nyomán a szenátori lista első helyezettje
Benedek Zakariás lett, míg a képviselői lista első helyén Balázs Botond szerepel.

Újabb zászlóper kezdődött Sepsiszentgyörgyön
2016. szeptember 23. – Erdély Ma, Háromszék
Újabb zászlóper kezdődött a Kovászna Megyei Törvényszéken: a támadó fél ezúttal is a
prefektúra, a célpont pedig ismét a székely zászló. Ezúttal a Kulcsár-Terza József által a
megyei tanácsnak adományozott jelkép eltávolítását kéri a kormányhivatal az önkormányzat
– a prefektúrával közösen használt – nagy gyűlésterméből, ugyanakkor az adományozási
szerződést is megsemmisítené.

Európai Polgár díjat kapott a székelyföldi természeti és kulturális értékek
védelmezője
2016. szeptember 23. – maszol.ro
2016-ban az Európai Unióban összesen ötven személyt díjaztak. Romániában Dr. Iordan
Gheorghe Bărbulescu egyetemi professzort és Dr. Barbara Helen Knowles angol
kutatóbiológust, a székelyföldi természeti-kulturális értékek védelmezőjét tüntették ki. Sógor
Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő kezdeményezte Barbara Knowles jelölését,
amelyet Winkler Gyula képviselőtársa, illetve Catherine Bearder egyesült királyságbeli EPképviselő is támogatott. Barbara Knowles áprilisban bekövetkezett halála miatt a bukaresti
ünnepségen a post mortem díjat Rodics Gergely, a Pogány-havas Kistérségi Társulás
ügyvezető igazgatója vette át, akivel éveken át közösen dolgoztak célkitűzéseik
megvalósításán.
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2016. szeptember 23. – maszol.ro
Megdöbbenését fejezte ki a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum igazgatósága,
tantestülete és szülői közössége amiatt, hogy a Kolozs megyei tanfelügyelőség év elejétől
negyedszer utasítja el kérésüket, hogy az iskolában a továbbiakban is működhessen a magyar
tannyelvű képzőművészeti tagozat. A közleményükben úgy tájékoztatnak, hogy az iskola a
tanügyminisztériumba két alkalommal nyújtott be kérvényt a képzőművészeti szakos ötödik
osztály jóváhagyására. Az oktatási tárca arról biztosította az iskola vezetőségét, hogy konkrét
érvek, vagyis a minimális 12 fős létszám teljesítése esetén számíthatnak az osztály
jóváhagyására - olvasható a közleményben.

Erdély

Nem hagyták jóvá a kolozsvári Apáczai iskola képzőművészeti tagozatát

Nagyköveteket vár a konferenciájára az RMOGYKE
2016. szeptember 23. – szekelyhon.ro
Nemzetközi összefogás az interetnikai konfliktusok békés rendezésére a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) címmel készül újabb nagyszabású
rendezvényt szervezni az RMOGYKE a Kultúrpalota nagytermében. A marosvásárhelyi
felsőfokú intézmény vezetése magyarellenes politikája ellen fellépő civil szervezet október
elsejére a meghívott előadók közé nem csak hazai és külföldi orvosokat, gyógyszerészeket,
egyetemi előadótanárokat, oktatáspolitikusokat hívott meg, hanem harminc ország,
Bukarestben akkreditált nagykövetét is.

A székelyföldi felsőoktatás negyed évszázada
2016. szeptember 24. – szekelyhon.ro, Krónika
Jubileumi tanévnyitó ünnepséget tartott pénteken Csíkszeredában a Gödöllői Szent István
Egyetem (SZIE) az első kihelyezett székelyföldi képzésének 25. évfordulója alkalmából. Az
ünnepségen több neves anyaországi elöljáró is felszólalt.

Csoma Botond, Hegedűs Csilla és László Attila indul Kolozs megyében
2016. szeptember 25. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Rangsorolta az RMDSZ Kolozs megyei szervezete a parlamenti választásokon induló jelöltjeit.
A szervezet célkitűzése két képviselői és egy szenátori hely megszerzése – nyilatkozta az
Agerpres hírügynökségnek Csoma Botond elnök. A képviselői lista első helyén Csoma Botond
áll, a másodikon Hegedűs Csilla volt kulturális miniszter. A felsőházi listán egyetlen jelölt
szerepel: László Attila, aki jelenleg is szenátor. Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetét jelenleg
egy képviselő és egy szenátor képviseli a parlamentben.

Elkezdődött a tanév a MÜTF-ön
2016. szeptember 25. – szekelyhon.ro
Közel kétszázan gyűltek össze péntek délután a székelyudvarhelyi városháza Szent István
Termében a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának tanévnyitó ünnepségére. „Míg a
mezőgazdaságban az ősz a betakarítás időszaka, az oktatásban ekkor kezdődik a vetés, ekkor
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Erdély

indul az élet az elsőéves hallgatóknak. Most 112 friss hajtás kezdi el a tanévet” – köszöntötte
az újoncokat Ilyés Ferenc, a MÜTF Oktatási Központ ügyvezető igazgatója. A főiskola idén
októberben lesz nagykorú: már tizennyolc éve nyújt továbbtanulási lehetőséget a térségben
élőknek. Az új tanévben negyvenen gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, harmincan
könnyűipari mérnök, huszonegyen turizmus-vendéglátás, illetve ugyanannyian kereskedelem
és marketing alapszakon tettek esküt és kezdték meg tanulmányaikat.

Az online hirdetés a turizmus jövője – Képzés Háromszéken
2016. szeptember 25. – Krónika
Az online felületek jelentik a turisztikai és vendéglátó-ipari szolgáltatások népszerűsítésének
jövőjét – hívta fel a figyelmet Răzvan Pascu idegenforgalmi szakember, aki a vasárnap véget
ért Háromszéki Turisztikai Napok keretében tartott képzést Kovászna megyei vállalkozóknak.
Răzvan Pascu fontosnak tartja az előítéletek elleni küzdelmet is, el kell oszlatni például a
közbeszédben gyakran felbukkanó hiedelmet, miszerint a Kovászna megyeiek csak magyarul
beszélnek, egy román anyanyelvű turista így nem érezheti jól magát ott.

Szavazatminimalizáló ellentétek
2016. szeptember 25. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „nem ígérkezik békés, boldog kapcsolatnak az MPP és az
RMDSZ két éve kötött, az idei törvényhozási választásra és a következő parlamenti ciklusra
megerősített politikai érdekházassága. Amelynek szükségességét mindkét alakulat a
„násznép", vagyis esetünkben az erdélyi magyar közösség érdekeivel indokolta, azt
magyarázva, hogy nem lehet kockáztatni a magyarság bukaresti parlamenti jelenlétét”.

Ambrus Izabella vezeti a Brassó megyei RMDSZ képviselői listáját
2016. szeptember 25. – maszol.ro, Krónika
Az RMDSZ Brassó megyei szervezete hétvégi küldöttgyűlésének eredményeként Ambrus
Izabella jogász a Brassó megyei képviselői lista vezetője – közölte vasárnap az RMDSZ
hírlevele. Kovács Attila, a megyei szervezet elnöke ülésvezetőként nyitotta meg a Redut
Kulturális Központban megtartott küldöttgyűlést, ahova egyházképviselők, kulturális és civil
szervezetek vezetői, iskolaigazgatók is hivatalosak voltak, valamint szavazati jogot kaptak.
Felvezetőjében emlékeztetett: 2012-ben 22 év után veszítette el parlamenti képviseletét a
Brassó megyei magyarság. „Most 2016-ban a sikeres önkormányzati választások után elég
erősek kell lennünk ahhoz, hogy visszaszerezzük a képviselői helyet. December 11-én nagy
esélyünk van erre” – jelentette ki.

Csűry István az egyetlen jelölt
2016. szeptember 25. – Bihari Napló
A püspöki és lelkészi főjegyzői tisztségre a jelenleg is e hivatalokat betöltő Csűry István és
Forró László kapott jelölést. Az egyházkerületi választóközgyűlést október 21-én tartják.
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2016. szeptember 24. – Rostás Szabolcs – Magyar Nemzet
Látványos fejlődésen ment keresztül az elmúlt években a székelyföldi idegenforgalom, és
erről nem csak azok győződhettek meg, akik mostanában felkeresték a régiót. Ma már
elegendő, ha az ember ellátogat egy-egy magyarországi, bukaresti vagy mondjuk brüsszeli
turisztikai vásárra, fesztiválra, és jó eséllyel ízelítőt kap Székelyföld páratlan természeti
csodáiból, vendéglátásából, a turistáknak szánt programokból. Idegenforgalma nemzetközi
szintű fellendülése szempontjából Székelyföldet egyetlen tényező hátráltatja: hogy
többségében magyarok lakják. A kulturális és területi önrendelkezéssel kapcsolatos
törekvésekkel szemben berzenkedő bukaresti hatalom az 1989-es romániai rendszerváltás óta
minden olyan kezdeményezést gyanakvással – és többnyire elutasítással – fogad, amely itt
fogalmazódik meg.

Erdély

Székely turizmus ellenszélben

Az ujjaink mögül

Átfogó kisebbségi törvény készülhet
2016. szeptember 23. – Új Szó
Legkorábban 2018-ra készülhet el az átfogó kisebbségvédelmi jogszabály, derül ki abból az
akciótervből, amelyet hamarosan a kormány elé terjesztenek. A tervezet hét területen határoz
meg részintézkedéseket: a kisebbségi jogok komplex megközelítése, a kisebbség kultúrák
támogatási rendszerének javítása, a kisebbségek oktatási-művelődési igényeinek figyelembe
vétele, a kisebbségi nyelvek alkalmazásának javítása, a társadalom tájékoztatása a
kisebbségek helyzetéről, a kisebbségek bekapcsolása a róluk szóló döntésekbe.

Felvidék

2016. szeptember 24. – Markó Béla – Népszabadság
Amint azt egy réges-régi slágerből is tudjuk: „ma lesz a holnap tegnapja.” Hát most itt van ez
a holnap, nézhetjük, tapogathatjuk, borzadhatunk tőle: a miénk! Sokat haladtunk előre egy
ideig, ám ez főként belső erőfeszítéseinknek, a magyar érdekvédelmi szervezet és a román
politikai pártok megegyezésének köszönhető. Amerika továbbra is nagyon figyel Romániára.
Csakhogy régóta az az érzésem, ma már a stabilitás kulcsát nem az emberi jogokban és az
etnikai problémák megoldásában látja Washington, hanem valamiféle centralizált,
autoritárius rendszer kialakításában.

Jóváhagyta az emlékpark megépítését a rimaszombati városi önkormányzat
2016. szeptember 23. – hirek.sk
Valóra válhat sok rimaszombati polgár régi álma: a városi képviselő-testület e heti ülésén
egyórás parázs vita után úgy döntött, hogy a posta mögötti téren megépülhet a hajdani
értékteremtők, a helyi közösség érdekében munkálkodók személyét és tetteit idéző
emlékpark. A kezdeményezők ragaszkodnak ahhoz a tizenkét személyhez, akiknek 2013-ban
is emléket kívántak állítani. Cziprusz Zoltán (MKP) elégedett amiatt, hogy a Magyar Közösség
Pártja és a Most-Híd párt valamennyi városi képviselője más pártok néhány emberével együtt
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Egy amerikai Pozsonyban magyarként
2016. szeptember 23. – hirek.sk
Amerikaiként már beutazta a világot. Iskolát igazgatott Szkopjében, Vilniuszban, Tbilisziben,
s most Pozsonyban. Világpolgár – mondhatnánk. Ám Robert Hinman, a pozsonyi amerikai
iskola (Quality Schools International) igazgatója nem erre a címre vágyik. Magyar
állampolgár akart lenni. Mert szíve és ősei tisztelete a magyar néphez és a magyar kultúrához
húzza. Olyan erős kötelék ez, ami nem engedi őt. Robert Hinman számára dédapja emléke
meghatározó lett. Még megélte kamaszként a dédpapa erős jellemét, tartását, furcsa
akcentusát, aki a 20. századi európai szegénység elől menekült a remélt jobb világba. Ezeket a
gyökereket kezdte el keresni Robert Hinman. Három gyermeke jövőjét is ide képzeli.
Gyermekei minden bizonnyal könnyen boldogulnak majd a magyar világban, hiszen új
lakhelyükön, Dunakilitin magyar gyermekekkel együtt cseperednek, tanulnak nyelvet,
kultúrát, magyar életet. Robert Hinman története, ragaszkodása a magyarsághoz megindító,
akár például is szolgálhat.

Felvidék

az emlékpark kialakítása mellett voksolt, ám sajnálja azt, hogy a további 8 képviselő között
megtalálható félig magyar származású kollégáik nem csatlakoztak hozzájuk.

Beneš-dekrétumok: Komáromban mától templomi tábla őrzi a meghurcoltak
emlékét
2016. szeptember 24. – hirek.sk
„Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak. A beneši törvények miatt
meghurcolt komáromi magyarság emlékezetére állíttatta a Kecskés László Társaság és
Komárom városa 2016-ban“ – hirdeti az az emléktábla, amelyet szeptember 24-én
ökumenikus istentisztelet keretén belül lepleztek le a Szent András templomban, az ez
alkalomból felújított I. világháborús áldozatok táblája alatt.

Elhallgatott kérdéseink, nem létező válaszaink
2016. szeptember 24. – Tokár Géza – Új Szó
„Szlovákiában parlamenti választásokat tartottak március 5-én. Alig két héttel később,
március 23-án megalakult az új kormány, a Smer, az SNS és az azóta megszűnt Sieť mellett a
Híd részvételével, miközben nyilvánvalóvá vált az is, hogy az MKP a parlamenten kívül
marad. Az elmúlt fél évben az MKP lassan lábadozott, a Híd pedig újabb tárcák vezetésébe
kapott beleszólást. Ez történt a politikában – eseménydús, elvileg a közgondolkodást
inspiráló időszak volt. Ugyanakkor, ha számot vetünk azzal, miként alakultak a magyar
vonatkozású közéleti események, nem látunk érdemi fejleményt. A felvidéki magyar
értelmiség, a civil szféra és a társadalom mellett elszaladtak az események, nem tettük fel és
tárgyaltuk meg a kérdést, hogy ebben a helyzetben egyáltalán mit várhatunk el magunktól,
képviseletünktől, szervezeteinktől vagy éppen a magyar közösségtől.”
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2016. szeptember 24. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának Naszvadon megtartott ülésén Kocur Lászlót
választották meg a párt igazgatójának. Menyhárt József pártelnök kijelentette, az új igazgató
olyan tudást hoz, ami javítja a kommunikációt. Kocur László idáig a média világában
dolgozott, a rádió magyar adása és az Új Szó munkatársaként, ez utóbbinak egy évig
főszerkesztői tisztségét is ellátta. Tagja a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségnek, annak
korábban vezetője is volt.

Felvidék

Kocur László lett az MKP pártigazgatója

Párbeszédet pártbeszéd helyett
2016. szeptember 24. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának (MKP OT) mai ülése után a testület
közleményben fogalmazta meg a tanácskozás legfontosabb megállapításait. Az ülés után
Menyhárt József a párt elnöke és Őry Péter az Országos Tanács elnöke tájékoztatták a sajtó
képviselőit a Közleményben foglaltakról. Őry Péter elmondta: az OT a magyarságot érintő
kérdéseket vitatta meg. A legfontosabb döntés ezzel kapcsolatban a magyar-magyar
párbeszéd életre hívása. Az OT az országos elnökséget bízta meg azzal, hívja össze a Magyar
Érdekképviseleti és Egyeztető Tanácsot. Őry Péter szerint intézményesíteni kellene a szakmai
párbeszédet a magyarság megmaradása érdekében.

Menyhárt József együtt húz a csapattal

Zenta: Lakossági fórum a kvótareferendumról
2016. szeptember 23. – Vajdaság Ma
A kvótareferendummal kapcsolatban tartottak lakossági fórumot ma este Zentán, a Kertek
Helyi Közösségben, ahol a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete által életre hívott
rendezvény vendégei Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője, Erdély
Lenke, a VMSZ tartományi parlamenti képviselője, valamint Fehér László és Újhelyi Nándor,
a VMSZ Intéző Bizottságának tagjai voltak.

Vajdaság

2016. szeptember 25. – Felvidék Ma
Az MKP Országos Tanácsának ülése az elmúlt száz napnak is a lezárása volt. A tisztújító
közgyűlés óta ugyanis most először ülésezett a Tanács. Menyhárt József elnök többször
hangsúlyozta, a 105 nap alatt több járási szervezetet meglátogatott, számos tárgyaláson van
túl. A tapasztalatairól kérdezte a Felvidék Ma.

Márton Áron életét bemutató vándorkiállítás nyílt Bácsfeketehegyen
2016. szeptember 24. – Vajdaság Ma
A 22 ével ezelőtt megalapított Vajdasági Pax Romana idei tanulmányi napját
Bácsfeketehegyen tartották, ahol az ökumenikus istentiszteletet és az előadásokat követően
megnyílt a 120 évvel ezelőtt született Márton Áron erdélyi püspök életét és szolgálatát
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Óbecse: Ifjúsági nemzetpolitikai szeminárium a magyarságot érintő kérdésekről
2016. szeptember 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
A migránsválságról, Szerbia európai uniós integrációjáról, a magyar nemzetpolitika céljairól,
valamint a szülőföldön való boldogulás lehetőségeiről tartottak előadást szombaton Óbecsén
a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Ifjúsági Fóruma és a Fidelitas háromnapos
nemzetpolitikai szemináriumán. A migránsválság következményeiről, illetve az EU-s politika
tanácstalanságáról értekezett Böröcz László, a Fidelitas elnöke is. Szerinte Európa nem tudja
kezelni a kérdést, ugyanakkor nem Európában, hanem a helyszínen kell megoldani a
problémákat. A Vajdaságban rejlő lehetőségek című panelbeszélgetésen Kántor Zoltán, a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója az autonómia létrehozását emelte ki a közösségek
megmaradásának egyik kulcspontjaként. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkár kiemelte, hogy a szülőföldön való megmaradáshoz az oktatás támogatása mellett
gazdasági támogatásra is szükség van.

Vajdaság

bemutató vándorkiállítás. A szakmai napon felszólalt Pirityiné Szabó Judit, a magyar
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kapcsolattartási főosztályvezetője,
valamint előadást tartott Jókai Anna író is.

A Magyar Szó igazgatójának Ökrész Rozáliát, főszerkesztőnek Varjú Mártát
nevezték ki
2016. szeptember 25. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A Magyar Szó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testülete egyhangú döntéssel Ökrész Rozáliát
nevezte ki a vállalat igazgatójának, főszerkesztőnek pedig Varjú Mártát a napilap élére
pénteken. Mindketten az említett tisztségeket töltötték be az elmúlt időszakban. A Magyar
Nemzeti Tanács csütörtöki ülésén adott jóváhagyást a kinevezésükre.

A nagybecskereki leánykollégium fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte
2016. szeptember 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
A nagybecskereki székesegyházban hálaadó szentmisével kezdődött a Boldogasszony
Iskolanővérek leánykollégiumának jubileumi ünnepsége, amelyet msgr. dr. Német László
megyéspüspök celebrált paptestvéreivel együtt. Köszöntőjében elmondta, a hálaadó
szentmise jó alkalom, hogy megköszönjék mindenkinek a munkáját, a segítségét,
szentbeszédében pedig a jubileum kapcsán a nővérek áldozatos munkáját méltatta. Az
anyaország képviseletében dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkára mondott köszöntőt. Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár is
köszöntötte az egybegyűlteket, a leánykollégium fontosságát méltatta.
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2016. szeptember 23. – MTI, karpatalja.ma, kormany.hu, Webrádió, gondola.hu
Háromnapos ünnepi rendezvénysorozat kezdődött pénteken Beregszászon Beregfeszt
Hazaváró Fesztivál elnevezéssel, amelynek fő célja, hogy alkalmat teremtsen a városból az
utóbbi években kényszerből külföldre távozott lakosok számára a hazalátogatáshoz. A
beregszásziakat és a fesztivál több ezres közönségét a magyar kormány nevében köszöntő
Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és fejlesztési
feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos a többi között
hangsúlyozta, hogy Magyarország mindig megbízható szövetségese lesz Ukrajnának, és
nemcsak a Kárpátalján élő magyarokat, hanem a térségben élő többségi nemzet tagjait is
támogatni fogja erejéhez mérten.

Kárpátalja

Hazaváró Fesztivál kezdődött Beregszászon

Ünnepélyes tanévnyitót tartott a beregszászi magyar főiskola
2016. szeptember 23. – MTI, karpatalja.ma, Magyar Hírlap, Webrádió
Kilencvenöt első évfolyamos hallgató ünnepélyes diákká avatásával nyitotta meg a 20162017-es tanévet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola pénteken Beregszászon. A
beregszászi református templomban tartott ünnepségen elmondott ünnepi beszédében Orosz
Ildikó, a főiskola rektora ismertette a felsőoktatási intézmény eltelt egy évben elért
eredményeit, és vázolta az új tanévre kitűzött céljait, jelezve, hogy befejezéséhez közeledik két
új kollégium és egy sportkomplexum építése, valamint egy gyümölcstermesztési kísérleti
telep és magashegyi kutatóállomás létesítése. Mint hangsúlyozta, az idén nagyon keresettek
voltak a főiskola végzősei, ami elsősorban annak köszönhető, hogy mintegy 200 pedagógus
távozott külföldre a kárpátaljai magyar iskolákból, és 80 álláshelyet még nem sikerült
betölteni.

Rákóczi Szövetség: beiratkozási ösztöndíjakat adnak át Kárpátalján
2016. szeptember 23. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja, Kárpátinfo
Kárpátalján, a Felső-Tisza-vidéken 173 magyar iskolakezdő veheti át ösztöndíját a Rákóczi
Szövetség beiratkozási programja keretében szeptember 26-án és 27-én - közölte a szervezet
az MTI-vel. A szövetség közleményében emlékeztetett: a beiratkozási program 2004 óta zajlik
annak érdekében, hogy minél több külhoni magyar család merje vállalni gyermeke magyar
tannyelvű iskolába íratását, vállalva ezzel a magyar közösségek megmaradását is. A program
a Felvidéken indult és az ott elért pozitív eredmények alapján - a szlovákiai magyar
iskolakezdők száma az utóbbi években stabilizálódott, az elmúlt két évben növekedett terjesztette ki a szövetség olyan kárpátaljai, erdélyi és délvidéki területekre, ahol az
asszimilációs folyamatok felgyorsultak. Az ösztöndíj értéke 10 ezer forint, amit támogatási
szerződés keretében vehetnek át az iskolakezdők szülei.

Ljubov Nepop: Az ukrán-magyar kapcsolatban Debrecen lehet a híd
2016. szeptember 25. – karpatalja.ma
Ukrajna magyarországi nagykövete a vidéki városok közül elsőként Debrecent látogatta meg.
Ljubov Nepop szeptember 23-án gazdasági fórum elindításában állapodott Papp László
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2016. szeptember 23. – Új Magyar Képes Újság
Egy rendkívül sikeres gazdasági fórumot hozott tető alá a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.
eszéki irodája és Magyarország eszéki főkonzulátusa. A helyiek mellett Magyarországról és
Szerbiából érkeztek az élelmiszeripar és turizmus ágazatok képviselői, hogy megvitassák a
regionális együttműködési lehetőségeket.

Népek vasárnapja Bécsben
2016. szeptember 24. – volksgruppen.orf.at
Boldog emlékezetű König bíboros püspöksége óta a Népek Vasárnapját hagyományosan
szeptemberben rendezik meg a Bécsi főegyházmegyében. Erre az alkalomra a Bécsi
főegyházmegye területén élő különböző anyanyelvű európai származású népcsoportok
egyházközségei vesznek részt.
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Horvátország

Sikeres volt az eszéki gazdasági fórum

Őrvidék

polgármesterrel. A fórumot a tervek szerint novemberben rendezik meg a városban.
Debrecenben, novemberben üzleti fórumot fogunk létrehozni. Ott nem csak a debreceni
gazdasági élet főszereplőit, hanem az egész magyar gazdaságot megtestesítő vállalati szektort
tudjuk asztalhoz ültetni az ukrán vállalatvezetőkkel – mondta el Papp László polgármester.

11

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 23. – Kossuth Rádió
Nem nézi jó szemmel az RMDSZ udvarhelyszéki szervezete, hogy Biró Zsolt
udvarhelyszéki jelöltként befutó helyen induljon az RMDSZ listáján
Nem nézik jó szemmel az RMDSZ udvarhelyszéki szervezteténél, hogy a párt országos
vezetősége és a Magyar Polgári Párt, az MPP megállapodása szerint Biró Zsolt MPP-elnök
udvarhelyszéki jelöltként induljon befutó helyen az RMDSZ listáján a romániai parlamenti
választásokon. Tegnap Udvarhelyszéken rangsoróló ülést tartott a helyi RMDSZ és a
képviselőjelöltek közül Birtalan Józsefet választották az első helyre.
Arad megyében egyértelmű az RMDSZ képviselőjelöltjeinek rangsora
Arad megyében egyértelmű az RMDSZ képviselőjelöltjeinek rangsora, hiszen a szórványnak
számító megyében nincs MPP szervezet, az EMNP pedig nem indít ellenjelöltet a decemberi
romániai parlamenti választásokon. Aradon nemrég rangsorolták a jelölteket, s a tét az, hogy
siekerül-e a megye magyarságának megszerezni egy bukaresti mandátumot. A szenátori
jelöltlistát Király András, a képviselőjelöltit Faragó Péter vezeti.
Tanévnyitó a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán
Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán pénteken tartották az
intézmény ünnepélyes tanévnyitóját. Az értelmiség utánpótlása záloga a kárpátaljai magyar
megmaradásának. Idén közel 100 elsős hallgató kezdte meg tanulmányait a magyar állam
által finanszírozott intézményben. Az összlétszám több mint ezer.
BeregFest – Hazaváró fesztivál Beregszászon
Háromnapos ünnepi rendezvénysorozat kezdődött Beregszászon BeregFest – Hazaváró
fesztivál elnevezéssel. Fő célja, hogy alkalmat teremtsen a városból külföldre távozott lakosok
számára, hogy hazalátogassanak. A látogatókat sportrendezvényekkel, kiállításokkal,
vásárral, koncertekkel, esti tüzijátékkal várják haza. A Határok nélkül riportere elsőként
Grezsa István kormánybiztost kérdezte.
Csíkszeredában tartott regionális ülést a Kárpát-medencei Magyar Gazdák
Egyeztető Fóruma
Csíkszeredába pénteken tartotta reginális ülését a Kárpát-medencei Magyar Gazdák
Egyeztető Fóruma. A résztvevők áttekintették a romániai, benne a székelyföldi
gazdatársadalom gondjat, és keresték a közös Kárpát-medencei megoldásokat.
A vajdasági kistermelők érvényesüléséért harcol a VMSZ a szerb parlamentben
A vajdasági mezőgazdaság mindig híres volt és most is nagy lehetőségek vannak benne, a
kistermelők érvényesülését azonban gátolja, hogy termékeiket nem árusíthatják hivatalosan.
A Vajdasági Magyar Szövetség államtitkári szinten próbálja megoldani a problémát.
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Határok nélkül
2016. szeptember 24. – Kossuth Rádió
Én úgy elcsodálkoztam, hogy ekkora nagy ember ilyen egyszerűen él - erről is
mesél Márton Áron erdélyi püspök unokaöccse, Márton Gerő, majd Bara Ferenc csíkdámfalvi
plébános idézi fel a püspök életének utolsó napjait
A Márton Áron Emlékév utolsó nagy eseményére készül az erdélyi római katolikus
egyházmegye - Erdély nagy püspökének földi maradványait egy, a gyulafehérvári
székesegyházban elhelyezett szarkofágba helyezik, miután szeptember elején kihantolták az
altemplom kriptájából. Az ünnepi eseményt a püspöki dóm és az egyházmegye búcsúján,
Szent Mihály napján tartják. A most következő összeállításban Márton Áronra emlékezik
unokaöccse, Márton Gerő, majd Bara Ferenc csíkdámfalvi plébános idézi fel a püspök
életének utolsó napjait.
Javában tart a IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál Füleken
Utcaszínház, kamara előadás, gólyalábas és bábszínház, vígjáték, mese és improvizációs játék
egyaránt várja a IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztiválra látogatókat Füleken. A fesztivált
szervező Városi Művelődési Központ idén a színház szerelmeseit kilenc délutáni és esti
előadással, valamint nyolc diákelőadással várja szeptembertől novemberig.
Az első bemutatott darabok kötődjenek a városhoz és helybéli szerzők alkotásai
legyenek - egy 125 éves hagyomány szerint indul az évad Szatmárnémetiben
Még mindig színház! A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György magyar nyelvű
társulata, már a felújított színházban kezdi az évadot. Ragaszkodnak a 125 évvel ezelőtt
megfogalmazott elváráshoz, hogy az első bemutatott darabok kötődjenek a városhoz és a
helybéli szerzők darabjai kerüljenek a közönség elé. Erről is mesélt Bessenyei Gedő István
színi direktor a Határok nélkül munkatársának.
Szülőföldem szép határa – Televíziós, rádiós fesztivál az Európában élő
nemzetiségek kulturális örökségének, hétköznapi gondjainak bemutatásáról
Több magyar produkciót is díjaztak az Ungvár melletti Börvingesen megtartott Szülőföldem
szép határa nemzetközi kisebbségi televíziós és rádiós fesztiválon. Az idén 18. alkalommal
megrendezett seregszemle célja olyan dokumentumfilmek, televíziós és rádiós produkciók
készítésének és bemutatásának ösztönzése, amelyek hozzájárulnak az Európában élő
nemzetiségek kulturális örökségének a megőrzéséhez, hétköznapi gondjainak a
megoldásához.
Ha egy monda elveszik, akkor vele együtt tűnik el történelmünk, irodalmunk egy
darabja is - vallja Farkas Ottó újságíró, a Gortva völgye mondavilágának kiváló
ismerője.
A Medvesalja és a Gortva völgye nagyon gazdag hagyományokban, szokásokban. A
mondavilága pedig egészen különleges – halljuk a Határok nélkül munkatársának
riportjában, aki először a ragadvány nevekről kérdezte.
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Határok nélkül
2016. szeptember 25. – Kossuth Rádió
(Összefoglaló az elmúlt hét adásaiból)
Politikai nyilatkozat a jog asztalánál: Az európai kisebbségvédelmi
javaslatcsomag elleni román álláspontról is beszélt Budapesten Vincze Lóránt
FUEN-elnök
A Kárpát-medencei magyarság törekvéseit nemcsak a szomszédos államokban zajló
párbeszéddel, érdekvédelmi fellépéssel, nemcsak az anyaországi nemzetpolitikával, hanem a
nemzetközi szervezetek közreműködésével is lehet támogatni, ez utóbbihoz tartozik az
Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN, amelynek nyár óta magyar elnöke van, az
RMDSZ-es Vincze Lóránt személyében – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet konferenciáját az intézmény igazgatója, Kántor Zoltán és
Potápi Árpád János államtitkár a Magyarság Házában, a Budai Várban. Az előadók között
volt Heinek Ottó, a magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke, a felvidéki
Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke és Vince Lóránt FUEN-elnök. Utóbbi
beszámolt arról, hogy pénteken az Európai Unió Luxemburgi Törvényszéke tárgyalta azt a
pert, amelyet a FUEN, az RMDSZ és Dél-Tirol kormányzója, valamint az ottani néppárt és a
belgiumi németek indítottak az Európai Bizottság ellen. Brüsszel ugyanis nem fogadta be a
nemzetiségek jogvédelmére vonatkozó polgári kezdeményezésüket. Nem engedélyezte, hogy
elkezdjék gyűjteni egymillió európai polgár aláírását azért, hogy rákényszerítsék az Európai
Uniót egy kisebbségvédelmi norma elfogadására. A kisebbségvédelmi javaslatcsomag
anyanyelvi, oktatási és kulturális kérdések mellett tartalmazza például a regionális politikát, a
diszkriminációellenességet, az európai parlamenti képviseletet. A Határok nélkül munkatársa
előbb Vincze Lóránttal, majd a felvidéki Magyar Közösség Pártja elnökével, Menyhárt
Józseffel beszélgetett, aki elmondta: ingyenes anyanyelvi igazságszolgáltatásért lép fel a
Magyar Közösség Pártja, egyúttal szlovákiai magyar fórumot szeretne összehívni minden
fontos téma megbeszélésére.
Magyar élet a diaszpórában – Kufstein Konferencia Felsőpulyán
Új migránsok Európában - magyar migráció az Európai Unió tagországaiban címmel
rendezte meg az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége
Felsőpulyán azt a hagyományos kétévenkénti nemzetközi tanácskozást, amelyet az alapítás
helyéről Kufstein konferencia néven emleget a diaszpóra magyarsága. A múlt hét végén
tartott idei tanácskozás azt a kérdést állította középpontba, hogy mi a válaszuk a nyugateurópai magyaroknak, valamint maguknak a kint munkát vállaló magyar közösségeknek a
mobilitással járó kihívásokra. Sikerült-e őket bevonni a hagyományos szervezetek
közösségébe, s ha igen, miként? Egyáltalán részt akarnak-e venni a kinti magyar életvben.
Erről szólt a házigazda, az ausztriai magyar szervezetek elnökének, Hollós Józsefnek az
előadása is.
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650 magyar származású fiatalt fogad, illetve táboroztat a világ minden részéből
a Rákóczi Szövetség
650 magyar származású fiatalt fogad, illetve táboroztat a világ minden részéből a Rákóczi
Szövetség a Magyar Diaszpóra Tanács kérésére. A 10 és 25 év közötti zömmel nyugat-európai,
észak-és dél-amerikai, valamint ausztráliai diákok nem egyszerre érkeznek, hanem
turnusokban, szeptembertől júniusig. És ugyanezen időszak alatt még 1850 Kárpát-medencei
mélyszórványban élő magyar fiatal is érkezik például a Bánság romániai és szerbiai részéből,
a kárpátaljai Felső-Tisza mentéről, vagy Dél-Erdélyből, Moldvából. Mindez a Határtalanul
iskolakiránduló program része.
Székelyföldre látogatnak Hódmezővásárhely érettségi előtt álló diákjai
A Határtalanul program keretében Hódmezővásárhely összes érettségi előtt álló diákja
Székelyföldre látogat. Az első csoport hétfőn indult, összesen mintegy 350 fő utazik a
következő hetekben a körútra. Az alföldi városban hátfőn harangozta be a programot Grezsa
István kormánybiztos.

Kárpát Expressz
2016. szeptember 24. – M1
Az ’56-os hősök tiszteletére rendeztek konferenciát
Az 1956-os forradalom mártírjaira emlékeztek a Külgazdasági és Külügyminisztériumban
rendezett Nem haltatok meg hiába elnevezésű konferencián. ’56 emlékezete nem csak a
magyarság nemzeti öntudatában tölt be kiemelkedő szerepet, de a világ szinte valamennyi
népe tud róla, hogy mi történt itt hatvan évvel ezelőtt.
Bemutatkozik Nagy György kovácsmester
Az erdővidéki Olasztelekre látogató minden bizonnyal rácsodálkozik a falu középpontjában
található Daniel kastélyra, amelynek építését a 17. század elejére teszik. Az idők során az
épületet többször átalakították. Jelenlegi tulajdonosai is felújított nemrég, hogy
kastélyszállóként működtessék. A kastély egyik dísze a kovácsolt vaskapu. A kapu készítője, az
olaszteleki kovácsműhelyben dolgozó, számos díjjal büszkélkedő Nagy György díszműkovács
ma is édesapjától örökölt szerszámokkal dolgozik.
Honti Kulturális Napok
Napkon át nagy volt a sürgés-forgás a felvidéki Ipolyság főterén. Idén harmincötödik
alkalommal rendezték meg a Honti Kulturális Napokat. Az esemény hatalmas múltra tekint
vissza és idén is nagy sikerrel zajlott.
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Hatodik Brassói Magyar Napok
Igazi parasztfurulya hangja hívta a látogatókat a koronás címerrel díszített egykori városháza
szomszédságában rendezett hagyományos termékek vásárába, a hatodik Brassói Magyar
Napokon. A sátrak alatti asztalokon vonzóan sorakoztak az igényes kézműves termékek, a
vásárlók között sok turista is megfordult.

Térkép
2016. szeptember 24. – Duna World
Adakozó szelíd motorosok – jótékonysági akció Magyarfürtösön
Ahogy az ember halad a korral, egyre inkább érzi, hogy jobb adni, mint kapni. Így vannak
ezzel a szászrégeni motorosok is, akik a mezőségi tanyavilágból származó nehéz sorsú
gyerekek szórványkollégiumának segítettek. Jótékonysági motorostalálkozót szerveztek, ahol
1600 euró gyűlt össze.
Október 1-jén rózsaszínbe öltözik Szatmérnémeti
Október 1-jén rózsaszínbe öltözik Szatmérnémeti. Ekkor emlékeznek meg ugyanis a mellrák
elleni küzdelem világnapjáról. A szervezők figyelemfelkeltő sétával, tanácsadással és
koncerttel várják a résztvevőket. A rendezvénnyel szeretnék felhívni a figyelmet a rendszeres
szűrővizsgálat fontosságára.
Ahol a munka öröm, ott az élet boldogság – egy felvidéki magyar vállalkozó
sikere
Ahol a munka öröm, ott az élet boldogság – ez a mottója annak a felvidéki magyar fiatal
méhésznek, aki ugyan egyelőre csak szabadidejét szenteli méheinek és a mézkészítésnek, de
álma az, hogy a Felvidéken még gyerekcipőben járó méhészturizmussal is foglalkozzon.
A Kárpát-medencei kis- és középvárosok szerepéről tanácskoztak Nagyváradon
A Kárpát-medencei kis- és középvárosok szerepéről tanácskoztak Nagyváradon, a Magyar
Regionális Tudományi Társaság vándorgyűlésén, ahol l10 regionális kutatásokkal foglalkozó
szakember mondta el véleményét a témában.
A szülőföldön való boldogulást tartja szem előtt egy vajdasági biotermékeket
előállító pár
A szülőföldön való boldogulást tartja szem előtt egy vajdasági biotermékeket előállító pár. Az
egészséges élelmiszereket főként helyi alapanyagokból állítják elő. A Topolya mellett élő
Truzsinszki család arra bíztatja a fiatalokat, hogy merjenek kísérletezni, még ha az eleinte
nem is hoz nyereséget.
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Sikeres a Pro Agricultura Carpatika szervezet Első Lépés nevű programja
Elsősorban a kárpátaljai magyar gazdák támogatását tűzte ki célul a Pro Agricultura
Carpatika. A Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány a termelőknek szóló szakmai
tanácsadások mellett segítséget nyújt a több gyermeket nevelő, hátrányos helyzetű
családoknak is. Az Első lépés nevű programjukra eddig több mint 100 család pályázott
sikeresen.
Izgalmas alkotások a 10. Ars Sacra fesztiválon
Izgalmas alkotásokat láthatott a közönség a 10. Ars Sacra fesztiválon, amely elnyerte az
európai fesztiválszövetség minősítését is. Az Ars Sacra fesztivál célja a remény jeleinek
felmutatása a kultúrában, illetve, hogy a művészet eszközeivel segítse Európát, hogy
visszataláljon gyökereihez.
Külhoni magyar értéktár – az erdélyi kürtőskalács és a felvidéki kurtaszoknya
Szeptember 25-én a közmédia egész napon át tartó Szent Mihály napi műsorral mutatja be a
hungarikumokat. Az értéktár elengedhetetlen részét képezi az erdélyi kürtőskalács és a
felvidéki kurtaszoknya is.

Öt kontinens
2016. szeptember 24. – Duna World
Az összetartozás
műsorfolyamának

erősítése

a

célja

a

közmédia

Szent

Mihály

napi

Magyarságunknak vannak olyan kiemelkedő értékei, amelyek külföldön és belföldön egyaránt
nemzeti értékként tartanak számon. Ilyen minden, a történelem és jelenkor során
felhalmozott és megőrzött szellemi és anyagi innovációs érték és termék, amely a magyarság
csúcsteljesítménye. Vasárnap a hungarikumok jegyében szólítja meg a nézőket a közmédia
Szent Mihály napi műsorfolyamában, amelynek célja az összetartozás erősítése és a
hagyományok tisztelete.
Nagy sikerrel zárult a New York-i Magyar Kulturális Intézet által rendezett
Modernity X Hungary fesztivál
A New York-i Magy Kulturális Intézet kicsi, ám annál nagyob hírű magyar kulturális központ
Amerikában. Legutóbb az általuk rendezett Modernity X Hungary fesztiváltól volt hangos az
amerikai sajtó, amely számos kiállítással, jazz és komolyzenei koncerttel hívta fel magára a
figyelmet az amerikai városban.
Idén is megrendezték a Côte d'Azur-on az egyesületek ünnepét
Idén is megrendezték a Côte d'Azur-on az egyesületek ünnepét, amelynek célja, hogy a DélFranciaországban működő egyesületek bemutatkozzanak a nagyközönség előtt. A Nizza
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közelében tartott fesztiválon a 45 egyesület között a cote d’azur-i francia magyar egyesület is
képviseltette magát, természetesen magyar specialitásokkal.
Négy féle látásmód – a Visegrádi Négyek országainak fotókiállítása Párizsban
A párizsi Magyar Intézetben a visegrádi együttműködés megalakulásának 25. évfordulója
alkalmából rendhagyó kiállítás nyitotta meg kapuit. A magyar, lengyel, szlovák és cseh
intézetek együtt mutatják be a párizsi közönségnek a négy tagország 1-1 fotógráfusának
egyedülálló látásmódját.
Idén is megrendezték az Ars Sacra Fesztivált
Minden év szeptemberének harmadik hétvégéjén megrendezésre kerül az Ars Sacra fesztivál.
Magyarországon először Budapesten rendezték meg, majd az évek során országossá vált. A
rendezvény célja, hogy a művészet erejével segítse Európát visszatalálni gyökereihez. A
rendezvényhez Magyarország legnagyobb múzeumai, kulturális központjai, számos galéria,
templom és művész is csatlakozott.
Magyar ízek fesztiválja Ausztráliában
Harmadik alkalommal rendezte meg a Sydney-ben élő magyarság a Taste of Hungary
fesztivált. Több szervezet és intézmény is képviseltette magát a rendezvényen, így a Szent
Erzsébet Otthon, a cserkészek, a Sydney-i Magyar Iskola és a Sydney-i Magyar Református
Egyház is.
A jövő záloga – gyermekprogramok sikere Wales-ben
A Wales-ben élő magyarság összetétele igen vegyes képet mutat. A magyarok által sűrűbben
lakottak a dél-wales-i városok, ám a régióban állandó magyar ház nincs. A néhány éve
létrehozott Hungarian Society of Wales-nek köszönhetően azonban ünnepeinken mindig
találkoznak a magyar közösség tagjai.
Egy Corvin-közi forradalmár hat évtizede Dél-Afrikában
Nagy Ferenc csaknem 60 éve él Dél-Afrikában, de magyarnak született és magyarként is fog
meghalni. Az 1956-os forradalom után kénytelen volt elhagyni Magyarországot, mivel ő is
részt vett a harcokban. A Vöröskereszt segítséggel Dél-Afrikában lelt új otthonra, ahol virágzó
farmot ezt évtizedek óta.
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