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Vezető hírek

Mégis aktívabbak voltak a határon túliak a magyarországi szavazóknál
2016. október 7. – MTI, Új Szó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirado.hu, Pannon RTV
A népszavazásra beérkezett összes levélszavazat összeszámlálásával csütörtökön késő este
végeztek a Nemzeti Választási Iroda munkatársai. Pállfy Ilona, az NVI elnöke szerint a 274
627 választási névjegyzékben regisztrált, határon túl élő, állandó magyarországi lakcímmel
nem rendelkező állampolgártól 154 ezer levélszavazat érkezett – ez nem sokkal marad el a
2014-es adatoktól, akkor 158 ezren voksoltak. Akkor azonban még kevesebb, 194 ezer
regisztrált határon túli szavazó volt. A 154 ezer levélszavazatból 130 ezer érvényes – bár még
így is kiugró, 15,4 százaléknyi az érvénytelen szavazatok aránya, ez az arány is jobb, mint a
2014-es országgyűlési választásokon, amikor 158 ezerből 128 ezer volt érvényes. Ha minden
szavazat érvényes lett volna, a levélszavazók körében több mint 50 százalékos lett volna a
részvételi arány, így azonban nem sokkal ugyan, de a határon túliak körében sem lett
érvényes a népszavazás. A 47,6 százalék azonban magasabb, mint a népszavazás 41,31
százalékos aránya.

Potápi: Márton Áron példakép az egész nemzet előtt
2016. október 8. – MTI, Magyar Hírlap, Webrádió
Szombaton az innsbrucki Magyar Házban ünnepélyesen megnyitották a Márton Áron élete és
munkássága című kiállítást. Potápi Árpád János a nyitóbeszédében kiemelte: „Márton Áron
hitte, hogy kötelességgel tartozik azért a népért, amely rá bízatott”. Az államtitkár arról is
beszélt, hogy 2015 decemberében azzal a céllal hirdették meg az emlékévet, hogy széles
körben megismertessék a püspök példás életútját. Mint mondta: „az év során számtalanszor
tapasztalhattuk meg azt, hogy a püspök úr még ma is munkálkodik közöttünk: össze tud
kapcsolni minket nagy földrajzi távolságok ellenére is”. Az államtitkár az MTI-nek adott
nyilatkozatában hangsúlyozta: a programsorozattal támogatni szeretnék Erdély püspökének
boldoggá, majd a szentté avatását.

Választások: nem indul az EMNP, függetleneket támogathat
2016. október 7. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) nem állít jelöltlistákat a decemberben tartandó
parlamenti választásokra – döntötte el pénteki kolozsvári ülésén a párt országos
választmánya. A választmány ugyanakkor biztosította annak a lehetőségét a megyei
szervezetei számára, hogy az országos elnökség egyetértésével független jelölteket
támogassanak. Szilágyi Zsolt EMNP-elnök az MTI-nek elmondta, belátták, hogy a
Romániában hat százalékot kitevő magyarság két – egymással versenyző – pártja nem lépheti
át az ötszázalékos választási küszöböt. Hozzátette, hogy az alternatív küszöb azoknak a
pártoknak is biztosítja a parlamenti bejutást, amelyek négy megyében legalább húsz
százalékos szavazatarányt érnek el, de szerinte ezt is az RMDSZ kedvéért iktatták a törvénybe,
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és az RMDSZ-re méretezték. Úgy vélte: két magyar alakulat az alternatív küszöböt sem
teljesítheti.

Szimbólumaink ma a legfontosabb kifejezői identitásunknak
2016. október 8. – MTI, kormany.hu
„Ebben az alkotásban is ott találhatóak mindazok a jelképek, amelyeket a székelyek évezredes
történelmük során megtartottak. Szimbólumaink ma a legfontosabb kifejezői
identitásunknak, amelyeknek megőrzésével nemcsak a múltunkhoz ragaszkodunk, hanem a
közösséghez való tartozásunkat is kimutatjuk” – mondta Dr. Szilágyi Péter, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára szombaton a felsősófalvai
székelykapu átadásán.

Erdély

Tőkés összefoglalta a Csűrynek tulajdonított jelentéseket
2016. október 7. – Krónika, Bihari Napló
Brosúrát jelentetett meg Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke azokból a jelentésekből, amelyeket állítása szerint Csűry
István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) újabb mandátumra pályázó
püspöke adott egykor a kommunista politikai rendőrségnek. A nyomtatványt Tőkés László
pénteki, nagyváradi sajtótájékoztatóján mutatta be az újságíróknak. Az immár
fénymásolatban is tartalmazza azokat a besúgói jelentéseket, amelyek az EP-képviselő szerint
„egyértelműen bizonyítják Csűry István, alias Kiss, alias Roșescu, alias Chiș Geza kollaboránsi
múltját".

Magyari Tivadart indítja a diaszpórában képviselőjelöltnek az RMDSZ
2016. október 7. – transindex.ro
Magyari Tivadar lesz az RMDSZ képviselőjelöltje a diaszpórában - tudta meg a Transindex
Kovács Péter kampányfőnöktől. „Az RMDSZ minden egyes megyében és a külföldi körzetben
tejes lista indítására törekszik. Teljesen természetes, hogy mindenhol van jelöltünk, mert
minden megyében szoktunk szavazatot kapni, illetve, ha teljes listát indítunk, akkor a
kampányban a műsoridő beosztása szempontjából, illetve az urnabiztosok nevesítése
szempontjából is nagyobb előnyt élvezünk” - mondta az RMDSZ ügyvezető elnöke. Mivel a
külföldi körzetből történő mandátumszerzés esélye nem nulla, de nem is túl nagy, igyekeztek
olyan személyt indítani, akit a szélesebb nyilvánosság is ismer.

Kovács Péter: kérjük az EMNP megyei szervezeteit, hogy döntsenek az RMDSZ
jelöltjeinek támogatása mellett
2016. október 7. – transindex.ro
„Nem meglepő a döntés, én a júliusban megszervezett EU-táborban mondtam, hogy a döntés
formailag nincs meghozva, de várhatóan az EMNP nem indul, és függetleneket támogat" reagált az RMDSZ ügyvezető elnöke, a szövetség parlamenti választási kampányfőnöke a
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Néppárt választmányának erre vonatkozó pénteki döntésére. Az EMNP Választmánya
döntése szerint a megyei szervezeteik független jelöltek támogatása mellett dönthetnek az
elnökséggel való konzultálást követően. "Mindenképpen méltányolandó a döntésük, két
szempontból: az egyik, hogy nem rontják a magyar képviselet esélyeit azáltal, hogy jelölteket
indítanak. A másik, hogy a 2012 óta megszervezett választások eredményeiből a
következtetéseket levonva felismerték, hogy egy újabb választási kudarcba futna bele indulás
esetén a Néppárt, és ezt megpróbálják elkerülni" - vélekedett az Kovács Péter.

Hétfőn iktatja támogatói aláírásait az RMDSZ
2016. október 7. – maszol.ro, Krónika
Az RMDSZ hétfőn 16 órakor iktatja támogatói aláírásait a Központi Választási Irodában,
Bukarestben. Kovács Péter ügyvezető elnök pénteki tájékoztatója szerint bőven 200 ezer
feletti támogatói aláírást gyűjt össze a Szövetség, amelyről úgy véli: arra jogosítja fel az
RMDSZ-t, hogy erőteljesen folytassa felkészülését a parlamenti választásokra. „Egészen
pontos végleges adatokkal még nem tudunk szolgálni, hiszen a hétvége folyamán is fogadunk
aláírásokat megyei és területi szervezeteinktől. Az viszont már elmondható, hogy bőven
kétszázezer feletti aláírással számolunk eddig. Ezúton is köszönjük minden magyar
embernek, hogy megerősített bennünket az indulásban, összefogott velünk, a szövetségesünk
lesz ebben a megmérettetésben is” – hangsúlyozta Kovács Péter ügyvezető elnök.

Kelemen Hunor: a magyar közösség érdeke az összefogás és a belső szolidaritás
2016. október 7. – maszol.ro
Az RMDSZ-ben a nagy többség belátja, hogy a szövetségi érdekeket is érvényesíteni kell a
partikuláris érdekek mellett, és a későbbiekben gondolkozni kellene azon, miként lehet ezt az
elvet az alapszabályzatban is rögzíteni – jelentette ki a Maszolnak adott interjúban Kelemen
Hunor. A szövetségi elnököt a parlamenti jelöltlistákkal kapcsolatos döntések hátteréről és
tanulságairól kérdezték.

Bevonják, de leltáron marad az adomány székely zászló
2016. október 7. – maszol.ro, Erdély Ma
Az adomány székely zászló körüli botrány is bizonyítja, hogy Romániában intézményesítették
a kettős mércét – nyilatkozta a Maszol érdeklődésére Tamás Sándor. A háromszéki
önkormányzat elnökét annak kapcsán kérdezték, hogy a Kovászna megyei törvényszék
csütörtökön helyt adott a prefektúra keresetének, és arra kötelezi az önkormányzatot, hogy a
gyűlésteremből távolítsa el az adományként kapott székely zászlót.

Kelemen Hunor nem tudja, hogy tilos a szavazócédulát fotózni?
2016. október 8. – Krónika
Az RMDSZ Maros megyei szervezetének rangsoroló küldöttgyűlésén történteket
kommentálva Kelemen Hunor úgy nyilatkozott, nem ütközik törvénybe, ha valaki
lefényképezi a szavazócéduláját. Holott ez kihágásnak számít, és pénzbüntetés jár érte.
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Kelemen Hunor: ez a választás a jövőről, a biztonságról és a megújulásról szól
2016. október 8. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
Összegyűltek az aláírások, az ország minden megyéjében és külföldön is állít listát a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség a december 11-ei parlamenti választásra – közölte Kelemen
Hunor szövetségi elnök Temesváron, október 7-én a Temes megyei RMDSZ helyi
szervezeteinek képviselőivel tartott tanácskozásán. A bánsági megyének prioritás, hogy
megőrizze parlamenti képviseletét, az RMDSZ-nek pedig, hogy arányos képviseletet
biztosítson az erdélyi magyarságnak, éppen ezért a politizálás módjának változnia kell, ezt a
közérdeknek, a közjónak, a közösség szolgálatának kell még inkább alárendelni.

Aki szerint a közösség pozitívan fogadta, hogy az RMDSZ összefogott az MPPvel
2016. október 8. – szekelyhon.ro
A Kovászna megyei RMDSZ tíz nap alatt több mint 28 ezer aláírást gyűjtött a decemberi
parlamenti választásokon induló jelöltlistájának támogatására. „A jelöltek 80 százaléka új
ember. A közösség pozitívan fogadta, hogy összefogtunk a Magyar Polgári Párttal és egy
bejutó helyet átadtunk nekik a képviselői listán. Ezt bizonyítja az is, hogy tíz nap alatt több
mint 28 ezer támogató aláírást sikerült összegyűjtenünk” – nyilatkozta pénteken az Agerpres
hírügynökségnek Grüman Róbert, az RMDSZ Kovászna megyei szervezetének ügyvezető
elnöke.

Hiányoztak az október 6-i megemlékezésről az RMDSZ nagyjai
2016. október 8. – szekelyhon.ro
Aki részt vett az október 6-i marosvásárhelyi megemlékezésen, könnyen észrevehette, hogy a
Székely Vértanúk emlékoszlopánál felsorakozó politikusok közül hiányoztak az RMDSZ
vezetői és régi nagyjai. Brassai Zsombor, a főszervező megyei RMDSZ elnöke sajnálatának
adott hangot, mondván, hogy személyes ügyben aznap reggel Sepsiszentgyörgyre kellett
utaznia, és bármennyire is szeretett volna délután 5 óráig hazaérni, nem sikerült. Mint
megjegyezte, a megyei vezetést az ügyvezető elnök, Kovács Levente képviselte. Hiányzott
Balogh József politikai alelnök is, aki viszont szándékosan maradt távol. „Nem mentem el,
mert azt tapasztalom, hogy az RMDSZ megyei vezetőségének nincs helye az efféle
eseményeken. Ott volt viszont a fiatal gárda, amely félig-meddig már átvette a helyünket.
Nekik jól is jött a rendezvény, mert megmutathatták és hallathatták magukat, elvégre
választási kampányban vannak” – nyilatkozta Balogh.

Nincs bírság, de egyelőre zászlók sincsenek Erdőszentgyörgyön
2016. október 9. – Krónika, szekelyhon.ro
Lekerültek a zászlók az erdőszentgyörgyi RMDSZ-székházról még azelőtt, hogy megszületett
volna a törvényszék azon döntése, amely eltörölte a prefektúra által kirótt büntetést. Csibi
Attila szerint a törvényszéki döntés indoklásától függően visszatehetik a lobogókat.
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Marosszentgyörgy magyarsága ünnepelt
2016. október 9. – szekelyhon.ro
Másodszorra szervezték meg a Marosszentgyörgyi Magyar Közösség Napját. A szombati egész
napos rendezvény fő célja az volt, hogy a helybeliek jobban megismerjék egymást, közelebb
kerüljön ember az emberhez, de az is, hogy a szentgyörgyieknek bemutassák azokat a
szellemi, lelki és anyagi értékeket, amelyeket a helyi magyar emberek hoztak létre, őriztek
meg, adtak tovább.

Indulnak is, meg nem is
2016. október 9. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Az EMNP eddigi választási szerepléseinek, valamint a romániai
magyar politikai erőviszonyok ismeretében nem számít meglepetésnek az alakulat döntése,
miszerint nem vesz részt önállóan a decemberi parlamenti megmérettetésen. A párt már a
négy évvel ezelőtti törvényhozási választáson sem váltotta be az RMDSZ-szel szembeni
alternatíva megerősödésében bízók táborának reményeit, hiszen a képviselőházi és a
szenátusi jelöltlistája még a szavazatok egy százalékát sem szerezte meg. És nem sikerült az
áttörés az idei helyhatósági választáson sem, amelyen az öt évvel ezelőtt létrehozott alakulat
nemhogy látványos „térhódítást” nem ért el az erdélyi önkormányzatokban, de addigi
pozícióit is alig-alig tartotta meg. Ekképpen még úgy is lehetetlen küldetés lett volna
jelöltlistákkal nekivágni a decembernek, hogy az EMNP elmondhatja magáról: egyedül
képvisel alternatívát az RMDSZ–MPP alkotta szövetséggel szemben az erdélyi magyar
politikai palettán”.

Felvidék

Robert Fico: „Teljes mértékben elfogadjuk a magyarországi kvótareferendum
eredményét”
2016. október 7. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
„Szlovák miniszterelnökként és soros uniós elnökként is mondom, hogy teljes mértékben
elfogadjuk a magyarországi kvótareferendum eredményét, s a népszavazást legitim és
demokratikus eszköznek tartjuk” - jelentette ki Robert Fico miniszterelnök pénteken
Pozsonyban, miután tárgyalt Orbán Viktor magyar kormányfővel. A szlovák kormányfő a
szlovák-magyar kétoldalú kapcsolatokról is beszélt. Kiemelte: a mostani találkozón ismét
megerősítést nyert, hogy a kétoldalú kapcsolatok minden téren pozitív légkörben fejlődnek és
történelmileg a legjobb szinten vannak.

Oktatási és felvidéki magyar sorskérdések a Kerekasztal éves konferenciáján
2016. október 7. – hirek.sk
November 11-én és 12-én Érsekújvárban tartja éves konferenciáját a Szlovákiai Magyarok
Kerekasztala. A felvidéki magyar civil szervezeteket tömörítő kezdeményezés, mely nyitott,
politikai pártoktól független, önkéntes és informális intézményként működik, ezúttal
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kétnapos eseményt szervez, melyre a tagszervezeteit és a szlovákiai magyar civil élet
képviselőit várja.

Lakossági fórumot tartott a Most-Híd Illésházán
2016. október 8. – Felvidék Ma
Illésházán, a helyi kultúrházban október 7-én, a kora esti lakossági fórumon négy miért
kérdésre próbált választ adni Bugár Béla, a parlament alelnöke, Érsek Árpád közlekedési
miniszter, valamint Gál Gábor, a Most-Híd parlamenti frakciójának vezetője. Bugár Béla
elmondta, azért léptek be a kormánykoalícióba, mert most tapasztalták először, hogy a
javaslataikat elfogadják és a megállapodásokhoz a partnerek tartják magukat. Fontos volt
felelősséggel döntést hozniuk, hogy felvállaljanak-e egy olyan koalíciót, amely az uniós
források biztosította pénzeszközökhöz hozzáfér, és így gazdaságilag segíteni tudják a régiót.
Azért léptek be a koalícióba – magyarázta Bugár –, mert véleménye szerint változásokat csak
kormányzati szintről lehet elérni.

Emlékkonferencia Széchenyi István születésének 225. évfordulója tiszteletére
2016. október 8. – hirek.sk
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a társszervezők 2016. november 18-20-án
Széchenyi István születésének 225. évfordulója tiszteletére tanári konferenciával emlékeznek
a „legnagyobb magyarról“ Pozsonyban a Magyar Intézetben. A konferencia magyar,
történelem szakos alap- és középiskolai tanárokat, a magyar művelődéstörténet iránt
érdeklődő és arra nyitott pedagógusokat szólítja meg.

Danko: Orbánról számos esetben példát lehetne venni
2016. október 9. – hirek.sk
Komoly vitát és hatalmas áttörést eredményezett a pozsonyi uniós házelnöki csúcstalálkozó a
nemzeti és európai politika kérdésében, fejtette ki a TA3 hírtelevízió vasárnapi politikai
műsorában Andrej Danko házelnök, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke. Danko arra is kitért, hogy
bár szerinte Orbán Viktor magyar miniszterelnök olykor hajlamos bolhából elefántot csinálni,
sok esetben mégis követendő példaként szolgálhatna. Ugyanakkor nem titkolta, hogy a
magyar kormányfő pénteki pozsonyi látogatása nem volt az ínyére.

Megemlékezés a magyarságtudat és a kitelepítések jegyében Bátorkeszin
2016. október 9. – hirek.sk
A Kárpátia Sport polgári társulás által a Bethlen Gábor Alap támogatásával megrendezett
„Ifjú szívekben élek” című nemzettudat-erősítő műsorfüzérnek adott helyet október 8-án
Bátorkeszi római katolikus temploma. A négyórás zenés-verses-színházi összeállításban
Boráros Imre, a Felvidék Kossuth-díjas színművésze, valamint Keresztes-Nagy Árpád,
zsámbéki énekmondó-zenész-bábjátékos és Sinkovits-Vitay András budapesti színművész
lépett fel.
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Tornyos: Megkezdődött a Tömörkény István-emlékév
2016. október 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Ünnepélyes testvériskolai szerződéskötéssel kezdődött meg ma délután Tornyoson a
Tömörkény István-emlékév, amelyet a helyi általános iskola névadója, Tömörkény István
születésének százötvenedik évfordulója alkalmából hirdettek meg. Perpauer Attila, a zentai
Stevan Sremac Általános Iskola tornyosi Tömörkény István kihelyezett tagozatának vezetője,
örömének adott hangot annak kapcsán, hogy végre sikerült hivatalossá tenni a
törökszentmiklósi és a tornyosi iskola közötti igen gyümölcsöző együttműködést, amely
egykor a tehetségpontokon keresztül jött létre, és az évek során egyre sokrétűbbé és
szerteágazóbbá vált.

Határon átnyúló programokról tanácskoztak Újvidéken
2016. október 7. – Vajdaság Ma
Tanácskozással zárult Újvidéken a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó MagyarországSzerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. A zárókonferenciával egyidejűleg
bemutatták az Interreg-IPA CBC Magyarország–Szerbia 2014-2020 Programot is. Az
eseményen elhangzott, hogy az elmúlt időszakban a három pályázati felhívásra 639
projektumjavaslat érkezett, amelyből összesen 204 program valósult meg. Perényi Zsigmond,
Magyarország Miniszterelnökségének államtitkár-helyettese szerint ez mindenképp sikerként
könyvelhető el.

Kárpát-medencei orvosok tanácskoztak Zentán
2016. október 8. – Pannon RTV
A mozgásszervi betegségek volt a témája a Magyar Tudományos Társaság Zentán megtartott
konferenciájának, amelyen a Kárpát-medence szinte minden szegletéből érkeztek
egészségügyi szakemberek. A Magyar Egészségügyi Táraság azzal a céllal jött létre, hogy
összefogja a Kárpát-medencei szakembereket, szombaton csaknem 130-an érkeztek Zentára a
térségből.

Húsz éves jubileumát ünnepelte a Kertészettudományi Kar Zentai Kihelyezett
Tagozata
2016. október 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Pénteken és szombaton zajlott az a programsorozat, amellyel a kar zentai tagozata
fennállásának huszadik, a Kertészek Egyesülete pedig létrejöttének tizenötödik évfordulóját
ünnepelte. Magyar Ferenc, a Szent István Egyetem főigazgatója köszöntőjében tiszteletét
fejezte ki azon tanárok, konzulensek, társintézmények felé, akik munkájukkal hozzájárultak a
kar kihelyezett tagozatának létrejöttéhez. Pásztor István, Tartományi Képviselőház elnöke
hangsúlyozta, hogy a szülők és a pedagógusok feladata az, hogy a felsőoktatásban részt vevő
gyermekeiket maradásra biztassák. Pásztor felhívta a figyelmet arra, hogy az itthon maradás

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. október 10.

7

legkézenfekvőbb módja az, ha az érettségizett diákok az Újvidéki Egyetem karainak kínálata
felé fordulnak.

Kárpátalja

Az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ pályázatai: tanulságok és
kilátások
2016. október 9. – karpatalja.ma
A pályázatok elbírálására, a nyertesek megnevezésére ugyan még várni kell, a gazdatársakkal
folytatott szoros együttműködés, tapasztalatcsere nyomán azonban máris levonhatók az Egán
Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány idei pályázati
kiírásainak első tanulságai – mondta Őrhidi László, a „Pro agricultura Carpathica”
Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány szaktanácsadója.

Magyarok a magyarokért!
2016. október 9. – karpatalja.ma
Az október 2-ai népszavazás az újkori magyar történetírás újabb mérföldköve. A kérdés
fontosságát érezve a kárpátaljai fiatalok is támogatásukat fejezték ki az anyaország felé. A
Szántó Imre vezette 5 Torony Egyesület és a pécsi Fidelitas meghívására tizenhat kárpátaljai
fiatal indult Baranyába a KMKSZ ISZ képviseletében. A határon túli küldöttség szeptember
30-án érkezett meg, akiket a helyiek mellett dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára fogadott.

Az aradi vértanúkra emlékeztek a beregszászi főiskolán
2016. október 9. – karpatalja.ma
Az 1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon kivégzett tizenhárom
honvédtiszt előtt tisztelgett ünnepi műsorával a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke és Felsőfokú Szakképzési Intézete
október 6-án. A nemzeti gyásznap alkalmából a főiskola átriumában gyűlt össze az intézmény
diák- és tanári kara.

Magyarország Beregszászi Konzulátusának Bartók-emlékévi eseményei
2016. október 9. – karpatalja.ma
A magyar kormány 2016-ot Bartók-emlékévvé nyilvánította, és a Külgazdasági és
Külügyminisztérium számára biztosított anyagi források révén a kulturális intézetek, a
nagykövetségek, illetve a konzuli missziók lehetőséget kaptak külföldi, valamint külhoni zenei
programok támogatására – nyilatkozta a Karpatalja.ma hírportálnak Szalipszki Endre
beregszászi főkonzul. Magyarország Beregszászi Konzulátusa, együttműködve a Pro Cultura
Subcarpathica civil szervezettel, a következő hónapokban számos zenei eseményt
kezdeményez Kárpátalján.
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Kárpátalja

Magyar–ukrán mezőgazdasági fórum rendezését javasolja az FM
2016. október 8. – Kárpátalja, MTI
A magyar–ukrán együttműködés fejlesztésére a Földművelésügyi Minisztérium (FM)
támogatja, hogy a két ország agrár- és élelmiszeripari szektorban érdekelt üzletemberei
jövőre egy mezőgazdasági fórum keretében találkozhassanak – közölte a tárca pénteken az
MTI-vel, miután Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter fogadta Ljubov Nepopot,
Ukrajna magyarországi nagykövetét. A két ország között számos környezetvédelmi témában
is erős az együttműködés szakértői szinten, így a tárcavezető jelezte, hogy ebben a témában
azt javasolja, 2016-ban vagy 2017 elején szervezzenek bizottsági szintű egyeztetést – írták.

25 éves az UMDSZ
2016. október 8. – Kárpátinfo
25 esztendeje, 1991. október 5-én az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség alakuló ülésén
részt vevő Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Lembergi Magyar Kulturális Szövetség,
a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) vezető tisztségviselői „mélyreható változások és
történelmi várakozások időszakában” gyűltek össze Kijevben, a Hotel Bratislava
konferenciatermében, hogy összehangolják és sikeresebbé tegyék a megnevezett szervezetek
által képviselt nemzeti érdekek megvalósítására irányuló törekvéseket. Mint a jelenlévők
kifejtették: politikailag indokoltnak tartják egy olyan országos szintű koordinációs testület
létrehozását, amelyben minden hivatalosan működő önálló magyar szervezet
képviseltethetné magát.

Fontos mérföldkő a települések életében – Beszélgetés Tiszakeresztúr és
Karácsfalva polgármesterével

Horvátország

2016. október 9. – karpatalja.ma
A megyei költségvetés első félévi túlteljesítésének köszönhetően a Kárpátaljai Megyei Tanács
nyár végén 62 millió hrivnyát különített el útfelújításra, a közintézmények rendbetételére és a
súlyos betegek gyógykezelésére. A Kárpátalja.ma tudósítói a következő hetekben utánajárnak,
hol tart a pénzösszegek kiutalása, s megvalósulnak-e a tervezett projektek. Elsőként Dobsa
Istvánt, Karácsfalva és Tiszakeresztúr polgármesterét kérdeztük a Nagyszőlősi járásban lévő
Tiszaújhely–Karácsfalva útszakasz felújításáról, valamint a borzalmas állapotban lévő, beázó
tiszakeresztúri községháza rendbehozataláról, melyekre a megyei büdzséből 100, illetve 150
ezer hrivnyát szavaztak meg.

Diktatúrák áldozataira emlékezett Latorcai Csaba a kárpátaljai magyar
közösségekkel
2016. október 9. – MTI, kormany.hu
Dr. Latorcai Csaba a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes
államtitkára megkoszorúzta a sztálinizmus áldozatainak emlékművét Csapon, ahol látogatást
tett a kommunista diktatúra időszakában a többi magyar történelmi felekezettel együtt
üldözött római katolikus egyházközségnél.
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2016. október 6. - Huncro.hr
Múlt szerdán iskolanapot tartottak az eszéki HMOM Központban – sportvetélkedő,
kultúrműsor és filmbemutató képezték a programot. Az eszéki székhelyű Horvátországi
Magyar Oktatási és Művelődési Központot 1999. szeptember 28-án avatta föl Göncz Árpád,
Magyarország akkori köztársasági elnöke és Zlatko Mateša, a Horvát Köztársaság akkori
miniszterelnöke. Az intézmény alaptevékenysége a horvátországi magyar gyerekek
anyanyelven történő óvodai, általános és középiskolai oktatása-nevelése, de közművelődési,
gazdasági, sport- és egyéb tevékenységekkel is foglalkozhat a horvát törvényekkel
összhangban.

A magyar-horvát barátságot erősítette eszéki koncertjével Mága Zoltán

Horvátország

Iskolanap az eszéki magyar központban

2016. október 6. - Duna World
Magyarország eszéki főkonzulátusának a felkérésére Mága Zoltán világhírű magyar
hegedűművész a Hangok és Harangok karitatív célú koncertsorozata részeként az eszéki
Szent Péter és Pál-katedrálisban tartott múlt szerdán jótékonysági hangversenyt. A koncert
teljes bevételét és további 1 millió forintot az eszéki kórház gyermekosztályának a
felújításához ajánlotta föl.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. október 6. – Kossuth Rádió
A megtisztulás elmaradását kéri számon Tőkés László. A volt Királyhágó-melléki
püspök szerint utóda nem méltó az egyházvezetésre
A megújulás, illetve a megtisztulás elmaradását kéri számon Tőkés László, európai
parlamenti képviselő, volt királyhágó-melléki református püspök a romániai választások és a
közelgő püspökválasztás előtt az RMDSZ-en és az álatal egykor vezetett egyházkerületen.
Pénteken Nagyváradon sajtótájékoztatót tartott és két írásos anyagot is a média
rendelkezésére bocsátott. Tőkés Lászlót délután kérdezte a Határok nélkül munkatársa, mi
volt célja ezzel, hiszen a mostani vádakat már több ízben megfogalmazta.
Székelyföldi tájházak
tanácskozáson

szakemberei

vettek

részt

szakmai

bemutatón

és

Székelyföldi tájházak szakemberei vettek részt szakmai bemutatón és tanácskozáson a
Hargita Megyei Hagyomárnyőrzési Forrásközpont szervezésében. A Határok nélkül riportere
a Csíki Székely Múzeum udvarán beszélgetett a tájházak helyzetőről, sikerekről és
kudarcokról.
Az Aradi Magyar Napok keretében mutatták be az Arad halad! Című könyvet
Az Aradi Magyar Napok keretében mutatták be a Szabadság-szobor egyesület kiadásában
megjelent Arad halad! című könyvet. A helytörténeti kötet a város legdinamikusabb fejlődési
időszakát, a 19. század végétől a 20. század elejéig, az első világháború befejezéséig tartó
szakaszát tárgyalja. Az egyik társszerző, Ujj János szerint Márki Sándor történész 19. századi
monográfiája után ez az első olyan forrásmunka, amely ezt a korszakot átfogóan mutatja be,
részrehajlás nélkül, egyik vagy másik nemzetiség érdemeinek kiemelése nélkül.
Világhírnév a Délvidékről. 160 éves a zentei gimnázium
160 éve, október 5-én kezdődött az oktatás a zentai gimnáziumban. A város elsősorban annak
köszönhette fejlődését, hogy a tanügyre sokat áldozott. Egykori diákjaik közül többen
nemzetközi szinten is elismertek lettek, öregbítve Zenta hírnevét. Tari László helytörténésszel
és Újházi Évával, az intézmény igazgatójával beszélgetett a Határok nélkül riportere.
Idősek Világnapja a Temes megyei Végváron
A Temes megyei Végvár református egyházközsége hagyományosan az Idősek Világnapja
közelében köszönti a községben élő vagy az onnan elszármazott szépkorúakat. Az
istentisztelet után ebédre hívták meg az ünnepelteket. A gyermekek szavalatokkal, a
néptánccsoportok színes műsorral köszöntötték őket. Az előző évekhez hasonlóan az idén is
mintegy százan fogadták el a meghívást - mondta el Bódis Ferenc lelkipásztor.
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Határok nélkül
2016. október 8. – Kossuth Rádió
Csíkszereda – Ezüst Akadémia, ami aranyat ér
Ezüst Akadémia, ami aranyat ér - ez a legtalálóbb értékelése a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem kezdeményezésének, ami olyan sikernek örvend, hogy társadalmi
nyomásra az évfolyamra még 300 hallgatót fel kellett venni.
Ötvenen túl is van igény a tudásra, tanulásra
Ötvenen túl is van igény a tudásra, tanulásra - mondják a csíkszeredai hallgatók, akik
szívesen ülnek újra be az egyetem padsoraiba. A miskolci böcsészegyesület volt hallgatói
között határon túliak is akadnak, akik előadóként, tanárként a mai napig visszajárnak a
városa.
Újabb fejezetéhez érkezett a nagyváradi Szigligeti Színház
Újabb fejezetéhez érkezett a nagyváradi Szigligeti Színház öt évvel ezelőtt útjára indított
iskola programja. A Színház az iskolában, iskola a színházban elnevezésű sorozatban
mutatták be a Ki leszek, ha nagy leszek című előadást, amelynek anyagát több mint 80
beérkezett pályázatból választották ki.
Mesekutat avattak a beregszászi magyar főiskolán
Madár alakú mesekutat avattak Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola épületében. A kezdeményezést évekkel ezelőtt Kányádi Sándor Kossuth-díjas költő
indította útjára, hogy minden óvó- és tanítóképzőben legyen egy mesekút, ami jelképezi azt a
tiszta forrást, amelyből a magyar népmesék táplálkoznak.
Füleki festőművész kapott elismerést Nógrád megye önkormányzatától
Idén a tavaszi tárlaton Nógrád megye önkormányzata különdíjjal jutalmazta a füleki
festőművészt, Kovács Péter Garpot, akinek a napokban külön tárlata nyílt a nógrádi
megyeszékehelyen.
Beszélgetés az újvidéki Léphaft Pállal, a Magyar Szó katikaturistájával
„A jó karikatúra finoman megszurkál” – vallja az újvidéki Léphaft Pál, a Magyar Szó
karikaturistája, akivel Újvidéken beszélgetett a Határok nélkül munkatársa.

Határok nélkül
2016. október 9. – Kossuth Rádió (Válogatás az elmúlt hét adásaiból)
Kisebbségi szeminárium Marosvásárhelyen
A Marosvásárhelyen múlt hétvégi kisebbségi szeminárium előadói közül többen is
hangsúlyozták: az erdélyi magyar közösségek jövője szempontjából az egyik legfontosabb
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kérdés, hogy az Európai Unió milyen irányban halad: a régiók vagy a nemzetállamok
Európája lesz-e?
A moldvai magyar oktatás lassan beépül a romániai oktatási rendszerbe
A moldvai magyar oktatás lassan beépül a romániai oktatási rendszerbe, de nem
problémamentesen. Ahol lehet, ott próbálják akadályozni. Interjú az oktatási program
koordinátorával, Márton Attilával.
A pozsonyi magyar nagykövetségen mutatkoztak be a Petőfi Program felvidéki
ösztöndíjasai
A pozsonyi magyar nagykövetség meghívta a Petőfi Program felvidéki ösztöndíjasait, hogy a
diplomaták és a sajtó képviselői megismerjék az öt fiatalt, aki a nyugati szórványvidékeken
dolgozik majd a következő kilenc hónapban. Czimbalmosné Molnár Éva nagykövet
megígérte, munkatársaival - akárcsak tavaly - idén is figyelemmel kísérik az ösztöndíjasok
munkáját.
Kárpátaljai magyar újságírók támogatására írt ki pályázatot a Nemzetpolitikai
Államtitkárság
Kárpátaljai magyar újságírók támogatására írt ki pályázatot a Nemzetpolitikai Államtitkárság.
Potápi Árpád János államtitkár és Grezsa István kormánybiztos sajtótájékoztatóján Lánczi
Ágnes járt. Elsőként az államtitkárt halljuk.
Békés-Bánáti Református Egyházmegye gyülekezeteinek negyedik találkozója
Aradon
A napokban tartották Aradon a történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye
gyülekezeteinek negyedik találkozóját. A Trianon előtti egyházmegyét öt részre szakította a
trianoni diktátum. Jelenleg három országban működnek az utódegyházmegyék: Békésben és
Csongrádban, Arad és Temes megyében, valamint a Bánság szerbiai részében. Az
egyházmegyék esperesei vallják, hogy a régióban élőket nem csak a hitük és magyarságuk köti
össze, hanem rokoni szálak is, ezért négy esztendeje döntöttek úgy, hogy összekötik azt, ami
összetartozik. Az arad-belvárosi református egyházközség adott otthont a találkozónak.

Kárpát Expressz
2016. október 8. – M1
Bemutatkozik a beregszászi Huszár család
Lenyűgöző családi összefogásnak lehettünk tanúi a kárpátaljai Beregszászon. Huszárék
évtizedek óta földműveléssel, szőlővel és méhekkel foglalkoznak szülőföldjükön. Huszár Tibor
fiaival közösen készítik a borokat.
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Látogatás a komáromi Marianum iskolaközpontban
Jókedvű diákok érkeznek a komáromi Marianum magyar tannyelvű egyházi iskolaközpont új
épületébe. A diákok egy új és modern épületben tanulhatnak. A felvidéki iskola felújításában
a magyar kormány is segített. A Marianum nagyon nemes célt szolgál a külhonban.
Székelyudvarhelyi gyümölcsfesztivál
A Székelykeresztúrhoz közeli Rugonfalva egyik portáján járunk, ahol a gyümölcstermesztéssel
és - értékesítéssel foglalkozó családfő azt a tanácsot adja sorstársainak: ha tehetik, ne
külföldön, hanem otthon, hazájukban próbáljanak meg boldogulni. A székelyduvar Civitas
alapítvány évente gyümölcsfesztivál rendez. A rendezvényre idén nem csak helyi, hanem
nagyon sok távolról érkező vendég is ellátogatott.
Első alkalommal rendeztek magyar napokat Temesváron
Három napon keresztül a magyar szó uralta Temesvár központját. Idén első alkalommal
rendezték meg a Temesvári Magyar Napokat. Utoljára 100 évvel ezelőtt rendeztek itt ilyen
nagyszabású eseményt, amikor még magyarok és németek éltek itt. Akkoriban kis Bécsnek is
nevezték a települést.

Térkép
2016. október 8. - Duna World
Október 23-án mindannyian az 56'-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára
emlékezünk. Az 56'-os események azonban nem csupán Budapesten zajlottak, hanem vidéki
városokban, sőt a határon túli területeken is. A gyergyószárhegyi Szilágyi Árpád Kolozsváron
értesült a forradalom kitöréséről, akkor utolsó éves volt a Bolyai Tudományegyetem geológia
szakán.
Aradon a belvárosi református egyházközség templomában rendezték meg az egykori békésbánáti református megye utódmegyéinek találkozóját. A rendezvényen csaknem 600-an
vettek részt Magyarországból, Romániából és Szerbiából, az aradi, békési, csongrádi és temesi
egyházmegyékből.
Magyarok és románok egyaránt részt vettek a Temesvári Magyar Napokon, megmutatva,
hogy együtt is jól érzik magukat a kulturális programokon. A magyar napokat a temesvári
Várbástya Egyesület szervezte meg, hogy a város közösségének színvonalas programokat
nyújtsanak.
A futás csodálatos dolog, amikor elkezdi az ember az első 8-10 alkalom keserves, de utána
már lehet suhanni. Ezrek követik a nagyváradi futóembert, Deme Józsefet, aki épp egyik
futóedzése alatt gondolta ki, hogy civil egyesületet alapít, hogy az egészséges testmozgást és
városát, Nagyváradot népszerűsítse.
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Idén először, külhonban is megszervezték a Muzsikál az erdő elnevezésű
rendezvénysorozatot. A Príma díjas esemény nyitó állomását Felvidéken, Füleken tartották,
ősszel pedig ellátogattak a Nagyvárad közelében lévő püspökfürdői erdőbe. A Muzsikál az
erdő rendezvénysorozat lévén létrejött az összefogás a művészek, az erdészek és az erdőt féltő
emberek között.

Öt kontinens
2016. október 8. - Duna World
Németországban is öregbítik a magyarok hazájuk hírnevét, Németi Nándor 13 éve él kint
családjával, ahol az egyik legnagyobb szimfonikus zenekarban játszik. A harsonás szereti amit
csinál, de ez nem feledteti honvágyát, ha teheti hazautazna Tiszabecsre.
A rendszeres találkozójukat szívügyüknek tartó magyarok 1994-ben hozták létre a
Lengyelországi Magyar Egyesületet, a szervezet tagjai lelkesen munkálkodnak magyar
identitásuk megőrzésén. Szász Klára és Sárközi Botond felvételeinek segítségével az Öt
kontinens nézői bepillantást nyerhetnek mindennapjaikba.
A kanadai Welland városában is nagy számban élnek magyarok, manapság is a negyedik
legnagyobb közösséget alkotják. Legfőbb közösségi terük a Magyar Ház, de van egy katolikus,
egy görög katolikus és egy református templomuk is, emellett kedvelt találkozási helyük még
a heti piac is, ahol a hagyományos hurka-kolbász és zöldségek mellett, a Kanadában
különlegességnek számító lángos is kapható.
A legtöbb magyar a 20. század elején és az első világháborút követően érkezett Argentínába.
Az első argentin magyar egyesület a Dél-Amerikai Magyar Kör 1919-ben alakult meg, Buenos
Airesben. Egy évtized múlva azonban már tucatnyi magyar szervezet és egyesület működött
Argentínában, ezeket fogja össze az Argentin Magyarok Szövetsége. Számukra a legnagyobb
segítség az, hogy érzik Magyarország nem engedte el a kezüket.
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