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Vezető hírek

Bemutatták a szerbiai Kisebbségi Akciótervet Strasbourgban
2016. október 27. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó, Vajdaság Ma
Strasbourgban mutatták be a szerbiai kisebbségi akciótervet. A belgrádi kormány az elmúlt
időszakban sokat tett annak érdekében, hogy európai szintre emelje a kisebbségi jogok
érdekérvényesítését – mondta Gál Kinga, az Európai Parlament nemzeti kisebbségek
helyzetével foglalkozó frakcióközi munkacsoportjának alelnöke. A politikus Strasbourgban
tárgyalt Szerbia küldöttségével. Belgrád mindent el fog követni annak érdekében, hogy minél
előbb elfogadják azokat a jogszabályokat, amelyek a kisebbségek helyzetének további
javulását eredményezhetik. Ezért is volt fontos ennek az új kisebbségi jogokat taglaló
akcióterv létrehozása – fogalmazott Strasbourgban Ana Brnabić szerb államigazgatási
miniszter.

Nyelvrendőrök jártak Bősön
2016. október 28. – Új Szó
Kevés törvény betartását ellenőrzik az országban olyan aprólékosan, mint az
államnyelvtörvényét. Lakossági beadvány alapján érkeztek a nyelvrendőrök Bősre. A
panaszos azt nehezményezte, hogy a város honlapján több információ csak magyarul
olvasható, a hangosbemondóban gyakran csak magyarul hangoznak el a bejelentések,
hirdetések. S ha már ott voltak, az ellenőrök nem csak a beadványban említett
hiányosságoknak jártak utána. A turisztikai tájékoztató tábláktól kezdve a település lapját, az
emlékművek feliratait és az önkormányzati jegyzőkönyveket is átnézték. „Figyelmeztettek,
hogy a hivatal faliújságján is kötelező a kétnyelvű tájékoztatás, így a cserkészek faliújságján
is” – nyilatkozta lapunknak Bős polgármestere, Fenes Iván. Rigó Konrád, a kulturális
minisztérium államtitkára (Híd) szerint a tárca nem boszorkányüldözést folytat, pusztán
ellenőrzést végzett.

Johannis a nemzeti kisebbségeket méltatta
2016. október 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
A tolerancia és a szabadság elengedhetetlen egy európai országban – nyilatkozta csütörtökön
Klaus Johannis államfő A nemzeti kisebbségek parlamenti csoportja 1990-2016 című kötet
bemutatóján. „Románia nemzeti, vallási és kulturális sokszínűsége számtalan lehetőséget rejt
magában, és ezt a potenciált folyamatosan ki kell aknázni. Egy magát európainak valló
országban a szabadság és a tolerancia elengedhetetlen” – idézte az államelnököt az Agerpres
hírügynökség. Johannis elmondta, egyrészt „személyes, lelki oka” van annak, hogy elfogadta
az eseményre való meghívást, hiszen ő maga is a romániai német kisebbséghez tartozik.
Ugyanakkor mélységes tiszteletet érez a nemzeti kisebbségek csoportja iránt, amelynek tagjai
szerinte jelentősen hozzájárultak a romániai demokrácia kiépítéséhez.
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Elég provinciális - mondta Johannis az RMDSZ választási üzenetéről
2016. október 27. – transindex.ro, maszol.ro
„Provinciálisnak" nevezte Klaus Johannis államfő az RMDSZ által Kolozsváron is elhelyezett
pannókon olvasható választási üzenetet. Az RMDSZ "Megmentjük Kolozsvárt Bukaresttől"
feliratú óriásplakátjairól az elnök a Cotroceni-palotában röviden azt mondta: "Elég
provinciális üzenet."

Összeférhetetlenséget is felírnak Markó Attila „számlájára”
2016. október 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen
Összeférhetetlenséget állapított meg csütörtökön az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség
(ANI) Markó Attila volt RMDSZ-es parlamenti képviselő, a kormánynak alárendelt
Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának korábbi államtitkári rangú vezetője esetében. Az ANI
szerint a jelenleg restitúciós ügyekhez kapcsolatos visszaélések miatt nemzetközi körözés
alatt álló, vélhetően Budapesten tartózkodó volt honatya az Etnikumközi Kapcsolatok
Hivatalának vezetőjeként négy szerződést és egy kiegészítő dokumentumot írt alá a
kormányfőtitkársághoz tartozó hivatal, valamint a Romániai Magyar Jogászok Egyesülete
között, amelynek ő maga is tagja volt.

Markó Attila: egy civil szervezeti tagság önmagában nem lehet érdekellentét
alapja
2016. október 27. – transindex.ro
Fac ebookon reagált Markó Attila, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának volt államtitkára
arra, hogy az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) érdekellentétet állapított meg
esetében. Markó szerint egy civil szervezeti tagság önmagában nem lehet érdekellentét alapja.
"Mint a legtöbb, közélet iránt érdeklődő aktív magyar ember én is tagja voltam és vagyok
számos magyar civil szervezetnek, némelyiket alapítottam is. Ez viszont nem jelenti azt, hogy
bármelyikhez is patrimoniális kapcsolat, anyagi haszon vagy érdek fűzött volna. Sőt: az
Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala a kormányon belül 2001-ben elsőként indított nyílt
pályázati rendszert, kuratórium-szerű elbíráló bizottsággal, pontozásos elbírálással, precíz
elszámolási szabályokkal" - írja Markó.

Helyi magyar termékek vásárába hívják a kolozsváriakat
2016. október 27. – Krónika
Termékvásárra hívja az érdeklődőket a Mezőségi Gazdák Egyesülete: november 5-én,
szombaton a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Gimnázium udvarán helyi és
környékbeli gazdák, kistermelők kínálják majd portékáikat az érdeklődőknek. A
hagyományteremtőnek szánt Bejön a vidék! című rendezvény ötletgazdája a Mezőségi Gazdák
Egyesülete, célja pedig az, hogy lehetőséget biztosítson a környékbeli magyar gazdáknak,
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hogy találkozzanak a kolozsvári vásárlókkal – közölte a Krónika érdeklődésére Fancsali Ernő
szervező.

Izsák Balázs a székely diplomácia megerősítéséről számolt be az SZNT
küldöttgyűlésén
2016. október 27. – transindex.ro, MTI, Bihari Napló, Magyar Idők
A székely diplomácia megerősítéséről és az autonómiatüntetésen való részvételük miatt
meghurcolt székelyek védelmében folytatott sikeres perekről számolt be Izsák Balázs, a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a tanács Marosvásárhelyen tartott szerda esti
küldöttgyűlésén. Izsák Balázs beszámolójában elmondta, eddig minden olyan pert
megnyertek, amelyet az idei székely szabadság napján tartott marosvásárhelyi tüntetés
megbírságolt résztvevői védelmében indítottak, és amelyben már ítélet született. Az SZNT
elnöke bejelentette: október 18-án Magyarország kormánya ismét belépett az Európai Unió
luxemburgi bíróságán immár másodfokon zajló perbe, amelyet a nemzeti régiókra vonatkozó
polgári kezdeményezésük bejegyzésének az elutasítása miatt indítottak az Európai Bizottság
ellen.

Kettős mércét alkalmaz a kolozsvári rendőrség: csak az RMDSZ plakátjai
zavarták
2016. október 27. – transindex.ro
Csak az RMDSZ-es óriásplakátokat vetette le a kolozsvári rendőrség a plakátoló céggel
azokról a plakátállványokról, amelyeket illegálisnak nyilvánított. Az RMDSZ Kolozsvár
adminisztratív területén négy plakátállványra függesztette ki két reklámcéggel
kampányüzeneteit. Az egyik plakáton az az üzenet szerepelt, hogy „Mentsük meg Kolozsvárt
Bukaresttől". Bár az RMDSZ az adónak a helyben maradása, tehát a decentralizáció
kiszélesítése mellett kampányolt az óriásplakátokon megfogalmazott üzenetével, a román
közvélemény egy része szeparatista, Erdély függetlenedését támogató üzenetként értelmezte.

RMDSZ-plakátok Kolozsváron: szóra bírták a rendőrparancsnokot
2016. október 27. – maszol.ro
Tagadta csütörtökön a Maszolnak Kolozsvár helyi rendőrségének parancsnoka, hogy csak az
RMDSZ-es óriáspannókat vétette le a reklámcéggel azokról a plakátállványokról, amelyeket
kedden illegálisnak nyilvánított. Marcel Bonțidean szerint 48 órát adtak a szabálytalanul
eljáró cégeknek állványaik eltávolítására, ez a határidő csütörtökön lejár.

Hegedüs Csilla: komoly változtatásokra szorul a bölcsődei és óvodai oktatás
2016. október 27. – transindex.ro, maszol.ro
„A Szövetség továbbra is elsődleges feladatai közé sorolja a minőségi oktatás biztosítását
minden magyar gyermek számára. A bölcsődétől az egyetemig a lehető legjobbat kell
nyújtanunk fiataljainknak, hogy minden magyar szülő nyugodt szívvel és bizalommal írassa
magyar csoportba, osztályba gyerekét" – jelentette ki Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért
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felelős ügyvezető alelnöke csütörtökön, október 27-én a kolozsvári Mikó Óvodába tett
látogatását követően.

Király András: anyanyelven kell beírni a diákok ellenőrzőjébe a minősítéseket
2016. október 27. – transindex.ro, maszol.ro
A minősítések anyanyelven történő beírása a diákok ellenőrzőjébe jogszabályaink által már
biztosítottak – hangsúlyozta Király András, az RMDSZ kisebbségi oktatásért felelős
államtitkára azt követően, hogy a Civil Elkötelezettség Mozgalom nyílt levélben kérte az
iskolai értékelések anyanyelven történő rögzítésének lehetőségét. A szakpolitikus kifejtette: "a
hatályos tanügyi törvény minden iskola számára kötelező érvényű előírásokat tartalmaz, az
előírások betartásának elmulasztása pedig törvényellenes. Minden megyei tanfelügyelőség,
igazgató, osztályfőnök és pedagógus számára ugyanazok a törvények, rendeletek vannak
érvényben, ezek betartása, végrehajtása pedig az ő feladatuk. A törvények betartásának
elmulasztása szintén az ő mulasztásuk. Sajnálatos, hogy 2016 végén még mindig a törvény
betartása és betartatása a fő problémánk."

Seres Dénes: az oktatási rendszerben a minőség forradalmára van szükség
2016. október 27. – maszol.ro
„Megalakulásunk óta valljuk és képviseljük az oktatás kérdésének fontosságát mind a
Szilágyságban, mind pedig egész Erdélyben. Megteremtettük az elmúlt negyedévszázadban az
anyanyelvű oktatás rendszerét, de annak érdekében, hogy versenyképesek legyenek a fiatalok
bármilyen szakterületen is, a minőség forradalmára van szükség. Ezért döntöttünk úgy az
RMDSZ-ben, hogy változtatunk” – szólalt fel Seres Dénes parlamenti képviselő a
Szilágysomlyón, majd Krasznán szervezett Helyi Küldöttek Tanácsának (HKT) bővített ülésén
szerdán. Az RMDSZ Szilágy Megyei Szervezetének elnöke kifejtette: Szilágy megyében 30
magyar iskolát és óvodát korszerűsítettek az utóbbi négy évben, de ezt a munkát folytatni kell
annak érdekében, hogy a gyermekek 21. századi körülmények között tanulhassanak.

1956-as emléktáblát avattak a Sapientia marosvásárhelyi karán
2016. október 27. – szekelyhon.ro, Krónika
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc erdélyi hőseinek emlékét immáron nemcsak
a szívek őrzik, hanem emléktáblán is tisztelegnek előttük Marosvásárhelyen: Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának szervezésében a Sapientián csütörtök délben leplezték le a
plakettet és nyílt tárlat az emlékezés jegyében.

Fellobbannak az őrtüzek Székelyföldön
2016. október 27. – Krónika
Lármafák, fáklyák, gyertyák ezreinek fellobbantásával kívánja közösségi élménnyé tenni a
székelyföldi autonómia napját a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) október 30-án, vasárnap. A
szervezet csíkszéki elnöke, Veress Dávid közölte, az SZNT azzal a kéréssel fordult a
székelyföldi önkormányzatokhoz, egyházakhoz, civil szervezetekhez, közbirtokosságokhoz,
hogy vasárnap 17.30-kor gyújtsanak őrtüzeket a régió minden településén. Veress Dávid
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emlékeztetett, hogy szeptember 29-én felhívással fordultak a magyar történelmi
egyházakhoz, hogy október 30-án találják meg a módját, s templomaikban a székely
szabadságért imádkozzanak a közösségek. Felhívásuk szerint az őrtüzek gyújtása a
világméretű imavasárnap folytatása lehet, amely azt jelzi, hogy a székely közösségek kiállnak
az autonómia ügye mellett. Mint kiderült, elképzelésük szerint ezt követően minden évben
október utolsó vasárnapján ilyen módon ünnepelnék Székelyföld autonómiájának napját,
tudva, hogy az autonómiáért folytatott harc hosszú lesz, amely elkötelezettséget és kitartást
követel a székelyektől – tette hozzá Veress Dávid.

Hargita, Kovászna, Maros, Hunyad és Temes megyében is leadta a jelöltlistákat
az RMDSZ
2016. október 27. – transindex.ro
Szerdán, október 26-án iktatta a Megyei Választási Irodánál a képviselői és szenátori jelölési
dossziékat az RMDSZ Hargita Megyei Szervezete. A Szövetség megyei szervezete – a
póttagokkal együtt – teljes listát adott le Csíkszeredában: a szenátusi listán négy, a képviselői
listán pedig hét jelölt szerepel. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete is szerdán iktatta a
négy szenátori és hat képviselői jelölési dossziét a Megyei Választási Bizottságnál. Idén olyan
szakemberekből álló csapat képviseli a háromszéki emberek érdekeit, akik ismerik a helyiek
igényeit, problémáit, és felkészültek azok megoldására.

Magyar-román együttműködéssel mentik a pusztulástól a kiszsolnai szász
templomot
2016. október 27. – MTI, transindex.ro, Krónika
Közös erőfeszítéssel próbálja sürgősen megmenteni a teljes pusztulástól Kiszsolna szász
templomát a Beszterce-Naszód Megyei Tanács és a magyar kormány. A legsürgősebb
beavatkozásra mindkét fél 15 ezer eurót utal ki a csütörtökön elhangzott ígéret szerint. Puskás
Imre, a magyar Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára
csütörtökön látogatta meg Beszterce-Naszód Megyei Tanácsának alelnökével, Alexandru
Pugnával közösen a templomot, ahol mindketten kifejezték szándékukat a műemlék
állagmegőrzésének finanszírozására.

„Az elsők akartunk lenni, akik székely termékeket árusító üzletet nyitnak
Bukarestben"
2016. október 27. – transindex.ro
Székelykapuba vésett kétnyelvű köszöntés fogadja azokat a vásárlókat, akik betérnek
Bukarest első székely termékeket árusító élelmiszerboltjába, a János Bácsiba. A májusban
elindult üzlet megálmodói, Nicu Indreica és Rab Tamás nem egyszerű sarki kisboltot akartak
létrehozni, gondosan kiválasztott székely termékeket árulnak a lakónegyedektől távolabb, a
főváros szívében. A tulajdonosokat a vállalkozásalapítás történetéről, az előzetes félelmeikről,
a legsikeresebb termékeikről, és a bukaresti magyar vásárlókról is kérdezték.
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Mile Lajos: sikeres a Petőfi-program Erdélyben
2016. október 27. – Krónika
Rendkívül sikeres a Kárpát-medence szórványmagyarságának megerősítését célzó, a
nemzetpolitikai államtitkárság által meghirdetett Petőfi Sándor-program az eddigi
tapasztalatok alapján – jelentette ki Mile Lajos kolozsvári főkonzul csütörtökön, a
főkonzulátuson tartott ismertető rendezvényen. A diplomata kifejtette: az ösztöndíjasok
sokrétű tevékenységet folytatnak, elsősorban gyermekekkel és idősekkel foglalkoznak.
Többek között iskolán kívüli tevékenységeket tartanak, történelmi, nyelvi ismereteket adnak
át, és néptáncköröket szerveznek. A közös programok tehát egyrészt a szabadidőhöz
köthetők, másrészt gondoskodó jellegük van, egyesek ugyanakkor a generációk közötti
kapcsolat megteremtésén dolgoznak. „Rendkívüli aktivitással és odaadással vesznek részt a
közösség építésében, ez a szórványban kiemelten fontos” – magyarázta Mile Lajos. A
főkonzul úgy látja: nagy esély nyílik arra, hogy a mindennapi tevékenységen túl a program
révén eleven kapcsolat alakuljon ki a Kárpát-medence magyar közösségei között.

Csomortányi: Szabó és Biró lépjen vissza
2016. október 27. – Krónika
Szigorú feltételekhez köti az RMDSZ Bihar megyei jelöltjeinek a támogatását az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP). Csomortányi István, a párt megyei elnöke csütörtöki
közleményében leszögezte, mindent megtesz az RMDSZ jelöltlista sikeréért, ha Szabó Ödön
és Biró Rozália nem indul a december 11-ei parlamenti választásokon. Csomortányi szerint a
hitelesség látszata érdekében a szövetségnek inkább nem befutó helyen szereplő, de
köztiszteletben álló személyeknek kellene lehetőséget teremtenie arra, hogy parlamenti
mandátumhoz jussanak.

Román nyelvű esszékötet a magyar kulturális identitásról
2016. október 27. – Krónika
A magyar irodalom történetét akarta elmesélni a román olvasóknak abból az alapötletből
kiindulva, hogy úgy vált magyarrá, hogy megismerte a magyar irodalmi műveket – vallotta be
Horváth Andor kolozsvári esszéíró, műfordító, szerkesztő, egyetemi oktató Carte de vizită –
Cum am devenit maghiar (Névjegykártya – Hogyan váltam magyarrá) című, román nyelvű
könyvének kincses városbeli bemutatóján.

Román soviniszták az RMDSZ mellett
2016. október 27. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „ezt is megértük: a kolozsvári helyi rendőrség, valamint az
ügyeletes bukaresti soviniszták az RMDSZ-nek kampányolnak. Nem feltétlenül tudatosan
persze, de az RMDSZ „Mentsük meg Erdélyt Bukaresttől!" plakátkampánya elleni fellépéssel
egyértelműen a magyar szervezet malmára hajtják a vizet. Mint ismeretes, a szövetség
Nagyváradon és Kolozsváron állíttatta fel a tőle szokatlanul határozottan regionalista
hangvételű plakátokat. A szokatlanul erős hangvételt fontos kihangsúlyozni, hisz a szövetség
mindeddig nem érezte szükségét, hogy ilyen üzeneteket fogalmazzon meg – pláne
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kampányon kívül –, amihez annak is köze lehet, hogy az elmúlt 26 évben maga is a bukaresti
„rendszer" szerves részeként tevékenykedett”.

Román és magyar újságírók könyve népszerűsíti Dálnokot
2016. október 28. – Krónika
Magyarul, románul már olvasható, és nemsokára angolul is megjelenik az a kötet, amely a
háromszéki Dálnok kulturális és turisztikai értékeit, érdekességeit mutatja be riportok
formájában – mondta el a Dálnok felfedezése – Román és magyar újságírók Dózsa falujáról
című, nemrég bemutatott kiadványról szerkesztője, Gazda Árpád újságíró. A kolozsvári
székhelyű Közösségért Alapítvány kuratóriumának elnöke kifejtette, a kiadványnak
köszönhetően nemcsak a hazai és külföldi turisták számára tűnhet vonzónak a település, de a
helyiek is rácsodálkozhatnak a Dálnokhoz kötődő értékekre.

„Itt is jobb, mint Csíkban”
2016. október 27. – Kristály Lehet – Magyar Hírlap
Jóváhagyta a Budapest és Székelyudvarhely közötti testvérvárosi megállapodás megkötését
szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés. Az előterjesztés szerint a testvérvárosi kapcsolat
szimbolikus jelentőségű, amely Budapest, „a nemzet fővárosa” és Székelyudvarhely, „a
székely főváros” között jöhet létre. Az előterjesztést egyhangúlag fogadta el a testület, de
Székelyudvarhely részéről a megállapodás testületi döntésre terjesztéséhez a román
külügyminisztérium előzetes jóváhagyása szükséges. A testvérséget így legkorábban
november végén Székelyudvarhelyen írhatják alá. Túl a város egyébként kiváló marketingjén,
és számára kiválóbb földrajzi fekvésén, nem igazán látom az alapját annak, hogy miért lenne
ma Udvarhely előkelőbb Csíkszeredánál, Gyergyószentmiklósnál, Sepsiszentgyörgynél vagy
Marosvásárhelynél.

Felvidék

Folytonos szolgálatban - Bauer Edit köszöntése
2016. október 27. – Felvidék Ma, hirek.sk
Felvidéki magyar politizálásunk ikonikus alakja, Bauer Edit nemrég volt hetven éves. A
rendszerváltozás óta képviselte és szolgálta érdekeinket a parlamentben, államtitkárként és
európai parlamenti képviselőként is. Napjainkban sem pihen, a somorjai önkormányzat
tevékeny tagja és két európai intézmény munkájába is bekapcsolódik. A Magyar Közösség
Pártja pozsonyi székházában tartott kötetlen hangulatú ünnepségen elsőként Menyhárt
József pártelnök köszöntötte az ünnepeltet és a megjelenteket. Visszaemlékezett arra, hogy a
legutolsó választási kampány során, abban a hektikus időszakban Edit asszony bölcsessége és
derűje mennyi nyugalmat adott neki.
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Felvidék

Megyei beruházások a Galántai és a Dunaszerdahelyi járásban
2016. október 27. – Felvidék Ma, hirek.sk
Új ablakokat kap a galántai gimnázium épülete és hídfelújítások kezdődnek a
Dunaszerdahelyi járásban - tájékoztatott a Nagyszombati Megye döntéseiről annak alelnöke,
Berényi József. Szintén megyei költségvetésből a nagyszombati karbantartó vállalat felújítja
a dunatőkési hidat 83 000 euró értékben. Hasonló munkálatokat végeznek el ezekben
a hetekben a bősi, a hodosi az amadékarcsai és egyházkarcsai hidakon is.

Szakemberek tanácskoztak a felvidéki magyarság tárgyi emlékeiről
2016. október 27. – Felvidék Ma, hirek.sk
mmár 13. alkalommal rendezték meg Musaeum Hungaricum néven a Szlovákiai magyarság
tárgyi emlékeiről és azok múzeumi dokumentációjáról szóló konferenciát a somorjai Fórum
Kisebbségkutató Intézet székházában 2016. október 26-án. A konferencia főszervezője Danter
Izabella, a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság elnöke és egyben a Nagyszombati Kerületi
Önkormányzat által fenntartott Galántai Honismereti Múzeum néprajzkutatója volt.

Vajdaság

Vajdasági magyar civil szervezetek találkozója Horgoson
2016. október 27. – Pannon RTV
Egyházi, vallási és társadalmi tevékenységekkel foglalkozó vajdasági magyar civil
szervezeteket hívott megbeszélésre a Horgos melletti Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos
és Közösségi Házba a Keresztény Értelmiségi Kör. Az Egy evezőcsapással több, továbbra is
egy csónakban evezünk című kerekasztal-beszélgetésen 21 egyesület képviselői vettek részt. A
találkozó zárónyilatkozat elfogadásával ért véget. Fejleszteni szeretnék a kapcsolatrendszert,
együtt pályáznának forrásokra, közös programokat szerveznének, valamint tartanák a
kapcsolatot a határon túli rokonszervezetekkel.

Példakép Roadshow Zentán
2016. október 27. – Magyar Szó, Pannon RTV
Sikeres magyarországi vállalkozók mutatták be vállalkozásaikat és osztották meg
tapasztalataikat az érdeklődőkkel csütörtökön a zentai Városháza dísztermében a 2016 – A
külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program keretében megtartott Példakép Roadshow
elnevezésű rendezvénysorozat vajdasági állomásán, ahol az előadók célja az volt, hogy
megkíséreljék álmaik megvalósítására, kreativitásuk kiteljesítésére és saját vállalkozásuk
beindítására ösztönözni a helyi fiatalokat. A vállalkozók előadásaikban azt igyekeztek
bemutatni az egybegyűlteknek, milyen ötlettől vezérelve alapították meg vállalkozásukat, és
milyen szemléletmód mentén, illetve milyen nehézségek árán tudták azt sikerre vinni, majd
hasznos gyakorlati tanácsokkal látták el őket a vállalkozások indításával, illetve sikeressé
tételével kapcsolatban.
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Vajdaság

Nem korlátozhatják a kisebbségek jogait Ukrajnában!
2016. október 27. – Kárpátalja
Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője tiltakozását fejezi ki a
napokban nyilvánosságra került ukrajnai oktatási reformok elfogadását illetően, melyek
súlyosan sértik az országban élő nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz fűződő
alkotmányos jogát. „Súlyos asszimiláló hatása lesz annak, ha elfogadják a tervezetet!” – hívta
fel a figyelmet a kárpátaljai származású képviselő.

Kárpátalja

Az Európai Parlament elfogadta Bocskor Andrea jelentését
2016. október 27. – karpatalja.ma
Az Európai Parlament ma nagy többséggel elfogadta Bocskor Andrea jelentését az EU 20132015 közötti időszakra vonatkozó ifjúsági stratégiájának értékeléséről. „Európa és az európai
közösség jövője a fiatalokon múlik, ezért nagyon fontos támogatni őket az európai és a
nemzeti alapértékek mentén – mutatott rá Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő. A
gazdasági válság érzékenyen érintette a fiatalokat, hosszútávon kihatott rájuk.
Megnövekedett az ifjúsági munkanélküliség, nőtt a szakadék a fiatalok egyes csoportjai
között, egy részük egyre inkább kiszorult a társadalmi és civil életből – hangsúlyozta Bocskor
Andrea.

Megkezdődhet az asztélyi határátkelőhely felújítása és kibővítése
2016. október 27. - Kárpátinfo
Az asztélyi határátkelőhely kibővítéséről és a teherforgalom megindításáról már évek óta
folynak az egyeztetések. A magyar oldalon (Beregsurány) már javában zajlik a tehervám
kiépítése, az utak kiszélesítése, amit be is fejeznek még ebben az évben. Napokon belül az
ukrán oldalon is hozzálátnak a munkálatokhoz – olvashatjuk a kárpátaljai magyar és ukrán
nyelvű internetes hírportálokon. A héten Viktor Mikulin, a megyei közigazgatás
elnökhelyettese és Péter Csaba, a magyar összefogás megyei képviselője kíséretében
tájékozódó látogatást tett az asztélyi határátkelőn. Péter Csaba megyei képviselő
tájékoztatott, hogy még 2006-ban a HU-SK-RO-UA Határfejlesztési program keretében a
magyar partnerrel közösen egy EU-s pályázatnak köszönhetően 3,5 millió eurót nyertek az
asztélyi határátkelő fejlesztésére.

A szabadságharcosokra emlékeztek Mezőkaszonyban
2016. október 27. – Kárpátinfo
A magyar-ukrán határ közvetlen szomszédságában húzódó egykori mezőváros, Mezőkaszony
lakói testközelből élhették át az ’56-os forradalom eseményeit. Annak kitörésekor ugyanis a
túloldalon húzódó Barabás lakói zászlókkal a határhoz vonultak, és forradalmi jelszavakat
skandálva arra kérték az ittenieket, hogy legyenek szolidárisak velük. Közel két hét múlva
pedig a község polgárai azt látták, hogy a forradalom vérbe tiprására induló tankok a falu
utcáin vonulnak végig.
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2016. október 27. - Muravidéki Magyar Rádió
Az idei év az 56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója jegyében zajlik, de
vidékünkön még egy 6 évtizedes évforduló kapcsolódik ehhez az évszámhoz, hiszen Bence
Lajos muravidéki költő, publicista, pedagógus, szerkesztő is 1956. július 1-jén látta meg a
napvilágot. E kerek évforduló alkalmából a költőt szülőfalujában, Göntérházán, pontosabban
az ottani általános iskolában is fogadták, s rendhagyó irodalomóra keretében felemelő
műsorral köszöntötték.

Muravidék

Bence Lajost szülőfaluja iskolája is köszöntötte

Megnyílt a Hungarikum II.

Eszéken ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Termini Egyesület
2016. október 27. - Huncro.hr
A Termini Egyesület, a Glotta Nyelvi Intézet és az eszéki egyetem Magyar Nyelv és Irodalom
Tanszéke voltak a szervezői az eszéki egyetem bölcsészkarán tartott ünnepi konferenciának,
melynek központi témája az anyanyelv megőrzésének lehetőségei volt.

56-os megemlékezések Horvátország-szerte
2016. október 27. - Huncro.hr
A horvátországi magyarok több helyszínen is megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére. Alkalmi műsorral, koszorúzással, fogadással
ünnepeltek. Magyar szervezeteink székházain és több kultúrotthonon is a forradalmi lyukas
zászló lobogott a napokban.

Horvátország

2016. október 27. - Muravidéki Magyar Rádió
Újabb üzlettel gazdagodott Lendva kereskedelmi kínálata. Magyar János, a Prekmurec Kft.
tulajdonosa egy második üzlet megnyitása mellett döntött, így mától a Hungarikum Market
önkiszolgáló üzletben is várják a vásárlókat, akik a hazai termékek mellett nagymértékben
válogathatnak a magyar termékek közt is.

Gyermektánccsoportok szemléje Szentlászlón
2016. október 27. - Huncro.hr
A szentlászlói fesztivál harmadik éve biztosít az ifjú néptáncosok számára egy olyan fórumot,
amelynek keretében megismerkedhetnek a többi magyar egyesület gyermektánccsoportjának
táncanyagával és a hazánkban élő nemzetiségek folklórjával.
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2016. október 27. - Volksgruppen
Ünnepi megemlékezést tartanak Salzburgban az 1956-os magyar forradalom 60. évfordulója
alkalmából október 28-án és 29-én. A kétnyelvű szentmisét és megemlékezést az OsztrákMagyar Társaság szervezi. 1956-ban mintegy 600 magyar menekültet regisztráltak a
Salzburg-i laktanyában.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. október 27. – Kossuth Rádió
Aláírás helyett – megfenyegették! Kolozsvári buszokon és trolikon kampányolt
volna a többnyelvű helységnévtáblákért a Muszáj-Muszáj akciócsoport
Kolozsvári buszokon és trolikon kampányolt volna a többnyelvű helységnévtáblákért a
Muszáj-Muszáj akciócsoport egy pályázat nyertes plakát, - de a közlekedési vállalat egyelőre
nem tette ezt lehetővé, sőt irodájában az ügyben eljáró civil aktivistát megfenyegették.
13 éve alakult meg a Székely Nemzeti Tanács. A szervezet az autonomista
képviselőjelöltek mellett áll ki – hangzott el az SZNT Marosvásárhelyen tartott
küldöttgyűlésén
A Székely Nemzeti Tanács tegnap, fennállásának 13. évfordulóján, Marosvásárhelyen tartotta
küldöttgyűlését, amelyen jelen volt Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott is. Az évfordulót
levélben köszöntötte Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. A küldöttgyűlés
állásfoglalást fogalmazott meg a közelgő romániai parlamenti választások kapcsán és a
székely zászlóra vonatkozóan is.
A kárpátaljai gazdaságfejlesztési programban
tapasztalatait összegezték a Rákóczi Főiskolán

meghirdetett

pályázatok

A kárpátaljai gazdaságfejlesztési programban meghirdetett pályázatok tapasztalatait
összegezte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Elnöksége, - a Kárpátaljai Magyar
Vállalkozók Szövetsége, a ,,Pro agricultura Carpathica" Kárpátaljai Megyei Jótékonysági
Alapítvány, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács képviselőivel, valamint az Egán Edetervet kidolgozó szakemberekkel a Rákóczi Főiskolán. A Határok nélkül munkatársa Berki
Mariannt, az Egán Ede Jótékonysági Alapítvány vezetőjét kérdezte a gazdaságfejlesztési
pályázatok tapasztalatairól.
A nemzetpolitikai államtitkárság 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve
programjának részeként szervezte meg Vajdaságban a Példakép-körút zentai
állomását
A nemzetpolitikai államtitkárság 2016. a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve programjának
részeként szervezte meg a Vajdaságban a Példakép-körút zentai állomását. A továbbképzés
lényegére mutat rá a Határok nélkül munkatársának összefoglalója, amelyben először
Pirityiné Szabó Juditot, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetőjét halljuk.
Tráser Lászlónak a Kisebbségpolitika és társadalomszervezés című könyvéről
beszélt Sajti Enikő történész
Az elcsatoltak első nemzedéke volt azoké a délvidéki magyaroké, akik Trianon után a királyi,
késöbb, a titói Jugoszláviához kerültek. Ehhez a nemzedékhez tartozott Várady Imre jogász.
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Terjedelmes levelezéséből, beszédeiből, politikai irataiból Kisebbségpolitika és
társadalomszervezés címmel jelentetett meg kötetet a Fórum kiadó gondozásában Sajti Enikő
történész professzor.
A 70 éves Bauer Editet ünnepelték Pozsonyban. A politikus nem látja túl
rózsásan a felvidéki magyarság jövőjét
Barátai, tisztelői, egykori munkatársai köszöntötték a Magyar Közösség Pártja pozsonyi
székházában, a párt korábbi országos politikusát, parlamenti képviselőjét, a 70 éves Bauer
Editet. Az ünnepségen ott volt a Határok nélkül munkatársa is, aki a felvidéki magyar
közösség kiemelkedő politikusával, Bauer Edittel beszélgetett.
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